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SAMENVATTING

Dit afstudeerverslag behandelt het ontwerp van een regelalgorithme
voor een robot dat gebaseerd is op een invers model.
In het onderzoek wordt de robot vervangen door een robotmodel en
wordt het inverse model hiervan afgeleid. Hiertoe wordt eerst de
theorie volgens Newton-Euler omtrent een robotmodel uitgewerkt.
Beide modellen zijn geimplementeerd op een digitale computer.
Vervolgens worden simulaties met de modellen uitgevoerd en be
sproken.

Als uitgangspunt voor het ontwerp van een regelsysteem worden de
modellen in serie gezet. Deze serieschakeling kan opgevat worden
als een dubbele integrator.
Indien de modellen exact elkaars inverse zijn vertoont de uitgang
van het regelsysteem het gewenste gedrag. indien dit niet het geval
is ontstaan afwijkingen in het systeemgedrag.
Deze afwijkingen trachten we te compenseren door het toepassen van
een zelf-instellend adapterend regelalgorithme. De compensatie lukt
gedeeltelijk. er komt echter veel extra rekentijd aan te pas.
Tijdens het onderzoek is geen aandacht besteed aan optimalisatie
van het regelalgorithme.

SUMMARY

This thesis deals with the design of a control algorithm for a
robot. based on an inverse model.
During the research the robot is replaced by a model. from which
the inverse model is deduced. Initially. for this purpose. the
Newton-Euler theory of a robotmodel is explained.
Both models are implemented on a digital computer. Consequently.
some simulations with the models are carried out and discussed.

As a starting-point for the design of a control system the models
are connected in series. This series-connection can be considered
as a double integrator.
If the models are exactly each others' inverse. the output of the
control system shows the desired behaviour. But if this is not the
case. deviations in the system-behaviour occur.
An attempt is made to compensate for these deviations by making use
of a self-tuning adaptive control system. This compensation
succeeds partially. at the cost of much extra computing time.
During the research. no attention has been paid to optimalizing the
control algorithm.
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LIJST MET SYMBOLEN.

Voor de notatie afspraken die ZlJn gemaakt tijdens de loop van het
projekt gelieve men Appendix A op te slaan.
Indien tijdafhankelijkheid een rol speelt wordt dit weergegeven met
(k) direct achter de betreffende matrix. vector of scalar.

* n-dimensionale vectoren:

:aandrijfkoppels voor de n-links van de robot.

:de hoekverdraaiingen van de n-links.

de volgende subscripts komen voor:

inv voor inverse model.

rob voor robotmodel.

in voor de gewenste hoekverdraaiingen.

~ :de hoeksnelheden van de n-links.

~ :de hoekversnellingen van de n-links.

~e :de ingang van de serieschakeling invers model - robotmodel

in een regelsysteem.

* componenten van de n-dimensionale vectoren:

I:grootte van het koppel op link i in de draairichting ~i.

:component van de rotatievector voor link i.

* 3-dimensionale vectoren die de robotlinks beschrijven:

ii~ :positie van joint i t.o.v. het zwaartepunt van link i.

ii~ :positie van joint i+1 t.o.v. het zwaartepunt van link i+1.

i I
~i :de rotatierichting van joint i.

i~~ :de rotatierichting van joint i+1.

iKi.iYi.i~i:de assen van het bodyfixed assenstelsel van link i.

~'Yo.~:de assen van het inertieel stelsel.
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O. :de oorsprong van het bodyfixed assenstelsel van link i.
-1

~ :de oorsprong van het inertieel stelsel.

* 3-dimensionale vectoren die de kinematica van de robot

beschrijven:

<..I. :de hoeksnelheid van link i.
-1

W. :de hoekversnelling van link i.
-1

v. :de lineaire snelheid van link 1.
-1

v. :de lineaire versnelling van link i.
-1

* 3-dimensionale vectoren die de dynamica van de robot beschrijven:

F. :de som van de krachten op link i.
-1

F~ :de kracht op link i in joint i+1.
-1

F~ :de kracht op link i in joint i.
-1

M. :de som van de momenten t.O.V. het zwaartepunt van link i.
-1

M~ :het koppel op link i in joint i+ 1.
-1

M~ :het koppel op link i in joint i.
-1

M~ :het aandrijfkoppel voor link i.a 1

M~ :het reactiekoppel voor link i.r 1

* uitdrukkingen m.b.t. de implementatie van de modellen:

~ :n-dim. vector die de interactiekrachten representeert

. i"
r 1

:3 x n matrix. r ~ representeert het deel van de

uitdrukking voor ~i waarin ~ voorkomt.

~i :3-dim. vector dat het deel van de uitdrukking voor ~i

bevat waarin ~ niet voorkomt.

i i"n :3 x n matrix. n ~ representeert het deel van de

uitdrukking voor v. waarin n voorkomt.-1 :so
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9. :3-dim. vector dat het deel van de uitdrukking voor v.
-1 -1

bevat waarin ~ niet voorkomt.

:3-dim. vector die de plaats aangeeft van het zwaartepunt

van link i t.o.v. het inertieel stelsel.

* andere symbolen:

b A :3 x 3 transformatiematrix.
a

J i :3 x 3 traagheidsmatrix van link i.

m. :massa van link i.
1

k :samplemoment.

T :sampletijd.s

~l :natuurlijke frequentie.
n

p :relatieve dempingsfactor.

b j :parameters van het tellerpolynoom van de overdrachts-

functie van het te schatten proces.

:parameters van het noemerpolynoom van de overdrachts-

functie van het te schatten proces.

b ... a .. : idem maar met betrekking tot link i.
1 • J 1 • J

":geschatte waarde (bijvoorbeeld a .. ).
1 • J

:de geschatte parameters van het proces.

~(k)

p

e(k)

AC(z)

:de in- en uitgangssignaalwaarden van het te schatten

proces.

:covariantiematrix.

:de optredende afwijking tussen de procesuitgang en de

uitgang van het geschatte model.

:overdrachtsfunctie van de adapterende regelaar.

:vergeetfactor.
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1. INLEIDING.

1.1 Algemeen.

In het kader van een projekt uitgevoerd door de interfacultaire

werkgroep Flexibele Automatisering en Industriele Robots (FAIR) tus

sen de vakgroepen Produktietechnologie en -automatisering (WPA) van

de faculteit der Werktuigbouwkunde en de vakgroep Meten en Regelen

(ER) van de faculteit der Elektrotechniek wordt onderzoek gedaan

aan het gedrag van mechanische manipulatoren. in het bijzonder aan

industriele robots.

Het Fair onderzoek op de vakgroep ER omvat onder andere de ontwik

keling van regelalgorithmen voor de robotbesturing. De ontwikkeling

van snelle en robuuste regelalgorithmen wordt noodzakelijk geacht

daar verwacht wordt dat men in de toekomst behoefte heeft aan

robots die sneller en nauwkeuriger kunnen opereren dan nu het geval

is.
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Voorgaande onderzoeken o.a. Van Wijck (lit. [2]). Van der Linde

(lit. [1]) en van Oijen (lit. [14]) hebben ertoe bijgedragen dat

een mathematisch model van een robot kan worden opgesteld. Dit

model heeft als ingang de koppels ! die op de links van de robot

werken en als uitgang de hoekverdraaiingen ~rob van de verschillen

de links (zie fig 1.1).

I I
'i.l"'ob

---->~ ROBOT MODEL ----:>~

Fig. 1.1 RobotmodeL met in- en uitgangen.

Uit dit model is een invers model ontwikkeld dat een hoekverdraai-

ingsvector als ingang heeft en een koppelv~ctor als uitgang (zie

fig 1.2). Indien deze uitgang als ingang dient voor het robotmodel

zal bij dezelfde begincondities de uitgang van het robotmodel ge-

lijk zijn aan de ingang van het inverse model.

~nv ~ INVERS MDDa I----:;~-

Fig 1.2 Invers modeL aet in- en uitgangen.

Het uitgangspunt van het onderzoek. waarover in dit verslag gerap-

porteerd wordt. is het ontwerp van een (adaptief) regelalgorithme

rond het robotmodel dat gebruik maakt van het inverse model. zoda-

nig dat de uitgang van het robotmodel de ingang van het regelsys-

teem voIgt.
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Dit gebeurt in eerste instantie voor een robot met twee graden van

vrijheid. We doen dit om een overzichtelijk systeem te krijgen

waarbij toch onderlinge koppelingen en niet-lineariteiten een be

langrijke rol spelen. Later kan. in een eventueel vervolgonderzoek,

dit regelalgorithme ook toegepast worden op een robot met meer dan

2 graden van vrijheid.

1.2 Uitgangspunten.

Bij de modelvorming wordt de robot beschouwd als een aaneenschake

ling van lichamen (links) die met elkaar verbonden zijn door schar

nieren (joints). Een schematische voorstelling is gegeven in fig.

1.3. De eerste link is draaibaar verbonden met aarde en de laatste

link heeft 1 vrij uiteinde. Dit uiteinde is het Tool Center Point

(T.C.P.) waarin eventueel een werkstuk of een gereedschap kan wor

den geplaatst. De links mogen. volgens van Oijen. als volledig

stijf worden verondersteld. De joints zijn draaibaar in slechts 1

richting. Tussen twee opeenvolgende links is een aandrijving aanwe

zig die niet in verzadiging treedt of enige vorm van ruis veroor-

~kt. Verder treden er geen dempingen op in het systeem of door de

omringende media.

De dynamische niet-lineariteiten en de onderlinge koppelingen die

uit dit model volgen worden weI in beschouwing genomen. Deze ver

schijnselen worden in de toekomst juist belangrijk indien men ge

bruik gaat maken van hogere snelheden.
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1 ink n

joint 1

inertieel stelsel

Fig 1.3 Ret robot.odel.

Het stelsel gekoppelde niet-lineaire tweede orde differentiaal-

vergelijkingen dat de beweging van de verschillende link~ be-

schrijft heeft de volgende gedaante (zie ook Van der Linde):

waarbij ic[l.n]. met:

Mi gegeneraliaeerd aandrijfkoppel op link i.

Jij(~) coefficient die de .aaaatraagheid van de links weergeeft.

Dijk coefficient die de dynamische niet-lineariteiten

weergeeft.

term voor het weergeven van de zwaartekracht.

1 1



De koppeling in de bewegingsvergelijking heeft twee belangrijke

oorzaken:

1. De coefficienten die de massatraagheid weergeven zijn

afhankelijk van de posities van de links.

2. De interactiekrachten tussen de links onderling:

A. De corioliskrachten.

Deze krachten treden op bij gelijktijdige rotatie om meerdere

vrijheidsgraden. Onderstaande term. waarbij k ongelijk is aan j,

vertegenwoordigt deze krachten.

(1.2)

B. De centrifugaalkrachten.

Deze krachten zijn evenredig aan de hoeksnelheid van de

betreffende link.

krachten.

Onderstaande term vertegenwoordigt deze

\~ 1(D ... (gJ q .q j )L J = IJ.J J
(1. 3)

In hoofdstuk 2 wordt het stelsel bewegingsvergelijkingen (1.1)

nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt het stelsel in een zodanige

vorm gegoten dat het eenvoudig te verwerken is met behulp van een

digitale rekenmachine. Tevens wordt de computerimplementatie door-

genomen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van enkele simulaties

met de beide modellen beschreven. Deze resultaten geven de eerste

aanzet tot het ontwerp van het regelsysteem zoals beschreven in

12



hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt getracht modelfouten in het in

verse model. ten gevolge van onnauwkeurigheden in metingen aan de

robot en het hanteren van een gereedschap of een werkstuk door de

robot. bij te regelen. Dit gebeurt door middel van een adapterende

regelaar waarvan de parameters bepaald worden door een recursieve

parameterschatter.
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2. THEORETISCHE OPZET VAN HET ROBOTMODEL VOLGENS NEWTON-EULER.

Voor het opstellen van het stelsel differentiaalvergelijkingen zijn

in de literatuur enkele methoden uitgewerkt. Deze zijn voornamelijk

gebaseerd op:

1. De methode van Lagrange.

Deze methode berust op de volgende vergelijking:

oL
Oq.

1

"

(2. 1)

waarbij L het verschil tussen kinetische en potentiele energie van

het systeem voorstelt.

Deze methode maakt slechts gebruik van scalargrootheden (zie lit.

[9]). De formulering leidt tot lange berekeningen. maar sommige

kunnen parallel uitgevoerd worden.

2. De methode van Newton-Euler.

Deze methode onderscheidt 2 deelproblemen:



A. De kinematica van de robot.

Het bepalen van de positie. snelheid en versnellingen als

functie van de tijd.

B: De dynamica van de robot.

Het bepalen van de aandrijfkoppels voor de links om een bepaald

traject in de ruimte te kunnen volgen.

Deze methode is numeriek veel sneller dan de vorige. Het aantal

berekeningen is evenredig met het aantal links. Maar bijna aIle

berekeningen dienen sequentieel uitgevoerd te worden.

Voor het bepalen van het stelsel differentiaalvergelijkingen vol-

gens (1.1) is gekozen voor de methode van Newton-Euler. In het vol-

gende wordt eerst de robotconfiguratie beschreven waarna de kinema-

tica en de dynamica volgen.

2.1 De robotconfiguratie.

Elke link wordt beschreven door 2 vectoren. een traagheidsmatrix en

een massa. Elke joint kent een draairichting (zie fig 2.1).

De orientatie van deze matrices en vectoren van de links verandert

bij iedere beweging van de link. Om nu de beschrijving van de link

"
eenvoudig (tijdinvariant) te houden. definieren we ze ten opzichte

"van een orthonormaal assenstelsel. dat een vaste orientatie heeft

ten opzichte van de link: Een bodyfixed of lokaal orthonormaal as-

senstelsel.

Het globale assenstelsel. inertieel stelsel of inertiestelsel wordt

op een plaats in de ruimte gedefinieerd waar geen beweging plaats
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vindt. Hiervoor nemen we het voetstuk van de robot. Ten opzichte

van dit stelsel worden aIle berekeningen betreffende de robot uit-

gevoerd en de posities van de links bepaald.

link 1+1

/

•

link 1-1

I~/
!20/
/~.'-----""

/

r
1 1
~i

i
y.

i

~/
/' \ , 1 ! 1~, ",,'Ii. II ~i

_ 1 ~1.u

I i ..1..z 1

" -i
'-------------

1 ink i
~

i u 1+1 1
~1 ~i + 1

:de rotatierichting van joint i.

Fig.2.1 Diverse vectoren voor de beschrijving van de robot.

Fig. 2.1 geeft de diverse vectoren weer voor de beschrijving van de

robot.

De volgende vectoren zijn uitgedrukt in de coordinaten van het

bodyfixed assenstelsel van link i:

ii~ :de positie van joint i ten opzichte van het zwaartepunt

van 1 ink i.

ii~ :de positie van joint i+1 ten opzichte van het zwaartepunt

van 1 ink i.

i 1
e.
-1

i u
~i :de rotatierichting van joint i+1.

iii
~i' Yi , ~i :respectievelijk de eerste, tweede en derde as van het
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bodyfixed assenstelsel van link i.

iO. :de oorsprong van het bodyfixed assenstelsel van link i.
-1

De volgende vectoren zijn uitgedrukt in de coordinaten van het

inertieel stelsel:

~'Yo.~:respectievelijkde eerste. tweede en derde as van het

inertieel stelsel.

~ :de oorsprong van het inertieel stelsel.

Voor de betekenis van de indices gelieve men appendix A op te

slaan.

2.2 De kinematica van de robot.

De lokale assenstelsels roteren ten opzichte van elkaar en het

inertieel stelsel. Indien nu de posities van de robotlinks op ieder

tijdstip bekend moeten zijn. dienen we dus een transformatiematrix

°A. te vinden die de cvordinaten van het ide bodyfixed assenste~sel
1

transformeert naar die van het inertieel stelsel.

° a i
~i = Ai ~i

en OJ. = °A.iJ. i A
1 1 1 °

want OAT =
i

A = (i AO )-l (2.2)i °

Iedere link beweegt ten opzichte van de voorgaande link. De positie

van link i ten opzichte van het inertieel stelsel wordt bepaald

door (2.3).
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(2.3)

met:

jA. de transformatiematrix van het i-de lokale assenstelsel
1

naar het j-de.

Volgens Van Wijck geldt dat indien de Denavit-Hartenberg conventie

wordt gebruikt voor het vaststellen van de lokale assenstelsels,

het benodigde aantal vermenigvuldigingen om °A. uit te rekenen als
1

°A. 1 bekend is, altijd het minimaal noodzakelijke aantal is.
1-

De Denavit-Hartenberg conventie

Deze conventie schrijft de volgende orientatie van de assen van het

bodyfixed assenstelsel van link i voor:

De richting de link i wordt i Ivan z-as van e.
-1

De r1cht1ng de I ink 1 wordt i I 1 u ofwe Ivan x-as van e. x ~1 ' een vec-
-1

tor lang~ c.e g~meenschappelijke normaal van beide assen.

1 i
De richt1ng van de y-as wordt dan ~i x K1 .

We kiezen het zwaartepunt als oorsprong van het coord1natenstelsel.

i-I deDe transformat1ematr1x A1 van het 1 bodyf1xed assenstelsel

de denaar het (1-1) heeft als kolommen de assen van het 1 assenstel-

sel uitgedrukt in d1e van het (i_l)de.

De transformat1e bestaat u1t een rotat1e met hoek ~1 rond de z-as

en een rotatie a. rond de x-as van het (i_l)de stelsel.
1

18



i-I A.
I

cos.pi -sin.p . . cosa. sin.p .. sina.
I I I I

i-I sin.p. -cos.p . . sina. (2.4)A. = cos.p . . cosa.
I I I I I I

° sina. cosa.
I I

a. wordt bepaald door de hoek tussen
I

i u
~i en

i 1
~i .

De positie van het zwaartepunt van link i wordt bepaald door:

,i-l (O.u 0.1) 0.1
L ~k - ~k - J i

k=1

Snelheden

(2.5)

1. Hoeksnelheid ~i .

De hoeksnelheid van een link is de som van de hoeksnelheid van de

voorgaande link en een component ten gevolge van de draaiing om de

eigen rotatie-as.

(2.6)

2. Lineaire snelheid Yi

De lineaire snelheid van link i is opgebouwd uit 3 componenten:

- De lineaire snelheid van link (i-I): Yi -
1

"

- De rotatiesnelheid van link (i-I): ~i-l.

- De rotatiesnelheid van link i : w •-i

19
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Versnellingen

1. Hoekversnelling ~i

Differentieren van (2.6) geeft de hoekversnelling.

~i
1

= ~i - 1 + ~i· ~i (2.8)

2. Lineaire versnelling v.'
-1

"
Differentieren van (2.8) geeft de lineaire versnelling.

v. = Yi-1 + W. 1 x .u + w. x (-i~ ) +-1 -1- ~i-1 -1 1

(~i-1
.u )

(~i (-i~» (2.9)
~i-1 x x ~. 1 + w. x X

1- -1 1

2.3 De dynamica van de robot.

link i

\
~i

Fig. 2.2 Krachten en aoaenten op ltnk t.

Nadat de kinematica is bepaald kunnen de krachten en momenten. die

op iedere link werken. bepaald worden. Met behulp van deze groothe-

den kunnen de aandrijfkoppels op de links berekend worden.

20



De krachten en momenten die op link i werken zijn weergegeven in

fig 2.2. De zwaartekracht laten we buiten beschouwing.

Link i+l oefent een kracht FU en een moment-i

Link i-I oefent een kracht F~
-1

en een moment M~ uit op I ink i.
-1

M
U uit op I ink i-i

[i is de som van de krachten op link i.

Volgens Newton geldt:

F. = miYi-1

dus F. = F~ + F~ = m.v-. (2.10)
-1 -1 -1 1-1

Mi is de som van de momenten ten opzichte van het zwaartepunt. Vol

gens Newton geldt:

Ki = J i~i + w. x J i!!!.i-1

dus M. = M~ + M~ = Ji~i + w. x Jw. (2.11)-1 -1 -1 -1 -1

waarbij J. de traagheidsmatrix van link i ten opzichte van het
1

inertieel stelsel voorstelt.

Uit de actie = -reactie wet voIgt:

en (2.12)

Hieruit volgen de recur rente betrekkingen:
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F~ = m.V'. + F
I (2.13)

-1 1-1 -i+1

M~ M. . I m.V'. + ( .u . I ) F I + MI
(2.14)= -

~i x -
~i X

-1 -1 1-1 ~i -i+1 -i+1

Op de laatste link n werken FI en MI in J'oint n en tevens Ft en
~ ~ -cp

M in het T.e.p. ten gevolge van een last. Gebruikmakend van deze-tcp

gegevens worden de momenten en krachtenvergelijkingen voor link n

opgesteld. Vanwege de recurrentie in de betrekkingen kunnen we nu,

beginnend met ~-1 en ~-1 voor aIle links deze vergelijkingen

opstellen.

De reactiekoppels M~ bestaan uit twee componenten nameliJ'k:
-1

1. Een

2. Een

aandrijfkoppel M~ evenwiJ'diga-I

reactiekoppel M~ loodrecht opr-l

Iaan e.
-1

Het aandrijfkoppel op link i dat geleverd moet worden door aandrij-

ving i:

I= ( ~i

22
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3. UITWERKING EN IMPLEMENTATIE VAN DE MODELLEN.

In dit hoofdstuk worden het inverse en het robotmodel zodanig uit-

gewerkt dat implementatie van beide modellen op een digitale

computer mogelijk wordt. In 3.4 wordt een ander robotmodel

besproken.

3.1 Het robotmodel volgens Newton-Euler.

Voor de uitwerking en implementatie van het robotmodel (fig 1.1)

gaan we uit van het stelsel differentiaalvergelijkingen (3.1)

waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitwerkingen gegeven door Van

Wijck in lit. [2]. Het stelsel bestaat uit 2 delen: Een deel is

evenredig met ~ en een ander deel is dit niet:

..
I! = H(~(k»~ + y'(~(k). !i(k» (3. 1)

Idaarbij is:

II! :een n-dimensionale vector met de aandrijfmomenten voor de

n-links.
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H(~(k}) :de n x n inertiematrix waarvan de componenten afhangen van

de hoekstanden van de links.

~(~(k}.~(k}}:de n-dimensionale vector die de interactiekrachten

representeert. De componenten van deze vector zijn

afhankelijk van de hoekstanden en -snelheden van de links.

~(k)

~(k)

..
~(k)

:de hoekstanden van de links op het samplemoment k.

:de hoeksnelheden van de links .

:de hoekversnellingen van de links.

Voor de oplossing van het stelsel gaan we als voIgt te werk:

Tijdens elk samplemoment wordt eerst de robottoestand ~rob en ~rob

geschat met behulp van een predictor. Hierbij wordt in feite de

trend uit het verleden geextrapoleerd. Vervolgens wordt. met behulp

van deze geschatte toestand. het stelsel differentiaalvergelijkin-

gen (3.1) volgens de methode van Newton-Euler bepaald. ~ b wordtro

hieruit opgelost door gebruik te maken van de ingevoerde koppels.

Met behulp van deze versnelling wordt. door middel van een correc-

tor. een gecorrigeerde toestand voor hetzelfde samplemoment be-

paald.

De predictor staat bekend als een eerste orde Adams-B2shfort pre-

dictor (3.2).

~(k) = ~(k-l)

~(k) = ~(k-l)

..
+ T ~(k-l)s

+ T ~(k-l)s

(3.2)

De corrector staat bekend als een tweede orde Adams-Moulton correc-

tor (3.3).
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fl(k)

Q.(k)

" "= fl(k-1) + T /2 (Q.(k) + Q.(k-1»
s

= Q.(k-1) + T /2 (fl(k) + fl(k-1»s

(3.3)

3.2 Ret inverse model volgens Newton-Euler.

Ret inverse model (fig 1.2) omvat een stelsel algebraische verge-

lijkingen dat in principe gelijk is aan (3.1). mits de begincon-

dities gelijk zijn. Tijdens de bepaling van het inverse model zijn

de koppels de onbekenden en wordt de toestand Q.. en fl. en deInv Inv

versnelling Q.. van de robot bekend verondersteld.Inv

Voor de oplossing van het stelsel gaan we als voIgt te werk:

Tijdens elk samplemoment worden Q.. . fl. en Q.I.nv bepaald door difInv Inv

ferentiatie van de ingangswaarde (zie 3.4).

qinv(k) = q. (k)In

3q. (k) - 4q. (k-1) + q. (k-2)
Ctinv(k)

In In In= 2T s

.. 2q. (k) - 5q. (k-1) + 4q. (k-2) - q. (k-3)
qinv(k)

In In In In (3.4)= T2

s

Met behulp van Q.inv(k) en flinv worden R en [ van de vergelijking

(3.1) bepaald. Door mtddel van het invullen van Q. t en hetnv
"vervolgens oplossenvan de algebraische vergelijking worden de

aandrijfmomenten ~(k) voor de links bepaald.
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3.3 Uitwerking en implementatie van de theoretische modelvorming.

link 1

/
/

/

u I
!!.1· ~

"

link 2

/ .Xc

Fig. 3.1 De initiele toestand van de robot.

Zowel bij het robotmodel als bij het inverse model verloopt de be-

paling van het stelsel (3.1) op dezelfde wijze. Deze wordt hieron-

der besproken.

De programma onderdelen waarnaar verwezen wordt bevinden zich in

de modules die in bijlage B besproken worden.

We gaan uit van een robot bestaande uit 2 links die als beginstand

de toestand in fig. 3.1 hebben. De aangegeven richting van de hoe-

ken is positief en beide rotatie assen zijn parallel aan de z-as.

inertfeel stelsel

1
:[.1

1
~1

,/
I
~1

bodyfixed link 1

'/2
~

2~

2
~

bodufixed link 2

Fig. 3.2 Orientatie van de verschillende assenstelsels.
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De orientatie van de verschiIIende assenstelsels voIgt uit fig 3.2.

Transformatiematrices

In de procedure SQMUL worden de transformatiematrices °A 1

opgesteld uitgaande van vergeIijking (2.1).

en

i-1Hiertoe wordt eerst volgens (2.2) de matrix Ai opgesteld:

cosqi sinq. 0
1

i-1
-sinq. 0 (3.5)A. = cosqi

1 1

0 0 1

(De tekens van de componenten a
12

en a
21

zijn omgekeerd omdat de

richtingen van de hoeken ~ in de andere richting positief zijn ge-

definieerd.)

oHierna wordt deze matrix vermenigvuIdigd met Ai - 1 .

De 3-dimensionale matrix A van de common CQTRS bevat de matrices

000
AO' A1 , en A2 waarbij de eerste de identiteitsmatrix bevat.

In de procedure SQTRS worden de vectoren en matrices, die de link

beschrijven ten opzichte van het bodyfixed assenstelsel, getrans-

formeerd naar het inertieel stelsel:

°i~ = oA. i i~
1 1 1

°iU
= 0A iiu

i i i

OJ = 0A i J i A (3.6)i i i 0
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In de common CQGEO bevatten YUO O.u
~1 en O.u 2 en YLO

~2
0.1
~i en 0.1

~.

AIle volgende berekeningen worden uitgevoerd ten opzichte van het

inertieel stelsel.

Kinematica

In de procedures SIKIN en SMKIN worden de snelheden en de versnel-

lingen bepaald voor respectievelijk het inverse en het robotmodel.

Er wordt in beide gevallen vanuit gegaan dat de toestand van de

robot bekend is.

Allereerst wordt de hoeksnelheid berekend volgens (2.4). Hierbij

wordt gebruik gemaakt van het feit dat de derde kolom van de trans-

~ . . 0A b . 1!Ormatlematrlx . estaat Ult e ..
1 -1

De uitdrukking voor de hoeksnelheid:

~i r i~ ~= ~ + ~.
1

(3.7)

De matrix A van de common CQKIN bevat beide vectoren ~1 en ~2 en

een initiele to die de nulvector voorstelt. De 3-dimensionale

matrix B van dezelfde common bevat r 1 en r 2

de nulmatrix voorstelt.

en " °een initiele r die

De lineaire snelheid wordt niet berekend omdat deze niet nodig is

tijdens het bepalen van de dynamica.

De lineaire versnelling wordt als voIgt uitgedrukt (zie ook 2.9):
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(3.8)

De matrices C en D van de common CQKIN bevatten respectievelijk

o 1 2 0[0 ,0 ,0 ] en [~'~1'~2] . waarbij 0 en ~ slecbts nullen bevatten

om de recurrente betrekkingen (2.13) en (2.14) te kunnen opstarten.

Dynamica

In de procedure SQTRG worden de wetten van Newton voor iedere link

ui tgewerkt.

(3.9)

(3.10)

De common CQTRG2 bevat de volgende matrices:

A: :A 1 ,A2 ] = [Jl~1 + ~1 x J 1~1 ; J 2 !i2 + ~2 x J2~2]

B: [B 1 ,B2 ] 1
J 2 f

2
]= [J 1 f ;

C: [C I ' C2 ] = [m 1~1 ; m2~2]

D: [D I ,D2 ] 1 2= [m 10 ; m2 0 ]

In de procedure SQDYN wordt bet koppel K~ bepaald dat in joint i

wordt uitgeoefend op link i.

Volgens (2.13) en (2.14) kunnen voor link n (de laatste link) en

link n-l de volgende relaties worden opgesteld:
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(3.11)

(3.12)

Het deel dat evenredig is met ~:

link n: BBn~ = Bn~ - ~ x Dn~

link n-1:BBn_1~ = Bn~ + Bn-1~ - ~-1 x ( Dn - 1 + Dn)~ + ~-1 x Dn~

In het algemene geval geldt:

(3.13)

Het deel dat niet evenredig is met ~:

link AA A . 1 Cn = -
~i x

----n 11 11

link n-:i .\.\ 1 A + AI.. . 1 C + (~-1
. 1 ) C= -

~-1
x -

~-1
x

----n- 11-1 ----n ---n-1 11

In het algemene geval geldt:

(3.14)

1In de procedure SQDRV wordt de component van !i bepaald die de

aandrijving van de link zodanig verzorgt dat deze de gewenste hoek-

verdraaiing krijgt (2.14).
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Hiervoor maken we weer gebruik van de eigenschap dat de derde kolom

van 0A. 11 de vector ~i bevat.

Nu is het stelsel vergelijkingen (3.1) opgesteld.

deVoor de p component van het koppel geldt dan:

..
!(p) = H(p.*)R + ~(p) (3.15)

waarin:

H(p.*) (e lT
'l~=p (R~

i
J.r

i »= x m.O +-p -1 1 1

U(p) = _(elT
'l~=p R~ x m.e. + J i !ii + w. x J i~i»-p -1 1-1 -1

R~ li-l( .u .1 ) .1
= r=p ~r

-
~r - ~i-1

Het robotmodel zal vervolgens R(k) oplossen door middel van een

variant van LU-decompositie (zie Veltkamp lit. [18]) in de proce-

dure SXPLS. Het inverse model zal de ingevoerde R(k) invullen en !

berekenen in de procedure SIKOP

3.4 Het robotmodel volgens een iteratieve methode.

Er zijn ook andere algorithmen om een robotmodel te implementeren.

Een voorbeeld is het model volgens de iteratieve methode van

Newton. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven door Van der Linde. We

zullen de opzet hiervan in het onderstaande kort bespreken en de

resultaten in het volgende hoofdstuk weergeven.
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De iteratieve methode van Newton beschouwt de volgende niet-

lineaire vergelijking:

(3.16)

Deze vergelijking wordt gelineariseerd rond x 1 waarbij x 1 de--n- --n-

( n-1 ) de .. h" kItstap IS In et Iteratleproces op zoe naar een nu pun ~.

Hiertoe wordt ~(~) in een Taylorreeks ontwikkeld rond x 1 waarbij--n-

aIle tweede- en hogere graads termen worden weggelaten.

(3.17)

De oplossing van deze gelineariseerde vergelijking wordt x .
--n

Indien ~'(~-1) inverteerbaar is geldt de formule van Newton.

x
--n

, -1
= ~-1 - (~ (~-1» ~(~-1) n=l. 2 ... (3.18)

Het robotmodel dient een oplossing te vinden voor vergelijking

(1.1) welke in (3.19) nog eens verkort is weergegeven.

M. = Q(gJ (3.19)

Stel ~(~) = M. - Q(~) = AM. dan ~'(~) = -Q'(~) in een bepaald punt ~.

Hieruit resulteert onderstaande vergelijking:

-1
~ = ~-1 + (~'(~-1» A~_l
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Hierbij geldt een afwijkende notatie:

d d de (1 )de . .Sm en Sm-1 zijn de uitkomsten tij ens e m en m- Iteratle-

slag.

G'(a ) is de Jacobiaan volgens (3.21)- 11-1

Q' (~-1)
dM

= dq =
oM--n
oQ1.m-1

oM--n
oQn,m-1

(3.21)

~ = a11-1

waarbij n het aantal links en m het aantal iteraties voorstelt.

Voor het robotmodel wordt het algorithme als voIgt voorgesteld (zie

fig 3.3).

!!l (k) + AM Cll

!!l (k. 1)

U 1 9 (I<, 1)

Fig 3.3 Scheaatische voorstetting van het robot.odet

votgens de iteratieve methode.

!(k) bevat de aandrijfkoppels voor de n links op samplemoment k.

Het systeem kent twee perioden:

k-periode: Deze is gerelateerd aan de samplefrequentie waarmee de

koppels !(k) berekend worden.

l-periode: Dit is de tijd die benodigd is voor het iteratieve
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model om tot bet resultaat ~(k,l) te komen.

Een k-periode kent vaak meerdere l-perioden.

~(k.l) is een vector met aandrijfkoppels dat beboort bij de uitgang

~(k,l) van de robot tijdens de I-de loop in de k-de periode.

~~ Iq=q(k,l) is de Jacobiaan van bet stelsel vergelijkingen dat

tijdens de Ide loop van moment k de robot bescbrij£t in bet werk-

punt ~(k,l). Deze Jacobiaan kan bepaald worden door ~(k,l) een

kleine afwijking o~(k,l) te geven. Deze afwijking wordt een invers

model(B) ingevoerd, dat als gebeugen de opgetreden toestanden

~(k,l) en ~(k,l) bee£t. Hieruit voIgt dan o~ ten gevolge van o~.

Werking van bet model.

~(k,l) wordt vergeleken met ~(k), bieruit wordt AM bepaald:

A~(l)= I(k) - ~(k.l) (3.22)

Een £outcriterium (3.23) bepaald of de koppels I(k,l) voldoende

nauwkeurig bepaald zijn.

(3.23)

Indien dit niet bet geval is, wordt de Jacobiaan berekend en de

vergelijking (3.24) met bebulp van de in bet voorgaande besproken

procedure SMPLS opgelost.

( oX ]-1
agel) = 6q oK(l)
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Deze o~(l) wordt bij ~(k.l-l) opgeteld zodat ~(k.l) ontstaat. Deze

hoekverdraaiing wordt ingevoerd in invers model (b) met als verle

den de toestanden ~(i.l=O) en ~(i.l=O) met k-2 <= i <= k. Hieruit

volgen de koppels !(k.l). die weer vergeleken worden met de invoer

waarde.

Globaal gezien convergeert dit proces indien de startwaarde van ~

tijdens het begin van een nieuwe k-periode voldoende dicht bij het

nulpunt ~ ligt.

Lokaal gezien convergeert dit proces kwadratisch indien de Jaco

biaan een voldoende gladde functie is en in het nulpunt niet singu

Iier is.

35



4. SIMULATIES MET DE MODELLEN.

4.1 Simulaties met het robotmodel volgens Newton-Euler.

Voordat het robotmodel volgens de methode van Newton-Euler gebruikt

wordt in een regelsysteem. worden er eerst enige eenvoudige simula-

ties mee verricht. Dit om te bestuderen of de responsies redelij-

kerwijs te verklaren zijn. Als robotmodel be schouwen we fig. 3.1.

De parameterwaarden die de links beschrijven ten opzichte van hun

body-fixed assenstelsels worden in (4.1) weergegeven (zie ook 2.1):

De responsies zijn weergegeven in de tussen haken vermelde grafie-

ken in bijlage 1.

o o o

o 0.13 0 2m /kg

o o 0.13

i .u
~i

i . 1= - ~i = T(1.0,0) m

m. = 0.4 kg
1
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De gegeven waarden komen overeen met een situatie waarin de beide

links voorgesteld worden door dunne stokken van 2 meter lengte, die

in de beginsituatie in elkaars verlengde liggen.

Simulatie 1: Stapresponsie.

A: We gaan uit van 1 link waarop een koppel van 1 Nm werkt, de

tweede link wordt weggelaten. ! = (l,_)T Nm.

B: We g~an uit van 2 links. De eerste link wo~dt verzwaard tot iOOO

kg. Op de tweede link werkt een koppel van 1 Nm (grafiek 4.1).

T! = (0,1) Nm.

Resultaten:

De hoekverdraaiingen van beide links vertonen paraboolbanen en de

hoeksnelheden rechte lijnen. De eindwaarde van de trajecten na 5

sec. is 23.5 rad., wat goed overeenkomt met het berekende gedrag

volgens (4.2).

M1 = H q1 dus

t' t'

q1 = fa dtfoM1/H dt = 23.5 rad (4.2)

Hierbij is H = 0.53 Nms2 /rad en t' = 500 sec.

2Voor de eerste sample geldt q1 = 1.88 rad/s .

Tijdens experiment B krijgt de eerste link een kleine hoekverdraai

ing (orde 10-4 rad).

Simulatie 2:

We beschouwen nu het robotmodel met twee links. Op de eerste link

werkt een constant koppel van 1 Nm, op de tweede link werkt geen
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koppel. ! T= (1.0) Nm. (grafiek 4.2).

Resultaten:

1. Tijdens de eerste samples krijgt link 1 een hoekverdraaiing in

positieve richting en link 2 in negatieve richting.

2. Uit uitvergrotingen blijkt dat. tijdens de eerste samples. de

hoekverdraaiing van link 1 kleiner is dan in simulatie 1.

3. De hoekverdraaiing van de tweede link oscilleert met een gedemp-

teo frequentie toenemende trilling. Uit verdere simulaties

blijkt dat de tweede link inklapt; de zwaartepunten van beide

links vallen op den duur op elkaar (eindwaarde: - ~ rad).

4. De hoekverdraaiing van de eerste link doorloopt een traject dat

enigszins parabolisch genoemd kan worden. maar er treden veel af-

wijkingen op. De eindwaarde na 5 seconden is veel lager dan bij

simulatie 1.

Verklaringen:

De eerste twee resultaten zijn te verklaren door de traagheid van

link 2. Ret in beweging zetten van link 2 gaat ten koste van de

beweging van link 1. Link 2 zal aanvankelijk rond zijn zwaartepunt

draaien totdat hij wordt meegetrokken door de eerste link.

Ret derde resultaat is moeilijk te verklaren: het is getracht dit

"op tweeeriei wijze te doen:

- Met behulp van een krachtenanalyse. Op ieder punt van link 2 wer-

ken coriolis-. traagheids- en centrifugaalkrachten. Ret gevolg

hiervan kan zijn dat de som van al deze krachten. die gedacht wordt

aan te grijpen in het zwaartepunt van link 2 (zie fig. 2.2), per

samplemoment een zodanige richting en grootte aanneemt dat het be-
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treffende resultaat het gevolg zal zijn. Praktische voorbeelden

zijn hiervan niet bekend. In ons bekende gevallen. in een omgeving

met wrijving. zal de hoekverdraaiing van link 2 kleiner zijn dan

v/2 rad.

- Met behulp van rekenfouten. Hierdoor kan het voorkomen dat de

toestand van het robotmodel zodanig wordt voorspeld dat een even-

tueel optredende rondgaande trilling in een rondgaande beweging

overgaat. waardoor dan ook weer het getoonde resultaat zou kunnen

optreden (zie fig 4.1).

Rekentechnisch gezien zouden we ons voor wat betreft de hoekver-

draaiingen moeten beperken tot -v en v radialen. Dit komt overeen

met het gedrag van een werkelijke robot dat ook geen onbeperkte

rotaties vertoont.

Resultaat 4 is he.t gevolg van interacties tussen beide links.

rondgaande beweging rondgaande trilling

Fig. 4.1 Onderscheid rondgaande beweging en trilling.

Simulatie 3:

Op de tweede link werkt een constant koppel van 1 Nm. terwijl de
.. T

eerste link niet geexciteerd wordt. K = (0.1) Nm (grafiek 4.3).

Resultaten:

1. De rotaties van beide links zijn ten opzichte van elkaar tegen-

gesteld gericht.
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2. Beide trajecten hebben een hobbelig verloop.

Verklaring:

De verklaring van het eerste resultaat verloopt analoog aan die van

het eerste resultaat van de vorige simulatie. Het tweede resultaat

voIgt uit de onderlinge koppeling tussen de links. Afhankelijk van

beider positie zullen ze elkaars beweging stimuleren of tegen-

werken.

Conclusie:

Uit bovenstaande simulaties blijkt dat de resultaten voor hoekstan-

den tussen -v en v rad. verklaarbaar zijn. Daarom komen ze overeen

met de verwachtingen voor het gedrag van een mechanische manipula-

t·.'r met twee graden van vrijheid. Binnen deze limieten kan het

model in redelijke mate beschouwd worden als het mathematisch model

voor een industriele robot met twee graden van vrijheid.

4.2 Simulaties met het inverse model.

Voordat het inverse model gebruikt wordt in een regelsysteem, wor-

den hieronder enige eenvoudige simulaties met dit model verricht.

Hiertoe wordt het blokschema in fig. 4.2 gebruikt. Het inverse

model is afgeleid van de robot zoals opgesteld is in fig. 3.1. De

parameters zijn weergegeven in 4.1.

PREFILTER
F (z)

INVERS MODEL

Fig. ~.2 Btokschema.
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Ret prefilter is een tweede orde digitaal filter volgens (4.3).

F( z) = 0.0025z 2

z2-1.9z+0.9025
(4.3)

De sampltijd T is 0.01 sec.
s

:Dit filter wordt gebruikt om het continue signaal~. om te zettenI In
lin een differentieerbaar signaal~. . Dit is noodzakelijk voor de
I Inv
Ibepaling van de toestand van het inverse model (zie 3.2).

Simulatie 1:

We gaan uit van 1 link. de tweede wordt weggelaten. De voorge-

schreven baan voor deze link wordt bepaald door:

q1 . (k) = 0.94-10-4 k 2
. In

2Rieruit voIgt dat een hoekversnelling van 1.88 rad/s wordt opge-

legd waarvoor tijdens simulatie 1 met het robotmodel in 4.1 een

koppel van 1 Nm noodzakelijk bleek (grafieken 4.4 en 4.5).

Resultaat:

1. q1' doorloopt een paraboolbaan met vertraging ten opzichte.Inv

van q1 . .
.1 n

2. Ret koppel M
1

verkrijgt op den duur de waarde 1 Nm.

3. Uit grafiek 4.5 blijkt dat oscillaties optreden in het koppel.

Dit is het gevolg van oscillaties in de versnellingen. Deze ver-

snellingen worden bepaald door de discrete benadering voor

differentiatie van q1 .
. inv
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Simulatie 2:

A: De eerste link krijgt een paraboolbaan opgelegd en de tweede

link mag niet draaien ten opzichte van de eerste link.

-4 2 T
~in(k) = (0.94.10 k ,0) rad. (grafiek 4.6)

B: De tweede link krijgt een paraboolbaan opgelegd en de eerste

link mag niet draaien. ~. (k) = (0,0.94'10-4 k 2 )T rad.
In

Resultaat:

A: Het blijkt dat voor dezelfde paraboolbaan tijdens simulatie 1

het koppel op de eerste link 8 Nm wordt. De hoekstand q2 = 0

blijft behouden door een koppel ter grootte van 2.5 Nm.

B: De tweede link doorloopt een paraboolbaan. Het reactiekoppel op

de eerste link ten gevolge van deze baan oscilleert met

toenemende frequentie en amplitude.

Verklaring:

De verkregen waarden tijdens simulatie 2A zijn in overeenstemming

met de formule volgens (4.4).

= [~ = H ~ = [4.26
1.33

1.33]
0.53

8.00 ]
2.50 (4.4)

Waarbij de waarden voor de componenten van de matrix H berekend

zijn met het in hoofdstuk 3 beschreven model.

De oscillaties tijdens simulatie 2B zijn het gevolg van het reit

dat de tweede link zijn cirkelbewegingen steeds sneller voltooit.

Dientengevolge zullen de krachten op de eerste link toenemen in

amplitude en sneller wisselen.
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Conclusie:

Over het algemeen is een redelijke verklaring voor handen.

Logischerwijze. gezien de opbouw van het inverse model. komen de

resultaten van het inverse model overeen met die van het robot-

model.

Het bepalen van~. uit~. levert numerieke problemen op in eenInv In

stationaire situatie. In een dergelijke situatie oscilleren de

waarden van~. rond 0 met een kleine amplitude. Het kan daaromInv ..
numeriek voordeliger zijn om~. als invoer te gebruiken voor het

In

inverse model. De toestand van het inverse model kan dan bepaald
..

worden door middel van integratie van~..
In

4.3 Simulaties met de serieschakeling invers model - robotmodel.

We gaan uit van het schema in fig. 4.3. Hierin zijn de adviezen uit

4.2 reeds verwerkt. We gebruiken het robotmodel volgens de methode

van Newton-Euler zoals is weergegeven in fig. 3.1.

Volgens dit blokschema worden enkele eenvoudige simulaties gedaan

om te bekijken of de uitgang van de robot de dubbele integraal van

de ingang van het inverse model voIgt.

De sampletijd T is 0.01 sec.
s

INVERS
MODEL

ROBOT
MODEL

Fig 4.3 Blokschema van de serieschakeling.
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De bepaling van de toestand van het inverse model verloopt als

voIgt:

..
fl.. (k+1) = fl.. (k+1)Inv In ..
!t. (k+1) = !tinv(k) + T /2 (fl. i (k+1) + fl.. (k»Inv s nv Inv

fl.. (k+1) = fl.inv(k) + T /2 (!t. (k+l) + !tiny (k) ) (4.5)Inv s Inv

8imulatie 1:

A: De robot bestaat uit twee links. De eerste krijgt een constante

versnelling opgelegd en de tweede een versnelling O. Deze

laatste link dient dus telkens in het verlengde van de eerste

." T 2
link te lIggen. fl.. = (0.1.0) rad/s.In

B: De robot bestaat uit twee links. Nu krijgt de tweede link een

constante hoekversnelling opgelegd (grafiek 4.7).

.. T 2
fl.. = (0.0.1) rad/s.In

Resultaten:

A: De hoekverdraaiing van de eerste link vertoont een paraboolbaan

met eindwaarde 1.26 rad na 500 samples. De hoekverdraaiing van

de tweede link is zeer klein.

Bovenstaande zou men inderdaad verwachten:

2
Q1.rob = 0.5 x Q1.in x (k.T s ) = 1.25 rad.

B: De resultaten zijn analoog aan die van simulatie lA

'8 i mu I a tie 2:

(4.6)

De vorige simulaties worden nogmaals uitgevoerd met 10 maal zo gro-
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te versnellingen. A:(grafiek 4.8 A) B:(grafiek 4.8 B).

Resultaten:

Binnen het werkgebied (-~ < q. b < ~, i=l,2) van de robot ver
l,ro

krijgen we de verwachte resultaten. Paraboolbaan voor q1,rob

tijdens simulatie 2A en voor q2 b tijdens simulatie 2B. Maar bui
,ro

ten het werkgebied krijgen ook de links met opgelegde versnelling a

grote uitwijkingen. Hierbij treden flinke oscillaties op.

Simulatie 3:

Beide links krijgen een versnelling ongelijk aan a opgelegd. De

bedoeling is te achterhalen of er fouten optreden ten gevolge van

de onderlinge koppeling tussen de I inks.

A: Beide I inks versnelling a.1 rad/s 2 (zie grafiek 4.9 A) .een van

B: Beide I inks versnelling amplitude a.1 rad/s 2 die teneen met van

opzichte van elkaar tegengesteld gericht zijn.

C: Aan beide links wordt een verschillende positieve versnelling

opgelegd.~. = (a.1,O.05)T rad/s 2 . (grafiek 4.9 B).In

Resultaten:

A: De eerste paar honderd samples lopen beide trajecten gelijk op

maar daarna treden op den duur onderlinge afwijkingen op. Na 500

samples heeft de eerste link een hoekverdraaiing van 1.30 rad.

en de tweede 1.13 rad. We zien dus dat bij gelijktijdige

beweging van de links de trajecten beinvloed worden. In dit

geval wordt link 1 meer aangedreven en link 2 tegengewerkt.

B: Ook hier treden afwijkingen op. De eindwaarden na 500 samples

zijn 1.21 rad. voor de eerste link en -1.21 rad. voor de tweede
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link

C: Eindwaarde eerste link 1.3 rad. de tweede link behaalt de 0.625

rad. niet. Er treedt een vervorming op in het afgelegde traject.

De baan van de tweede link is niet parabolisch. er treedt een

buigpunt op.

Verklaring:

De volgende punten worden gebruikt ter verklaring van de afwijkin-

gen in ~rob ten opzichte van de dubbele integraal van ~inv:

- Ret doorrekenen van invers en robotmodel vergt een aanzienlijke

hoeveelheid rekenhandelingen. hierbij ontstaan rekenfouten

vanwege de eindige getallenlengte van de computer.

- De discretisatie van een continu systeem zoals een robot levert

discretisatiefouten op

- Ret verschil in de wijze waarop binnen de twee modellen de

toestanden worden bepaald speelt een rol.

Het laatste punt behoeft een nadere toelichting. Op elk sample-

moment berekent het inverse model zijn nieuwe toestand n (k)
~inv .

~. (k) uit de aangeboden ~. (k) en uit de toestand op voorgaandeInv In

samplemomenten. Uitgaande van deze nieuwe toestand en ~i wordtnv

het stelsel vergelijkingen volgens (3.1) opgesteld. Hieruit worden

de koppels bepaald en gebruikt als invoer voor het robotmodel.

Ret robotmodel stelt het stelsel (3.1) op door zijn huidige toe-

stand uitsluitend met behulp van de toestand van het voorgaande

samplemoment te schatten. De nieuwe toestand van het robotmodel

blijkt af te wijken van die van het inverse model. Daardoor wordt

een. van het invers model afwijkend stelsel vergelijkingen opge-
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steld. Gebruikmakend van de ingevoerde koppels zal de ~rob afwijken

van~. . Na correctie zal de toestand van het robotmodel afwijkenInv

van die in bet inverse model.

Een gevolg biervan is ook dat door opslag van deze laatste toestand

de afwijkingen worden doorgegeven aan volgende samplemomenten.

Al deze afwijkingen stapelen zicb op. Op den duur is de overeen-

komst tussen de toestanden van beide modellen verdwenen. Het inver-

se model kan bet robotmodel dan niet meer sturen.

De afwijkingen zijn voor bet traject van de tweede link in sterkere

mate aanwezig dan voor de eerste link.

Opmerking:

De afwijking van de toestand van bet robotmodel kan verminderd wor-

den door bet toepassen van:

- Multiple correcting.

Per samplemoment wordt bet robotmodel meerdere malen doorlopen tel-

kens met een gecorrigeerde toestand. De toestand kan bierdoor nauw-

keuriger bepaald worden. Maar de nauwkeurigbeid neemt niet evenre-

dig toe met bet aantal malen corrigeren daar ook rekenfouten een

evenredig grotere rol gaan spelen.

Een kleinere sampletijd.

- Double Precision.

De getallenlengte van een variabele in bet programma wordt bierdoor

vergroot waardoor rekenfouten worden verminderd.

Conclusie:

De verscbillen in de trajecten van de robotlinks ten opzicbte van
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de gewenste trajecten ontstaan door afwijkingen die optreden tij-

dens het bepalen van de robottoestand. Deze verschillen zijn afhan-

kelijk van de opgelegde versnellingen en de tijdsduur dat het

robotmodel in werking is.

Deze conclusie brengt het idee van toestandsterugkoppeling naar

voren. Indien het inverse model telkens op de hoogte zou zijn van

de toestand van het robotmodel. zou het mogelijk kunnen blijven het

robotmodel te sturen met behulp van dit model.

In de volgende paragraaf gaan we hier nader op in.

4.4 Simulaties met de serieschakeling invers model - robotmodel met

toestandsterugkoppeling.

We gaan uit van het blokschema in fig. 4.4. Riervoor wordt het

robotmodel volgens de methode van Newton-Euler gebruikt zoals weer-

gegeven in fig. 3.1.

~n .... TST
lltn~ III
Q. -< INVERS - ..... ROBOT ...

I '0:: MODEL ,.. MODEL ....
~ ....!Vli nv

~Dbll ~Db

Fig. 4.4 Blokschema van de serieschakeling met

toestandsterugkoppeling.

De robottoestand en de versnelling van de robot op het samplemoment

k (T = 0.01 sec) zijn teruggekoppeld om mede de toestand van hets

inverse model op moment k+1 te bepalen. Ret inverse model levert
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koppels af die zowel afbankelijk zijn van de robottoestand als van

de invoerwaarde. Hierdoor kunnen ze bet robotmodel beter in staat

stellen bet gewenste traject te volgen.

De toestand van bet inverse model wordt als voIgt bepaald in bet

blok TST (zie fig. 4.4).

9... (k+1) = 9..in (k+1)Inv .. ..
9.i (k+1) = 9.rob(k) + T /2 (9... (k+1) + 9.. b(k»nv s Inv ro

9... (k+ 1 ) = 9..rob (k) + T /2 (9.. (k+1) + 9. b(k» (4.7)Inv s Inv ro

Het doel van de volgende reeks simulaties is nagaan of met boven-

staande seriescbakeling betere resultaten verkregen kunnen worden

·ian met die uit 4.4 zonder toestandsterug:-oppeling.

De uitgevoerde simulaties zijn gelijk aan die van 4.4. AIleen die

simulaties zijn uitgevoerd waar duidelijk fouten optraden in de

trajecten.

Simulatie 1 (Overeenkomstig simulatie 2 van 4.4).

A: De robot beeft twee links.

.. T 2
B: idem. 9... = (0,1) rad/s.In

Resultaten:

.. T 2
9... = (1,0) rad/s.In

(grafiek 4.10 B).

(grafiek 4.10 A)

A: Een paraboolbaan voor de eerste vrijbeidsgraad met eindwaarde

12.5 rad na 500 samples. De tweede link krijgt uitwijkingen in

de orde grootte van 10-6 rad. Er treden geen oscillaties op

tijdens de 500 geobserveerde samples.
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B: De hoekverdraaiing van de tweede link doorloopt een paraboolbaan

met eindwaarde 11.8 rad. De berekende eindwaarde 12.5 rad na 500

samples wordt niet gehaald. De hoekverdraaiing van de eerste

link is zeer klein. Er treden geen oscillaties op.

Simulatie 2 (Overeenkomstig simulatie 3 van 4.4).

Beide links krijgen een versnelling opgelegd. De bedoeling is te

achterhalen of de onderlinge koppelingen tussen de links invloed

hebben op het af te leggen traject.

A: T rad/s 2 (grafiek 4.11A)9.in = (0.1.0.1)

B: T rad/s 2
9.in = (0.1.-0.1)

C: T rad/s 2 (grafiek 4.11B)9.in = (0.1.0.05)

Resultaten:

A: Beide trajecten vormen nette paraboolbanen. Voor de tweede link

wijkt de eindwaarde na 500 samples iets af van de berekende

waarde (1.22 rad).

B: Beide trajecten vormen nette paraboolbanen. De eindwaarden na

500 samples zijn respectievelijk 1.21 en -1.21 rad. Dit is het

zelfde resultaat als in 4.3.

C: Nette parabolen. eindwaarde van de eerste link 1.25 rad en van

de tweede link 0.61 rad.

Er ontstaan nog steeds enige verschillen tussen de uitgang en de

dubbele integraal van de ingang van de serieschakeling. Deze fouten

ontstaan als voIgt:

- De predictor voorspelt een afwijkende toestand en de corrector

corrigeert niet voldoende.
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- Reken- en discretisatiefouten.

- De toestand van het robotmodel tijdens moment k wordt door het

inverse model op moment k+l overgenomen. De fouten worden dus

ook overgenomen.

Conclusie.

Er worden over het algemeen betere responsies verkregen indien de

toestand van het inverse model wordt bepaald met behulp van die van

het robotmodel. Toch kan de uitgang nog steeds een ander verloop

hebben dan de dubbele integraal van de ingang van de serieschake

ling. Fouten ten gevolge van een verkeerde toestand van het inverse

model ten opzichte van het robotmodel zijn nu tot een minimum

beperkt. Uit het verschil met de resultaten van 4.4 blijkt dat deze

ernstige gevolgen kunnen hebben.

Hier blijkt dat we de serieschakeling van fig. 4.5 redelijj{erwijs

als een dubbele integrator kunnen opvatten.

4.5 Simulaties met de serieschakeling invers model en robotmodel

volgens de iteratieve methode.

In deze paragraaf worden simulaties verricht met een serieschake

ling invers model - robotmodel. waarin voor de robot het model vol

gens de iteratieve methode uit 3.4 is genomen. Er wordt uitgegaan

van de robot in fig. 3.1. We beschouwen de serieschakeling volgens

fig 4.5. De schakeling wordt geexciteerd met een stapfunctie.

Het prefilter is dezelfde als in 4.2.
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PREFILTER INVERS MODEL
ROBOTMODEL
ITERATIEVE
METHODE

Fig. 4.5 Blokschema serieschakeling met iteratief

robotmodel.

Resultaten:

De responsie ~ b wijkt al tijdens het eerste samplemoment veel af
ro

van de ingang ~.. Het verloop van de responsie tijdens de volgende
1n

samplemomenten is ook zeer slecht. De verschillen tussen in- en

uitgang groeien snel aan, waardoor al reeds na enkele samples het

foutcriterium niet gehaald kan worden.

De volgende punten kunnen aangevoerd worden ter verbetering van de

responsie.

Indien de functie Q(K) in 3.16 voldoende glad is rond het

werkpunt kan de Jacobiaan nauwkeuriger bepaald worden door

tijdens de bepaling in een bepaald werkpunt, de afwijking ten

opzichte van dit punt kleiner te maken (zie 2.4). Indien de

afwijking te klein is gaan rekenfouten een belangrijke rol

spelen.

- Het zoekalgorithme verloopt naar een lokaal minimum in plaats van

het globale minimum.

- Het foutcriterium moet scherper gesteld worden, maar weI zodanig

dat er altijd aan voldaan kan worden.

In een volgende simulatie is het foutcriterium volgens (3.23)
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veranderd. De iteratie gaat nu zo vaak door totdat Q niet kleiner

wordt: Q wordt geacht niet kleiner te worden indien

Q(1-2) > Q(1-1) > Q(l) < Q(1+1) < Q(1+2). (4.8)

Tevens wordt de Jacobiaan nauwkeuriger bepaald door een kleinere

afwijking A, te nemen in (3.22).

Het resultaat is inderdaad dat de responsie verbetert. Tijdens de

eerste samples verkrijgen we een uitgang die meer lijkt op de

ingang. Maar op den duur neemt het verschil tussen in- en uitgang

snel toe.

4.6 Conclusie:

Op basis van het voorgaande vertoont de serieschakeling inverse

model-robotmodel volgens de opzet van Newton-Euler met toestands

terugkoppeling de beste resultaten. De uitgang van het robotmodel

voIgt als beste de dubbele integraal van de ingang van het inverse

model.

Dit systeem biedt de beste mogelijkheden om als uitgangspunt te

dienen voor het ontwerpen van een regelsysteem zodanig dat de

uitgang van het robotmodel de ingang van het regelsysteem voIgt.

Hiertoe beschouwen we de serieschakeling in fig 4.4 als een

dubbele integrator
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5. HET REGELSYSTEEM.

5.1 Uitgangspunten voor het ontwerp van het regelsysteem.

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de uitgang van de serieschakeling met

toestandsterugkoppelin~het beste de dubbele integraal van de

ingang~. benadert.In

Deze serieschakeling wordt nu gebruikt als uitgangspunt voor een

regelsysteem. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de serieschakeling

te be schouwen is als een dubbele integrator.

Hierna volgt eerst een summiere studie naar het verband tussen af-

wijkingen in de uitgang van het robotmodel in vergelijking met die

van een dubbele integraal met dezelfde ingang en reken- en discre-

tisatiefouten tijdens de bepaling van ~. ~ en ~. Vervolgens worden

het ontwerp van het regelsysteem en enige simulaties besproken.
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5.2 Afwijkingen in de uitgang van de serieschakeling ten opzichte

van een dubbele integrator.

De integratoren die gebruikt worden in het inverse en in het robot-

model voor het bepalen van de toestand werken volgens het principe

van de trapeziumregel. Deze benadering is nauwkeurig en de resulte-

rende formules zijn overzichtelijk (zie (5.1».

q. (k+ 1) =
1

q.(k+1) =
1

q. (k) + T /2
1 s

q. (k) + T /2
1 s

to

[q. (k+ 1 )
1

[q.(k+1)
1

to

+ q. (k)]
1

+ q.(k)]
1

(5. 1 )

Hierin is q. de hoekverdraaiing van link i.
1

In het z-domein ziet de overdracht van de dubbele integrator er als

voIgt uit:

(5.2)

Afwijkingen van q.(k) ten opzichte van de gewenste waarde komen
1

voort uit:

Rekenfouten tijdens de bepaling van q. in het robotmodel.
1

- Reken- en discretisatiefouten ten gevolge van het gebruik van de

benadering.

Dit kan als voIgt gemodelleerd worden:

qi(k+1) = qi(k)

qi(k+1) = qi(k)

to

+ a.T /2 [qi(k+1)
1 s

+ Ts /2 [qi(k+1) +

to

+ ~iqi(k)] + ~i.1

qi(k)] + ~i.2 (5.3)

to

waarin a i en ~i het gevolg zijn van fouten in de bepaling van qi(k)
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en q.(k+1). c. 1 en c. 2 zijn reken- en discretisatiefouten ten
11,1.

gevolge van het gebruik van de benadering.

a. kan beschouwd worden als een integratieversterkingsfactor en zal
1

invloed hebben op het dynamisch gedrag van het regelsysteem waarin

de dubbele integrator is opgenomen. Omdat a. mede de ligging van de
1

closed-loop polen van het regelsysteem bepaalt

Ret verschil in paraboolbanen voor beide links (grafiek 4.11 A,B)

kan erop duiden dat a. niet voor beide vrijheidsgraden gelijk zal
1

zijn.

~. kan beschouwd worden als een weegfactor van het verleden ten
1

opzichte van het huidige moment. Ret gevolg is dat 1 van de nulpun-

ten van de dubbele integrator zal versch~iven. Dit zal invloed heb-

ben op het dynamisch gedrag van het regelsysteem en kan leiden tot

instabiliteiten.

c. 1 en c. 2 kunnen beschouwd worden als extra optellingen bij de
1 • 1 •

integratiewaarde. Beide zullen invloed hebben op de positie van de

nulpunten van de serieschakeling.

Er dient een zodanig regelsysteem ontworpen te worden dat de be-

sproken fouten geen instabiliteiten kunnen veroorzaken. Het resul-

terende gedrag van de robot mag op den duur weinig afwijken van het

gewenste gedrag.
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5.3 Ret ontwerp van het regelsysteem.

De volgende eisen worden aan het systeem gesteld:

- Betrekkelijk snel systeem.

Verwacht wordt dat in de nabije toekomst een grote behoefte zal

ontstaan aan robotsystemen die sneller kunnen opereren dan nu

het geval is.

- Geen overshoot gedurende de stapresponsie.

Overshoot kan schade veroorzaken aan het werkstuk. het gereed

schap. de omgeving of aan de robot zelf.

Verder dient de sampletijd klein genoeg te zijn om:

- De schatter-corrector combinatie in het robotmodel goed te laten

functioneren. Dit kan eventueel opgevangen worden door multiple

correcting toe te passen.

- Eventuele resonanties in het robotsysteem te kunnen opheffen.

Maar de sampletijd mag liet te klein zijn vanwege:

- De benodigde hoeveelheid rekentijd voor real-time besturing.

- De opeenhoping van rekenfouten per seconde operatietijd van de

robot.

Ontwerp in het s-domein.

Er wordt een regelsysteem ontworpen rond een exacte dubbele inte

grator (5.4) dat voldoet aan bovenstaande eisen.

D{s) = 1/s2
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Om de gewenste responsie te krijgen ontwerpen we bet regelsysteem

zodanig dat een tweede orde systeem ontstaat volgens (5.5) (zie

lit. [10J). Hiertoe gaan we uit van fig. 5.1.

9.1"
0(5)

C t (9)

G(s)

~"Db

Fig. 5.1 Ontwerp regelsystee. in s-do.ein.

Hierin is:

G(s) =
2

w
n

2 2
5 + 2pw 5 + Wn n

(5.5)

w de natuurlijke frequentie,n

p de relatieve demping van bet 5ysteem

Afweging van de eisen:

- Het regelsysteem moet snel zijn vanwege verwacbte eisen aan

industriele robots. Maar indien bet systeem langzaam is. zullen de

koppelingen tussen de links onderling (vanwege centrifugaal- en

corioliskracbten) een minder grote rol spelen. Dit is vooral van

belang indien er modelfouten voorkomen in bet inverse model.

w wordt zodanig ingesteld dat de maximale versnelling en snelbeidn

van de robot bepaald zullen worden door zijn dynamiscbe eigenscbap-
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pen. Het regelsysteem wordt sneller dan de robot. De verantwoorde-

lijkheid voor het behoud van de robot wordt nu verschoven naar de

path-planner (een systeem dat het traject van de links bepaalt).

Indien w = 15 rad/s zal bij een stapfunctie van 0.1 rad een ver
n

snelling van 22.5 rad/s 2 tijdens de eerste sampleperiode opgelegd

worden. Dit is voor de meeste robots al te veel.

- Het regelsysteem dient gedempt te zijn. De relatieve demping p

wordt 1 gekozen (kritische demping) vanwege het feit dat deze waar-

de het snelste systeem zonder overshoot oplevert.

Indien we uitgaan van G(s) in (5.5) wordt de overdrachtsfunctie van

het regelsysteem:

G( s) = 225
S2 + 30s + 225 (5.6)

Hieruit voIgt dat:

= w
2 = 225n

30s + 225 (5.7)

(5.S)

Ontwerp in het z-domein.

Volgens de trapeziumregel verloopt de transformatie van het s- naar

het z-domein als voIgt:

s = 2/T
s

z-1
Z+T (5.9)

De sampletijd is 1 ms, een factor 10 kleiner dan in hoofdstuk 4 als
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gevolg van de afwegingen van de eisen die gesteld worden aan de

sampletijd. Dit levert geen problemen op voor de eventuele beschik-

bare hardware. Indien nodig kan de sampletijd verhoogd worden.

Gebruikmakend van (5.9) ziet de overdrachtsfunctie van de regelaar

C1 (z) er als voIgt uit:

C ( ) = 60225 z - 0.992528
1 z z + 1

De open-loop versterking A(z) van het systeem:

A(z) = C
1

(z)D(z) = 0.0150562 (z+1)(z-0.992528)
(z-1)2

(5.10)

(5.11)

Fig 5.2 geeft een schets van de rootlocus van het regelsysteem in-

dien we A(z) vermenigvuldigen met een variabele factor K met K>O.

0.992528
0.985112

Fig 5.2.Schets van de rootlocus voor de open-loop

versterking K·A(z) met K>O.

Indien K = 1 liggen de polen van het teruggekoppelde systeem op
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z=0.985112 (2x) en de nulpunten op z=-1 en z = 0.992528 .

..
Een nulpunt van de serieschakeling wordt geelimineerd door de rege-

laar. Het gevolg hiervan kan zijn dat het regelsysteem instabiel

wordt indien beide nulpunten verschuiven ten gevolge van de fouten

t. 1 en t. 2. Maar bij gebruik van een kleine sampletijd zullen de
1 , 1 ,

discretisatiefouten relatief klein zijn.

De overdrachtsfunctie van het regelsysteem is:

56.25 10-6 (z+1)2

G(z) = 21.0150563z - 1.9998875z + 0.9850562

(5.12)

In het discrete domein kunnen we, volgens 5.10, de regelaar als

voIgt implementeren:

Hier treedt een probleem op want qi(k+1) is nog niet beschikbaar op

het moment dat ~in(k+1) wordt aangeboden. Dit is opgelost door 1

samplemoment vertraging te accepteren.

Hiermee wordt een extra pool in z=O geintroduceerd. Het dynamisch

gedrag kan hierdoor iets veranderen (overshoot), maar indien de

sampletijd klein genoeg is zullen de consequenties meevallen.
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Izi = 1

Fig 5.3 Schets van de rootlocus voor de open-loop

versterking K,A(z) met K>O.

De open-loop versterking A(z) wordt (5.14):

A(z) = C(z)D(z) = 0.0150562 (z+1~i~~)299252B)Z (5.15)

Fig. 5.3 toont derootlocus van het systeem met vertraging indien

we A(z) vermenigvuldigen met een variabele factor K met K>O.

Indien k=l bevinden de polen van het systeem bevinden zich in:

z = 0.0154

z = 0.9B4B +0.00B5j

z = 0.9B4B -0.00B5j
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De overdrachtsfunctie G(z) van het systeem wordt:

G(z) =
56.25 10-6 z(z+1)2

Z3 - 1.9849437z 2 + 1.0001125z - 0.0149438
(5.16)

Resume"'.

Cirob+ li 91nv .....
...... 1 TST

M
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_.

< MODEL ~ MODEL
1'- Q1nv

...
/"I' ~;'ob II carob

I VASTE I...
I REQELAAA I

Fig. 5.4 Overzicht van het regetsl~tee~.

Hieronder wordt in het kort het systeem samengevat. We onderschei-

den in fig. 5.4 twee terugkoppelingen:

1. Toestandsterugkoppeling:

De toestand van het inverse model wordt bepaald doo~ het blok

TST via de volgende relaties:

.. ..
Soi (k+1) = So (k+ 1 )nv e .. ..
S.i (k+1) = S.rob(k) + T /2 [ Soi (k+1) + ~ob(k) ]nv s nv

Soi (k+1) = Sorob(k) + T /2 [ s.. (k+1) + ~ob(k) ]nv s lnv
\ I

t'A~'~""
" ~M ''''" h.,J, I k ,{ ...... ,

°1 ,'", ... .(.....,
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2. De systeemterugkoppeling:

analoog: 2pw s + w2
n n

30s + 225

met p=1 en w =15n

discreet: c(k+1) = -c(k) + 60225(~rob(k) - 0.992528~rob(k-1)

De versterker versterkt 225 keer.

5.4 Simulaties met het regelsysteem.

Hieronder worden enige eenvoudige simulaties besproken waarbij

gebruik is gemaakt van het robotmodel volgens fig. 3.1. Het doel is

het regelsysteem volgens fig. 5.4 te kwalificeren.

De simulaties zijn onderverdeeld in twee typen:

1. Simulaties waarbij het inverse model voor iedere link exact

dezelfde parameterwaarden gebruikt als de robot. Beide modellen

zijn dan aanvankelijk exact elkaars inverse. maar rekenfouten

veroorzaken o.d.d. kleine onderlinge afwijkingen.

2. Simulaties waarbij het inverse model door afwijkingen in de

parameters of het hanteren van een object door de robot. niet

meer exact de inverse is van het robotmodel.

De tussen haakjes gegeven grafieken bevinden zich in bijlage 2 en

vertonen de betreffende responsies.
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Simulaties van het eerste type.

A: De stapresponsie.

Het doel is te bekijken of onder verschillende omstandigheden de

eigenschappen van het regelsysteem behouden blijven.

De volgende simulaties zijn uitgevoerd:

1. De eerste link krijgt een stap van 1 rad opgelegd. terwijl de

tweede link niet draait ten opzichte van de eerste link.

2. De tweede link krijgt een stap van 1 rad opgelegd terwijl de

eerste link niet draait.

3. Gelijktijdige stap van beide links in dezelfde ricbting.

4. Gelijktijdige stap in tegengestelde richting.

Resultaten:

De rotaties van de draaiende links tijdens de eerste twep simula-

ties doorlopen hetzelfde traject (zie grafiek 5.1). De link die

niet mocht roteren blijkt toch een zeer kleine rotatie te ondergaan

-7 -4 2(amplitude 10 - 10 rad). De beginversnelling is 225 rad/s . wat

te groot is voor een praktisch robotsysteem. Bij gelijktijdige

actie van de links blijkt dat het regelsysteem de gevolgen van de

onderlinge beinvloeding goed bijregelt. De responsies van zowel

link 1 als link 2 zijn gelijk aan elkaar en aan die van simulaties

1 en 2. Numeriek beschouwd treden er verschillen op tot in de derde

decimaal.

B: Blokgolf.

Het doel is de responsie van het systeem bij gelljktljdlge en af-

zonderlljke beweglngen van de links over een lange tljd te bestude-

reno
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Het regelsysteem wordt geexciteerd door een blokgolf (volgens fig.

5.5). Deze blokgolf heeft een periode van 1500 samples die 100 keer

herhaald wordt. Tijdens 1 periode ondergaan beide links een rotatie

van 1 rad. en terug, de tweede link is eerder terug dan de eerste

link.

Tijdens deze simulatie worden 4 signalen geregistreerd namelijk:

het uitgangssignaal ~ b (grafiek 5.2)ro

- het foutsignaal ~ (grafieken 5.3 A en 5.4)
e

- het verschilsignaal ~ b-~' (grafieken 5.3 B,C)ro In

- de koppels ! (grafiek 5.5)

(r-8d)

:I.t---~----r-._---,

LINK 2 LINK :I.

o '500 1000 usoo

Fig. 5.5 Een periode van het ingangssignaat.

Resultaten:

Het blijkt dat de responsie gedurende aIle perioden gelijk blijft.

Er ontstaan tijdens het instellen van het DC niveau en op den duur

geen afwijkingen in de responsie. Grafiek 5.2 vertoont 1 periode

van het uitgangssignaal.

Het foutsignaal en het verschilsignaal dienen om een controle op

drift te kunnen uitvoeren. Iedere 1500 samples worden deze signalen

1 maal geregistreerd. Het blijkt dat over het genoemde tijddomein

geen drift optreedt in het systeem, immers de grafieken vertonen
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beperkte waarden voor de signaalamplituden. Achteraf is dit nog

maals gecontroleerd door aIle samples van de tOO perioden te

beschouwen.

Simulaties van het tweede type.

Het doel is te bekijken in welke mate de eigenschappen van het

regelsysteem behouden blijven. indien we afwijkingen in een van de

modellen invoeren.

A: Modelfouten

Het inverse model wordt bepaald aan de hand van de robotparameters

zoals is weergegeven in hoofdstuk 4. Deze parameters dienen door

metingen aan de robotlinks bepaald te worden. Metingen zijn in

principe behept met fouten zodat ook de gemeten parameterwaarden

niet exact zullen zijn. Van Wijck beschrijft in lit.[2] methoden

voor het meten van de waarden van de componenten van de traagheids

matrix en van het zwaartepunt van een link.

We gaan er vanuit dat het meten van het gewicht en de lengte van

een link ten opzichte van het meten van de overige parameters rela

tief nauwkeurig kan gebeuren. Daarom be schouwen we in het onder

staande slechts de gevoeligheid voor meetfouten in de ligging van

het zwaartepunt en in de componenten van de traagheidsmatrix voor

iedere link.

At. Meetfouten in de bepaling van de componenten van de

traagheidsmatrix.
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Vanwege het karakter van de opstelling zal aIleen de J componentzz

invloed uitoefenen op de responsie. Van Wijck heeft bepaald dat

zijn meetmethode ongeveer 3.5% meetfout op kan leveren. Er worden 2

simulaties uitgevoerd waarbij de J component voor resp. de eerstezz

en tweede link in het inverse model +5% in waarde wordt vergroot

ten opzichte van de waarden die gelden in het robotmodel. (J zz -
20.1625 kgm )

Resultaten:

In beide gevallen ondervinden de trajecten van de links hiervan

weinig invloed. De gevolgen worden pas goed zichtbaar indien een

fout van +20% in de J component van de tweede link wordt geintrozz

duceerd. Het traject van de tweede link ondervindt dan beinvloeding

van de bewegingen van de eerste link, tevens kunnen de eigenschap-

pen van het regelsysteem voor de tweede link iets veranderd zijn.

Op langere termijn leidt dit niet tot instabiliteiten, de globale

vorm van de responsie blijft behouden.

A2. Meetfouten in de bepaling van de ligging van de

zwaartepunten:

Volgens Van Wijck is de meetmethode voor het bepalen van de ligging

van de zwaartepunten nauwkeuriger dan die voor het bepalen van de

componenten van de traagheidsmatrix. Toch zijn 2 simulaties uitge-

voerd waarbij het zwaartepunt van link 1 resp. link 2 een plaats-

fout krijgt van +5% in het inverse model ten opzichte van hetrobot-

model.
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i .1 T
J i =-(0.95.0.0) m

i .u T
J i = (1.05.0.0) m

Resultaten:

i=I.2 (5.17)

De gevolgen van een meetfout in link 1 zijn nauwelijks zichtbaar.

Maar meetfouten in de ligging van het zwaartepunt van de tweede

link hebben weI invloed op het traject dat deze link aflegt

(grafiek 5.6). In deze laatste situatie treden vooral tijdens bew~-

gingen van de eerste link. zichtbare veranderingen op in de respon-

sie van de tweede link.

Naar aanleiding van deze resultaten kunnen we ons afvragen welke

gevolgen modelfouten hebben voor de serieschakeling. Hiertoe is een

simulatie uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde

opstelling als in fig. 4.4 met dien verstande dat een 5% meetfout

is geintroduceerd in het inverse model in het zwaartepunt van de

tweede link (5.17).

Uit grafiek 5.7 blijkt dat de beide links ogenschijnlijk een para-

bolische baan doorlope:..-•. Vooral tijdens de eerste samples kunne!l we

met enige zekerheid stellen dat de serieschakeling met modelfout

nog steeds opgevat kan worden als een dubbele integrator

B: De robot hanteert een werkstuk of een gereedschap.

Een werkstuk of gereedschap wordt beschouwd als een extra massa

egaal verdeeld over de tweede link. Het zwaartepunt blijft hierdoor

op zijn plaats. maar de componenten van de traagheidsmatrix veran-

deren door de toegenomen massa. Deze wijze van modelleren van het
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hanteren van een object is niet realistisch. maar is gebruikt om de

gevolgen van de gevoeligheid van een afwijking in de ligging van

het zwaartepunt te vermijden.

De extra last bedraagt 0.1 kg zodat de totale massa van de link 0.5

kg wordt. de component J
zz

van de traagheidsmatrix krijgt de waarde

20.1625 kgm

Resultaten:

Grafiek 5.8 vertoont de resultaten. We zien dat de tweede link een

afwijkend traject voIgt waarbij telkens veranderingen optreden

indien de eerste link beweegt (overshoot en hobbel).

Naar aanleiding van dit resultaat kunnen we ons afvragen welke

gevolgen een last heeft voor de serieschakeling. Hiertoe wordt een

simulatie uitgevoerd met de opsteling volgens fig. 4.4 waarbij de

tweede link een last draagt zoals in bovenstaande beschreven is.

Uit grafiek 5.9 blijkt dat de tweede link in eerste instantie

trager beweegt als gevolg van dezelfde responsie dan de eerste

link, maa. na 500 samples kruisen de trajecten van beide links

elkaar.

Beide trajecten lijken aanvankelijk parabolisch te verlopen doch

dat van de tweede link kan ook een kubisch verloop hebben.

5.5 Conclusie.

Het is mogelijk gebleken met behulp van conventionele technieken

een robuust regelsysteem te ontwikkelen dat de uitgang van het

robotmodel een gewenst gedrag doet volgen. Het uitgangspunt de
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serieschakeling als een dubbele integrator te be schouwen blijkt een

goede te zijn.

De gevoeligheid van het regelsysteem voor afwijkingen binnen de

meetnauwkeurigheid in het inverse model ten opzichte van het robot

model is vooral sterk indien afwijkingen in de ligging van het

zwaartepunt van de tweede link voorkomen. Maar afwijkingen in de

parameters van de eerste link en in de componenten van de traag

heidsmatrix vertonen weinig of geen invloed op de responsie. Het

blijkt dat bij afwijkingen de onderlinge ontkoppeling van de links

door het inverse model in meer of mindere mate in gebreke blijft.

Dit gezien het feit dat de responsie van de tweede link sterk

reageert op veranderingen in de beweging van de eerste link.

Ook een eventueel object dat een last vormt voor de tweede link

kan. mits deze last niet al te groot is, zorgen voor dergelijke

afwijkingen in het traject van de tweede link waarbij het systeem

stabiel blijft.

In hoofdstuk 6 wordt een zelf-instellend adapterend regelsysteem

ontwikkeld. Hierbij wordt getracht door het identificeren van de

veranderingen in het proces het regelsysteem zodanig aan te passen

dat fouten in de responsie verminderd worden.

Voor het ontwikkelen van een zelf-instellend adapterend regelsys

teem kunnen we in eerste instantie aannemen dat de serieschakeling

met beperkte afwijkingen in de modellen ten opzichte van elkaar

benaderd kan worden door een dubbele integrator
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6. EEN ZELF-INSTELLEND ADAPTEREND REGELSYSTEEM.

6.1 Uitgangspunten en opzet van het adapterende regelsysteem.

In hoofdstuk 5 is een regelsysteem gerealiseerd waarbij de serie

schakeling met toestandsterugkoppeling volgens fig. 4.4 als een

dubbele integrator wordt beschouwd. Globaal komen de resultaten op

het volgende neer:

Indien het inverse model exact de inverse is van het robotmodel

komt het gedrag van het regelsysteem goed overeen met het

gewenste gedrag.

- Indien het inverse model niet exact de inverse is van het robot

model. zijn afwijkingen in het gedrag van het systeem ten opzich

te van het gewenste gedrag het gevolg.

Deze afwijkingen kunnen de kwaliteit van het opereren van de robot

nadelig beinvloeden. We proberen ze te compenseren door gebruik te

maken van het principe van een zelf-instellend adapterend regelsys

teem volgens het schema in fig. 6.1.
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y

Fig. 6.1 Principeschema van een zeLf-insteLLend adapterend

regeLsysteem.

Hieronder volgen enige definities en opmerkingen volgens lit. [3]

en [4]:

Een zelf-instellende regelaar is een algorithme opgenomen in een

regelsysteem dat uitgaande van een bepaalde begintoestand een

(sub-)optimale toestand in de zin van een bepaald criterium en

randvoorwaarden weet te bereiken door een combinatie van regel en

identificatie activiteiten.

Een adapterend~ regeling is een regeling waarbij de parameters of

de stuursignalen van een systeem worden bijgesteld op grond van

verkregen informatie over het gedrag van dat systeem en weI zodanig

dat een van tevoren vastgeIegd kostencriterium wordt geminimali

seerd of een gewenst gedrag wordt nagestreefd. Het bezit de moge

Iijkheid een eenmaal bereikte (sub-)optimale toestand te handhaven

bij relatief Iangzame veranderingen van het te regelen proces.
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De adapterende werking is ook in een terugkoppellus aanwezig. Deze

is gesuperponeerd op de normale vaste terugkoppeling van het sys

teem. In het algemeen reageert de laatstgenoemde relatief snel maar

is niet flexibel ten aanzien van veranderingen in het systeem. De

adapterende werking functioneert daarentegen langzamer maar is weI

flexibel.

Adapterende regelproblemen behoren tot de categorie van moeilijke

problemen in de regeltheorie. Er zijn formele oplossingen aangedra

gen. maar deze zijn in de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar.

Vele praktijkgerichte oplossingen berusten op een ad-hoc basis.

We trachten een zelf-instellend adapterend regelsysteem te ontwik

kelen volgens fig. 6.2.

SERIESCHAKELINS

Fig. 6.2 Schema van het te ontwikkelen zelf-tnstellende

adapterende regelsysteea.

Volgens deze figuur worden twee extra componenten gebruikt die los

van elkaar beschouwd worden:

Het identificatiemechanisme.

- De adapterende regelaar.
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Het identificatiemechanisme tracht het proces, in dit geval de

serieschakeling met toestandsterugkoppeling, te identificeren. Het

op deze Manier verkregen model van het proces wordt gebruikt om de

adapterende regelaar zodanig in te stellen dat het voorwaartse

gedeelte van de terugkoppellus de overdrachtsfunctie van een dub

bele integrator verkrijgt. De vaste regelaar kan dan nog steeds

nuttig gebruikt worden.

De kwalificatie van dit systeem voIgt uit een afweging van de ver

beteringen in de responsie en de hoeveelheid extra benodigde reken

tijd.

Deze elementen worden in 6.2 en 6.3 behandeld. In 6.4 worden de

resultaten getoond. In 6.5 worden conclusies getrukken en aanbeve

lingen gedaan omtrent het systeem.

6.2 Het identificatiemechanisme.

Volgens Lammers in lit[3] is het mogelijk een eenvoudige recursieve

schattingsmethode als identificatiemechanisme te gebruiken. Van den

Boom geeft in lit. [6] een overzi~ht van verschillende schattings

methoden.

We hebben gekozen voor de R.L.S. schattingsmethode (Recursive Least

Square methode) vanwege de eenvoud, de reeds aanwezige programma

tuur. de beperkte hoeveelheid rekentijd en de minimale voorkennis

die van het proces benodigd is. Het nadeel van deze methode is dat

afwijkingen in de convergentiewaarden van de parameters (bias) kun-
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nen optreden.

Hieronder worden de theorie omtrent deze schatter en enkele simula-

ties met bijbehorende resultaten besproken.

6.2.1 Theorie.

De R.L.S. schatter bepaalt van een proces de parameters van de

lineair~ overdrachtsfunctie (6.1) waarbij n ell m als gegeven worden

beschouwd.

-m+ .. + a zm

D(z) =
+ .. + -n

b z
n

n(=m
(6.1)

De schatter gaat uit van een bepaalde opgegeven orde van een

lineair proces, terwijl we te maken hebben met een niet-lineair

proces. Het opgelegde model komt vaak voort uit een compromis

tussen:

1. Het zo goed mogelijk beschrijven van het niet-lineaire proces.

2. Het zo eenvoudig mogelijk houden van het model.

Hierdoor kan het voorkomen dat de adapterende regelaars niet de

juiste informatie krijgen over het proces. Maar voor een adapteren-

de regeling behoeft het niet altijd nodig te zijn om de regelaar te

voorzien van de juiste parameters van het proces. Vaak is aIleen de

trend van de veranderingen in het proces al voidoende om redelijke

resultaten te behalen.
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Shiou in lit. [17], Lammers en Van den Boom leiden uitdrukkingen af

voor het schatten van de parameters.

,.. ,..
~(k) = ~(k-l) + P(k)~(k)e(k)

P(k) = P(k-l) - L(k)P(k-l)~(k)~T(k)pT(k-l)

(6.2)

(6.3)

e(k)

Hierin bevat:

T ,..
= y(k) - ~ (k)~(k-l) (6.4)

,..
~(k) de geschatte parameters.

,.. ,..
~(k) = (bO ' b 1 ,

,.. T
.. , -a )

m
(6.5)

~(k) de in- en uitgangssignalen.

~(k)
T= (u(k), u(k-l), ., , u(k-n), y(k-l), .. , y(k-m»

(6.6)

e(k) het verschil tussen de procesuitgang van het geschatte

model bij dezelfde ingangswaarde.

P(k) de covariantiematrix op het moment k.

77

(6.7)



O(k) aIle in- en uitgangssignalen tot en met moment k.

O(k) = (K(l). K(2). T
• K(k» (6.8)

De R.L.S. schatter is gebaseerd op het minimaliseren van het fout-

criterium volgens.

(6.9)

Van den Boom leidt met behulp van het Slutsky-theorema (zie lit.

[6J) drie voorwaarden af waaraan het ingangssignaal van het proces

dient te voldoen om op den duur bias in de schatting te kunnen ver-

mijden.

- Het ingangssignaal dient snel en veel te veranderen.

~\ - Het ingantsignaal en de optredende fouten in het proces dienen
~

onafhankelijk te zijn.

- Het ingangssignaal en/of de optredende fouten in het proces heb-

ben een gemiddelde waarde o.

De parameterschatter dient geinitialiseerd te worden waarbij begin-

waarden voor ~. K en P gekozen worden. Deze keuze komt voort uit de

a-priori kennis van het proces en de schatter.

A

~(O) bevat parameterwaarden overeenkomstig de verwachte parameters

van de overdrachtsfunctie van het proces.

K(O) = ~ want het proces is aanvankelijk in rust.

P(O) = fI waarbij f een groot getal en I de identiteitsmatrix is.
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De covariantiematrix bepaalt de snelheid waarmee de schatter zal

reageren op veranderingen in het proces.

- Indien de componenten van P grote waarden bevatten zal de

schatter alert zijn en snel reageren op veranderingen in het

proces.

- Indien de componenten van P kleine waarden bevatten zal de schat-

ter robuust zijn en met mate reageren op deze veranderingen.

In de loop van de tijd worden de componenten van P kleiner (gevolg

van (6.7) en (6.8». Dit kan problemen opleveren voor het schatten

van de parameters van varierende processen. Om dit te vermijden

voert men doorgaans een vergeetfactor in. Deze factor vermindert de

invloed van het verleden.

De bepaling van P(k) waarbij gebruik wordt gemaakt van een constan

te vergeetfactor berust op de vergelijking:

(6.10)

Volg€~s Lammers en Shiou levert dit vergelijking (6.11) op waar

P(k) direct uit P(k-1) kan worden opgelost.

(6.11)

Hierbij geldt 0 < A <= 1

Het nadeel van een constante vergeetfactor is dat in gevallen waar
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in de procesexcitatie geruime tijd stationair is. de P matrix wordt

opgeblazen (covariance windup).

Indien een langdurige stationaire situatie optreedt zal ~(k) geen

nieuwe informatie bevatten ten opzichte van ~(k-l).

~(k) = (0. . O. Y.
T. y) (6.12)

waarbij y een constante waarde bevat.

(6.13)

Dus vele componenten van de P matrix groeien tijdens een dergelijke

situatie exponentieel aan (zie 6.10).

Om dit te voorkomen kan een variabele vergeetfactor ingevoerd wor-

den die een waarde verkrijgt afhankelijk van de momentane verande-

ringen ~n het ~roces.

Bij gebrek aan een eenvoudige en goed werkende variabele vergeet-

factor wordt hier gebruik gemaakt van een constante vergeetfactor.

In een later stadium kan een variabele vergeetfactor worden toege-

past om het systeem te perfectioneren.

Voor de keuze van de grootte van A gaan we uit van de vergelijking:

I
N = I-A

SO

(6.14)



Hierbij geeft N de tijdconstante aan (in aantal samplemomenten) van

de afname van de invloed van de oude informatie. N wordt afhanke-

lijk van de tijdconstante van het regelsysteem gekozen. In dit

geval geldt N = 600 en X = 0.9983.

Deze waarde voor X leverde tijdens proefsimulaties grote variaties

op in de parameterschattingen. Variaties in de parameterschattingen

zijn te verklaren door het feit dat het proces niet-lineair is en

dat ruis in het proces bij gebruik van een vergeetfactor meer

invloed heeft op de schatting dan voorheen. Maar deze grote varia-

ties zijn hierdoor niet volledig te verklaren.

We trachten ze te vermijden door X = 0.9995 te kiezen. De vergeet-

factor is dan niet goed afgestemd op het proces, maar de invloed

ervan wordt weI zichtbaar.

De R.L.S. schatter wordt toegepast voor het schatten van de para-

meters van de serieschakeling met toestandsterugkoppeling in de

regelkring volgens fig. 5.4.

De robot heeft twee links, voor iedere link i kunnen we een over-

drachtsfunctie weergeven die de invloed van q. op q. b weer-I,e I,ro

geeft.

In feite is dit niet geheel realistisch, daar de links ook invloed

hebben op elkaars bewegingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de

grafieken 5.6 en 5.8. Maar vanwege de extra hoeveelheid rekentijd

die gepaard gaat met het gebruik van een MIMO-schatter (voor

Multiple Input - Multiple Output processen) beschouwen we hier

bovengenoemde 2-SISO schatter (Single Input - Single Output) voor

twee links.
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In het computerprogramma bevat de subroutine SSHT het schattings

algorithme. Hierin worden voor beide links de parameters van de

overdrachtsfunctie bepaald. De betekenis van de variabelen is hier

onder weergegeven.

PRM(6.6)

TST(6.6)

PST(6.6.6)

Lambda

bevat de geschatte parameters van de

overdrachtsfuncties.

bevat de in- en uitgangssignalen.

bevat de covariantiematrix behorende bij de

individuele schatters.

bevat de constante vergeetfactor (A = 0.9995).

6.2.2 Simulaties.

'1,.
-eAZI!.c:HAKI!I.Z'"

Fig. 6.3 Blokschema van het regelsysteem gebruikt voor de

staulattes.

Er zijn twee series simulaties uitgevoerd waarbij gebruik wordt

gemaakt van het schema in fig. 6.3. Voor de eerste serie geldt dat

het inverse model aanvankelijk exact de inverse is van het robot

model (zle ook 5.4). Voor de tweede serle Is dlt niet het geval.
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In beide gevallen is op grond van de resultaten in 5.4 veronder-

steld dat de serieschakeling gemodelleerd kan worden met twee twee-

de orde modellen.

Het ingangssignaal is het periodieke signaal volgens fig. 5.5. Het

"kan zijn dat dit signaal te weinig varieert (in strijd met voor-

waarde 1 volgens Van den Boom) maar het komt goed overeen met een

werkelijke situatie.

Het uitgangsslgnaal van de serleschakeling q. b wordt versterktl,ro

met een factor 100. De orden van grootte van de in- en uitgangs-

signalen stemmen dan beter met elkaar overeen. Dit bleek uit enkele

proefsimulaties waarin de genoemde factor de beste resultaten ople-

verde.

~ wordt geiniti~,liseerd met de parameters van de overdrachtsfunctie

van een dubbele integrator volgens de trapeziumregel In het

z-domeln (5.2). Hlerbij zijn de parameters van het tellerpolynoom

met een factor 100 vermenigvuldigd.

A

~(O) = -5 -5 -5 T(2.5"10 ,5"10 ,2.5-10 ,2, -1) (6.15)

P(O) = fI waarbij f = 106 en I Is de Identlteltsmatrlx.

De eerste serle bevat 1 slmulatle:

Over een perlode van 25500 samples (T = 1 ms) wordt het systeemge
s

drag beschouwd. Het doel Is te bekljken hoe nauwkeurlg de dubbele

integrator wordt geschat.
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Resultaten:

Een stabiele schatting van de serieschakeling blijkt mogelijk te

zijn. Afhankelijk van ~(O) stellen de parameters zich snel en nauw-

keurig in.

Tabel 1 bevat de waarden van de geschatte parameters na 25500 sam-

pIes voor beide links.

TabeL 1: De waarden van de geschatte parameters voor beide Links.

parameter geschatte waarde

b O 2.50 • 10-7

A

10-7b 1 5.03 ·
A

10-7b 2 2.55 ·
a 1 2.00

a
2 -1.00

De geschatte parameterwaarden komen overeen met die van de over-

drachtsfunctie (5.2). De opvatting dat de serieschakeling met toes-

tandsterugkoppeling te beschouwen is als een dubbele integrator

wordt hierdoor versterkt.

De serieschakeling bevindt zich in een terugkoppellus die volgens

Van den Boom aanleiding kan geven tot bias in de schatting van de

parameters. In dit geval uit zich dat blijkbaar voornamelijk in de

schatting van de tellerparameters b l en b 2 . Daarbij kunnen deze

afwijkingen (kleiner dan 2%) ook het gevolg zijn van modelfouten in

de bovengenoemde opvatting of van rekenfouten zowel in de serie-

schakeling als in de schatter.
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De tweede serie omvat drie simulaties:

1. Gedurende 10500 samples bevat het inverse model een modelfout

van 5% in de zwaartepunten van beide links (zie 5.17).

2. Gedurende 100000 samples draagt de tweede link de kunst-

matige last van 0.1 kg uit 5.4 (simulatie B tweede type)

3. Gedurende 75000 samples hangt een puntlast van 0.1 kg aan het

uiteinde van de tweede link zodat ook het zwaartepunt van de

tweede link verschuift.

De laatste situatie levert de volgende waarden op voor de beschrij-

vende parameters van link 2 ten opzichte van zijn bodyfixed assen-

stelsel:

2.1 (-1.2. O. O)T
~2 = m

2.u (0.8. O. O)T
~2 = m

2 0.21 kgm 2
J 2 . zz =

m. = 0.5 kg (6.16)
1

De resultaten staan vermeld in tabel 2. Om de invloed van een

vergeetfactor te illustreren zijn de resultaten van de tweede serie

simulaties weergegeven in de grafieken 6.1 A.B en 6.2 A.B in

bijlage 3. Ze vertonen het verloop van de parameterwaarden respec-

tievelijk zonder en met vergeetfactor.
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TabeL 2. De waarden van de geschatte parameters onder verschiLLende

olllstandigheden.

situatie ho /10 - 7 ~1110-7 ~/l0-7 Q;.1 Q;.2

modelfout
zwaartepunten

link 1 2.50 5.47 2.55 2.00 -1.00

link 2 2.50 2.80 2.20 2.00 -1.00

kunstmatige last

link 1

link 2

punt last

link 1

I ink 2

2.50

2.50

2.50

2.50

4.25

2.15

6.38

-4.97

2.36

1. 87

3.19

5.97

2.00

2.00

2.00

2.00

-1. 00

-1.00

-1.00

-1.00

Uit tabel 2 blijkt dat:

- b O telkens dezelfde waarde heeft terwijl b
1

en b
2

afhankelijk van

de omstandigheden veranderen.

- a 1 en a 2 ook onder aIle omstandigheden gelijk blijven.

Uit de grafieken blijkt dat een schatter die gebruik maakt van een

vergeetfactor. als gevolg van veranderingen in het proces. de

geschatte parameters sneller doet veranderen dan een schatter

zonder vergeetfactor.

Verklaring:

De formules in (5.2) worden hiertoe anders opgeschreven en toege-
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spitst op het robotmodel:

4. b(k+1}l,ro

q. b(k+1}l,ro

i = 1, 2

- . (k)qi,rob =

- qi,rob(k} =

T /2
s

T /2
s

..
(q. b(k+1)l,ro

(4. b(k+1)l,ro

..
+ q. b(k»l,ro

+ 4. b(k}}l,ro

(6.17)

Indien het inverse model exact de inverse is van het robotmodel

kunnen we stellen dat afgezien van reken- en discretisatiefouten:

q . b (k+ 1) = a. q . (k+ 1 )l,ro I l,e..
q. b(k} = (3.q. (k)l,ro I l,e

Hierin zijn a i = (3i = 1. (Voor de signalen zie fig. 5.3)

(6.1B)

Indien beide modellen niet exact elkaars inverse zijn geldt dat

a i ~ 1 en (3i ~ 1. Tevens geldt a i ~ (3i omdat ze beide afhankelijk

zijn van de parameters, hoekstanden en -snelheden van de links. Dit

voIgt uit het gebruik van (3.16) voor beide modellen.

De parameters van het tellerpolynoom van de overdrachtsfunctie van

de serieschakeling worden bepaald door datgene wat zich in (6.17)

rechts van het gelijkteken bevindt. Deze waarden zullen veranderen
A

in bovenstaande situatie. Daarentegen wordt geconstateerd dat b
O

onder aIle omstandigheden dezelfde waarde heeft. Dit laatste is in

tegenspraak met bovenstaande verklaring, een nadere verklaring

hiervoor is nog niet gevonden.

De parameters van het noemerpolynoom worden bepaald door datgene

wat zich links van het gelijkteken bevindt. Deze waarden zullen
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niet veranderen omdat ze inherent zijn aan het gebruik van de

formule.

Het d~rde resultaat kan verklaard worden door de hogere convergen

tiesnelheid van de schattingen indien een vergeetfactor wordt

gebruikt.

Opmerking:

De nulpunten van de overdrachtsfuncties voor link 1 in de eerste

simulatie en voor de beide links in de derde simulatie vallen

buiten de eenheidscirkel.

6.3 De adapterende regelaar.

We willen een adapterende regelaar ontwerpen (zie fig. 6.2) die de

serleschakeling zodanlg compenseert dat het voorwaartse gedeelte

van de terugkoppellus in fig. 6.2 als een dubbele integrator kan

worden beschouwd.

Uit tabel 2 blijkt dat de parameters van het noemerpolynoom gedu

rende aile simulaties gelijk blijven. Dit betekent dat de noemer

van de serieschakeling niet gecompenseerd hoeft te worden. Het

tellerpolynoom verandert wei.

De adapterende regelaar kan er als voigt uit zien:

AC{z) = A -7 -1 A -7 -2
1 + {b 1/0.25 10 )z + {b2/0.25 10 )z
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Deze regelaar compenseert de nulpunten van de serieschakeling en

substitueert de nulpunten die bij de dubbele integrator volgens

(5.2) behoren.

Er zijn enkele nadelen aan de regelaar verbonden:

- De compensatie kan aIleen geschieden indien de nulpunten van de

serieschakeling binnen de eenheidscirkel in het z-vlak liggen.

anders wordt de regelaar instabiel.

- Indien de schattingen afwijklngen bevatten wordt er niet echt

gecompenseerd. Hierdoor wordt de orde van het systeem verhoogd.

Naarmate de extra toegevoegde polen en nulpunten dichter bij de

eenheidscirkel liggen kunnen ze de responsie nadelig beinvloeden.

De regelaar kan slechts gebruikt worden in situaties waarbij het

inverse model een beperkte modelfout bevat in de zwaartepunten

(behalve voor link 1) en waarbij link 2 de kunstmatige last

hanteert.

Tijdens de implementatie van de regelaar wordt een controle op

nulpunten buiten de eenheidscirkel ingebouwd. Indien deze nulpunten

gevonden worden. wordt de adapterende regelaar uitgeschakeld voor

de betreffende overdrachtsfunctie. De redenen hiervoo~ zijn:

- De regelaar is nu ook geschikt voor gebruik in een situatie waar

in het inverse model modelfouten bevat in de zwaartepunten van de

links.

- Tijdens het convergeren van de geschatte parameters kan het voor

komen dat nulpunten tijdelijk buiten de eenheidscirkel liggen.
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Het gebruik van deze regelaar kan derhalve nog realistisch genoemd

worden. Bij gebruik van robots die een constante last met zich mee

voeren, zoals een lastoorts, kunnen we deze last in het robotmodel

inpassen (en daarom ook in het inverse model). Dan is aIleen het

compenseren van de gevolgen van de modelfouten in het invers model

nog van belang. Dit is met behulp van deze regelaar in theorie

mogelijk.

We gebruiken deze regelaar in enkele simulaties in 6.4 om een

indruk te krijgen van zijn invloed op het gedrag van de uitgang van

het systeem.

6.4 Simulaties met het regelsysteem.

In deze paragraaf worden enkele simulaties besproken die verricht

zijn met het adapterende regelsysteem volgens fig. 6.2. Hierbij is

gebruik gemaakt van de parameterschatter uit 6.2 en de adapterende

regelaar uit 6.3. Het ingangssignaal is de blokgolf uit fig. 5.5.

De eerste drie perioden van de simulatie zijn het inverse en het

robotmodel exact elkaars inverse, daarna treden de veranderingen in
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de modellen op.

Met de volgende twee situaties zijn simulaties uitgevoerd met en

zonder vergeetfactor (resp. A = 0.9995 en A = 1). De responsies

zijn vergelijkbaar met die uit de grafieken 5.6 en 5.8 in bijlage 2:

A. Het inverse model bevat een modelfout in de zwaartepunten van

beide links (zie 5.17).

B. De robot tilt met zijn tweede link de kunstmatige last op

(zie 5.4).

Behalve voor de overdrachtsfunctie van link 1 in de eerste situa

tie, leveren bovenstaande situaties volgens tabel 2 zodanige para

meterwaarden op dat de nulpunten van het tellerpolynoom van de

serieschakeling binnen de eenheidscirkel in het z-domein liggen.

Resultaten:

De grafieken 6.3 en 6.5 vertonen de responsies op het ingangs

signaal voor resp. situatie 1 en 2. De grafieken 6.4 en 6.6 verto

nen de parameters van de overdrachtsfunctie voor link 2 voor resp.

situatie 1 en 2.

1. Indien we de grafieken 6.3 en 6.5 vergelijken met 5.6 en 5.8

zien we dat bij gebruik van een adapterende regelaar de responsies

enigszins verbeterd zijn. De overshoot in het traject van link 2 is

verdwenen, maar de beide opgaande flanken van de trajecten van

link 1 en 2 zijn nog niet aan elkaar gelijk. De hobbel in het

traject van link 2 ten gevolge van de dalende flank van het traject
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van link 1 is verminderd.

2. De responsie wordt in de loop van de tijd iets beter. Dit is het

gevolg van de lage convergentiesnelheid van de parameterschat

tingen.

3. De waarden van de parameterschattingen bij gebruik van een adap

terende regelaar zijn niet gelijk aan die in het geval dat een der

gelijke regelaar niet wordt gebruikt. In het eerste geval converge

ren b 2 . 1 en b 2 . 2 respectievelijk naar een hogere en lagere waarde

dan in het geval zonder adapterende regelaar (vergelijk grafiek

6.4 met 6.1B). Dit geldt ook indien een vergeetfactor wordt

gebruikt.

4. Het gebruik van een vergeetfactor heeft. na veranderingen in het

proces. een snellere convergentie van de parameterwaarden tot

gevolg. Dit leidt tot betere responsies tijdens de eerste perioden

nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden.

De responsies in de gevallen met en zonder vergeetfactor zijn op

den duur van dezelfde kwaliteit. Dit komt omdat de gemiddelde con

vergentiewaarde voor het geval A = 0.9995 ongeveer gelijk is aan de

convergentiewaarde indien A = 1.

We vragen ons af of de terugkoppelling van de geschatte waarden

naar de adapterende regelaar de afwijkingen in de convergentiewaar

den van de schattingen veroorzaakt. Hiertoe verbreken we deze

terugkoppeling in situatie 2 en geven de genoemde regelaar vaste

parameters. Er worden twee simulaties uitgevoerd waarbij de rege-
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laar verschillende vaste parameterwaarden meekrijgt.

1 + 2z -1
+

-2
l.

z

AC(z) = 1 0.88z-1 0.72z -2 link 2+ + voor

1 2z-1 -2
+ + z

AC(z) = 1 1.68z-1 0.98z-2 link 1 (6.20)+ + voor

Deze parameterwaarden komen overeen met de eindwaarden van het ver

loop van de schattingen in de grafieken 6.1 A en B.

2.

AC(z) = 1 + 2z- 1

-2+ z

-2+ z voor link 1 en 2 (6.21)

Indien we geen rekening houden met rekenfouten komt deze functie

overeen met een overdracht 1.

De eerste simulatie levert een verloop van de schatting op overeen

komstig grafiek 6.6. De tweede simulatie levert, ten gevolge van

rekenfouten, veranderingen op in de geschatte waarden in vergelij

king met grafiek 6.1 B maar minder dan in het eerste geval.

Het blijkt dat de bewerking van het ingangssignaal de parameter

schattingen naar andere waarden doet convergeren. Dit kan verklaard

worden door het niet-lineaire karakter van het proces:

- Het proces opereert in een ander werkpunt waar andere parameters

gelden.

- De schatter gaat uit van een verkeerd model. Het tweede orde
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model kan onvoldoende zijn om aIle vrijheidsgraden te dekken.

- De schattingsmethode is niet de juiste. Het gebruik van andere

schattingsmethoden kan betere resultaten opleveren.

Een nadere verklaring is niet gevonden.

6.5 Conclusies.

Uit het voorgaande kunnen we het volgende concluderen omtrent het

gebruik van de adapterende regelaar zoals is weergegeven in 6.3.

- Er treden verbeteringen op in het traject van de tweede link. We

zijn dus met deze methode op een goede weg. Maar indien we deze

voordelen afwegen tegen de extra hoeveelheid benodigde rekentijd

moeten we ons afvragen of er niet een andere weg is die tot betere

resultaten leidt.

- De adapterende regelaar heeft invloed op de geschatte parameter

waarden van de serieschakeling. Deze invloed is te wijten aan het

feit dat een regelaar invloed heeft op het ingangssignaal van de

schatter en de serieschakeling. De parameterterugkoppellus heeft

geen of slechts een beperkte invloed.

- Een vergeetfactor verhoogt de convergentiesnelheid van de schat

tingen en zorgt zodoende voor een verbeterde responsie van het

regelsysteem tijdens de eerste perioden nadat de veranderingen in

het proces hebben plaats gevonden.
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Verschillende punten kunnen worden aangevoerd ter verbetering van

de responsie:

- Beter gebruik maken van de vergeetfactoren. Bijvoorbeeld het

gebruik van variabele vergeetfactoren die een waarde verkrijgen

afhankelijk van de geconstateerde veranderingen in het proces.

- Niet meer uitgaan van het idee dat het voorwaartse gedeelte van

de terugkoppellus als een dubbele integrator moet worden opgevat.

Dit biedt in eerste instantie de mogelijkheid om de orde van het te

schatten model in het schattingsalgorithme te veranderen. Tevens

kan een ander adapterend mechanisme ingesteld worden. In lit. [5J

beschrijven Astrom en Wittenmark een algorithme voor een adapteren

de regelaar waarbij ook geregeld kan worden indien de nulpunten van

het proces buiten de eenheidscirkel liggen.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

7.1 Conclusies.

Het onderzoek toont aan dat bet mogelijk is een stabiel regel

systeem voor een model van de robot te ontwerpen. dat gebaseerd is

op bet inverse model.

Het blijkt uit simulaties dat bet niet mogelijk is bet inverse

model exact de inverse van bet robotmodel te laten zijn. Om deze

toestand te benaderen ~s bet nodig toestandsterugkoppeling van net

robotmodel naar bet inverse model toe te passen.

Omdat in de praktijk de verscbillen tussen bet inverse model en de

robot nog groter zullen zijn. zal men bet nooit zonder een derge

lijke toestandsterugkoppeling kunnen stellen.

Met deze voorziening zijn 2 situaties bekeken:

- Het inverse model is "exact" de inverse van bet robotmodel. Dat

wil zeggen dat de bescbrijving van de links van de robot in beide

modellen gelijk is. Met conventionele tecbnieken kan een eenvoudig

regelsysteem ontworpen worden gebaseerd op de seriescbakeling met
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toestandsterugkoppeling van inverse model - robotmodel. Het gedrag

van dit systeem komt overeen met het gewenste gedrag.

Het gebruik van een reele robot waarborgt niet hetzelfde gedrag

daar in het robotmodel vele beperkingen van de reele robot niet

zijn opgenomen.

- Het inverse model wijkt af van het robotmodel. Het eenvoudige

regelsysteem volstaat niet meer. daar afwijkingen optreden in het

systeemgedrag. De gevoeligheid voor verschillende typen parameters

voor de beschrijving van de link loopt uiteen. Met name de gevoe-

ligheid in de bepaling van de zwaartepunten speelt een belangrijke

rol.

De afwijkingen zijn gedeeltelijk te compenseren door het principe

van een zelf-instellend adapterend regelsysteem toe te passen. Maar

het gebruik ervan vereist veel extra rekentijd.

7.2 Aanbevelingen.

Uit de grafieken 5.6 en 5.S blijkt dat de trajecten van beide links
..

elkaar be~nvlo~den indien beide modellen niet exact elkaars inverse

zijn. Er treedt een onderlinge koppeling tussen de links op. Dit

was aanleiding voor het gebruik van een adaptief regelsysteem.

Het verdient aanbeveling te onderzoeken of een regeling gebaseerd

op een MIMO systeem met 2 ingangen en 2 uitgangen gebruikt zou

kunnen worden in plaats van het tot nu toe beschouwde 2-8180

systeem.

Het verdient aanbeveling de robuustheid van het regelsysteem te

vergroten door gebruik te maken van geschikte variabele vergeet-

factoren.
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Voor het ontwerp van het zelf-instellende adapterende regelsysteem

in hoofdstuk 6 zijn we ervan uitgegaan dat het voorwaartse gedeelte

van de terugkoppellus beschouwd moet worden als een dubbele inte

grator.

Vanuit deze optiek is een adapterende regelaar ontworpen die een

nogal ad-hoc karakter draagt. Indien namelijk de nulpunten van de

serieschakeling buiten de eenheidscirkel in het z-domein liggen

werkt de regelaar niet. Het verdient aanbeveling een ander

zelf-instellend adapterend regelalgorithme te proberen zoals

bijvoorbeeld Astrom en Wittenmark beschrijven in lit. [5].
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BIJLAGE 1, GRAFIEKEN BEHORENDE BIJ HOOFDSTUK 4.
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BIJLAGE 2. GRAFIEKEN BEHORENDE BIJ HOOFDSTUK 5 .
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BIJLAGE 3. GRAFIEKEN BEHORENDE BIJ HOOFDSTUK 6.
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APPENDIX A. Notatie afspraken.

1. Voor (plaats)vectoren.

~~p

z
j
e
a,b:

willekeurig punt
zwaartepunt
joint
eenheidsvector van rotatie
hulprichtingsvectoren

b ~ positie in het inertieel stelsel

c ~ co~rdinatenstelsel waarin de vector uitgedrukt is.
de defaultwaarde is 0, inertieel stelsel (c wordt dan
vaak weggelaten)

d ~ aIleen voor grootheden betreffende de joints
u: joint met het volgende lichaam
1: joint met het vorige lichaam

e ~ lichaam waarin de vector ligt

2. Voor krachten en momenten.

c d
b~

~ ~ F: kracht
M: moment of koppel

b ~ aIleen voor grootheden betreffende joints of
zwaartepunt
a: component evenwijdig aan de rotatie as
r: component loodrecht op de rotatie as
t: beide (= default, wordt meestal weggelaten)
i: traagheidsgrootheid

c ~ coordinatenstelsel waarin de vector is uitgedrukt
(zie boven)

d ~ plaats waar de vector aangrijpt
0: in de oorsprong (= default, wordt weggelaten)
u: in de joint met het volgende lichaam
1: in de joint met het vorige lichaam

e ~ lichaam waarop de vector betrekking heeft

3. Voor transformatiematrices.

A ~ transformatiematrix
a ~ van het a-de naar het
b ~ b-de coordinatenstelsel
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4. Voor traagheidsmatrices.

J ~ traagheidsmatrix van het
d ~ d-de lichaam uitgedrukt in het
c ~ c-de coordinatenstelsel

5. Voor snelheden.

b
a-c

~ ~ snelheid van het zwaartepunt
v: lineaire snelheid van het zwaartepunt
w: rotatiesnelheid rond het zwaartepunt
.' eerste afgeleide naar de tijd

c ~ lichaam waarop de vector betrekking heeft

b ~ coordinatenstelsel waarin de vector is uitgedrukt.
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APPENDIX B. Het programmapakket.

In deze appendix wordt de structuur van het programmapakket waarin

de modellen en de regeling volgens fig. 6.2 geimplementeerd zijn

doorgenomen. Het pakket is niet in dit verslag opgenomen, maar is

opvraagbaar bij het secretariaat van de vakgroep ER.

Het schema in fig. B.l toont in hoofdlijnen de structuur van het

programmapakket. Het bestaat uit verschillende programmas of

modules, geschreven in FORTRAN. Elke module wordt apart gecompi-

leerd. Om het pakket tot een geheel te smeden dienen ze met elkaar

in verband gebracht te worden door een LINK opdracht. Er wordt een

executable imagefile aangemaakt waarme~ het pakket gedraaid kan

worden op een ~VAX computer.

DATA

OUTPUT DATAFlLES

IolODULE
SIIolSue

NODULE -+-----+----"..,..,=::UO:""""F"-'CTRL

1ol0DULe
SHT2

Ftg. B.I Scheaa van de opbou. van het progr4••apakket.
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De modules

- CTRL.

Dit is de hoofdmodule van waaruit het programmapakket wordt opge

start. Hierin worden data-opslagplaatsen (common blocks) gecreeerd.

en wordt de data geinitialiseerd. Het bevat tevens de hoofdlijnen

van het regelsysteem volgens fig. 6.2. De beide modellen worden

vanuit deze module opgebouwd.

- SHT2.

Hierin bevindt zich het R.L.S. schattingsalgorithme volgens 6.3.

- SIMSUB.

Hierin bevindt zich de nadere uitwerking van beide modellen zoals

bes~nreven is in hoofdstuk 3.

De data-opslag

- COMMON BLOCKS.

Hierin wordt de data opgeslagen die direct betrekking heeft op de

beide modellen. De data-uitwisseling tussen de subroutines in de

modules vindt voornamelijk plaats door middel van deze common

blocks.

- OUTPUT FILES.

Deze files bevatten de waarden van de verschillende signalen. op

vaste samplemomenten. uit het regelschema van fig. 6.2. De data in

deze files kan met behulp van het pakket GRA op een grafische

manier zichtbaar gemaakt worden.
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