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Positionering van een drijvend platform.

Samenvatting.

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar een regeling vol

gens het invers model voor een drijvend platform. Dit systeem

bestaat uit een metalen constructie met een drietal drijvers.

en dat in zijn geheel in een rond bassin drijft. De modelvor

ming voor dit systeem berust op de opsplitsing hiervan in

drie sub-systemen. Een invers-model voor zo'n sub-systeem is

instabiel en is derhalve niet bruikbaar. Een deadbeat-rege

ling voor een sub-systeem is theoretisch weI mogelijk. maar

een dergelijke toegepaste regeling oscilleert. afhankelijk

van het bereik van de AID en D/A converter. Een regeling van

een drijver. gebaseerd op een toestandsterugkoppeling vol

doet. Afgezien van de oscillaties bij de deadbeatregeling

zijn beide regelingen vergelijkbaar. Ook een regeling met

proportionele terugkoppeling werkt redelijk.

Positioning of a floating platform.

Abstract.

This report deals with the inverse- model control of a

floating platform. The proces is a metal construction (plat

form) and has three floating bodies. The complete construc

tion floats in a small basin. The modelling of this proces is

based on the separation of the proces into three sub-proces

ses. An inverse model for such sub-proces is not stable

therefor it can not be used. In theory a deadbeat control can

be used. but the implementation of a deadbeat control shows

some oscillations. that depend on the range of the AID and

D/A converters. A control based on state-feedback for only

one sub-system operates good. Besides the oscillations of the

deadbeat control both controls are compatible. A proportional

feedback-control also shows acceptable results.
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1. Inleiding.

De faculteit elektrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven bestaat uit verschillende vakgroepen. Een van die

vakgroepen is de vakgroep Meten en Regelen (ER). In deze vak

groep houdt men zich onder andere bezig met de besturing van

industrieele robots. Hierbij staan begrippen als modelvorming

en robotregeling centraal.

Onderzoek naar robotregelingen gebeurt vanuit verschillende

methoden. Enkele van deze methoden zijn het MRAS-principe en

een methode waarbij de robotregeling gebaseerd is op een

invers robotmodel.

Deze rnethoden leveren acceptabele resultaten op bij simula

ties van robotregelingen. Dit heeft aanleiding gegeven voor

de vraag of het principe van het invers model ook toepasbaar

kan zijn op een ander systeem dan het gesimuleerde robot

mode 1.

Een fysisch systeem dat hiervoor in aanrnerking kwam en op de

vakgroep aanwezig was, is een systeem dat in de wandelgangen

ook weI "het booreiland" genoemd wordt. Feitelijk is dit een

metalen constructie die in een met water gevulde bak (bassin)

kan drijven door middel van drie tempex drijflichamen. Dit

systeem diende enkele jaren geleden als demonstratiemodel. De

analoge regeling die "het booreiland" in een stabiele hori

zontale positie moest houden werkte echter niet optimaal. Dit

heeft ertoe geleid dat "het booreiland" min of rneer in de

vergetelheid is geraakt.

Nu echter deed de gelegenheid zich voor om voor "het boor

eiland" een digitale regeling te ontwerpen, en is het "boor

eiland" weer in gebruik genomen.

Aangezien "het booreiland" niets met een echt booreiland van

doen heeft, spreken we vervolgens van het "drijvend plat

form".
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Het drijvend platform is een stervormige constructie be

staande uit drie poten. Deze constructie drijft in een bassin

gevuld met water. Op het platform zijn tevens drie servo

motoren geplaatst (op elke poot een) die aIle drie middels

tandwielen en een tandheugel het drijflichaam lineair ten

opzichte van het platform op en neer kunnen bewegen (zie fig.

1 . 1) .

worm

motor
tandheugel

wormwiel

tandwiel

drijver

Fig. 1.1 Schematisch bovenaanzicht

detail van aandrijving.

van het platform en

Ten gevolge van een gewichtsverplaatsing op het platform of

een extra kracht. zullen de drijvers afhankelijk hiervan meer

of minder in het water gedrukt worden. Het platform zal

hierdoor geen horizontale positie meer innemen en overhellen.

De verplaatsing van de drijvers kan nu met de motoren worden

gecompenseerd door de afstand tussen de drijver en het plat

form te vergroten of te verkleinen. Hierdoor komt het plat

form weer in een horizontale positie te liggen.

Een gewichtsverplaatsing op het platform kan veroorzaakt

worden door de "hijskraan" die in het centrum van het plat

form is gemonteerd. Hierdoor ligt het zwaartepunt van het

platform niet meer in het centrum. Deze kraan kan draaien en
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zodoende zal ook het zwaartepunt met de kraan meedraaien en

wordt het evenwicht verstoord.

Een andere situatie waarin het evenwicht verstoord wordt,

ontstaat wanneer er golven in het bassin optreden. Door een

golf wordt een drijver opgetild. Wordt deze beweging niet

gecompenseerd dan zal ook het platform deze golf volgen en

komt hierdoor scheef te liggen. Het platform dobbert dan als

het ware op het water.

Voor het platform willen we een regeling ontwerpen die deze

verstoringen compenseert en die gebaseerd is op een invers

model van het systeem. Hiervoor is uiteraard een model van

het platform als systeem noodzakelijk. Een benadering van dit

model zal gegeven worden in het volgende hoofdstuk Model

vorming.
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2. Modelvorming.

Voor een optimale regeling van het platform is het noodzake

lijk om over een zo goed mogelijk model van het platform te

beschikken. Aangezien in dit geval bepaalde bewegingen gecom

penseerd moeten worden. zal het dynamisch gedrag van het

platform bekend moeten zijn. Dit gedrag kan beschreven worden

door gebruik te maken van de fysische wetten die voor de

dynamica gelden.

2.1 Drijver in water.

Een drijvend lichaam in een vloeistof gedraagt zich in het

algemeen hetzelfde als een veer. Voor een cylindrische drij

ver waarop het platform rust geldt namelijk net als bij een

veer dat de uitwijking evenredig is met een kracht die op de

drijver (of veer) wordt uitgeoefend.

De zwaartekracht van de drijver en de krachten die door het

platform op de drijver worden uitgeoefend kunnen in een

kracht worden samengenomen: Fd •

In drijvende toestand geldt dan dat de opwaartse kracht Fopw

gelijk is aan Fa ofwe 1 dat de kracht op de drijver gelijk is

aan het gewicht G van het verplaatste water V. Als x aangeeft

hoever de drijver in het water ligt (zie fig. 2.1) dan geldt

V= oppervlakte van drijver * x (= ~ * x = ~R2 * x);

water oppervlak

x

R

drijver

Fig. 2.1 Krachten op een drijver in het water.
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Fe G = sg * V = Kv * x (2-1)

met sg.... soortelijk gewicht van water

Kv sg.... * ~ (veerkonstante) .

De kracht op de drijver is dus evenredig met de verplaatsing

van de drijver in verticale richting, hetgeen ook voor een

veer geldt. De veerkonstante Kv geldt echter niet voor een

verplaatsing ten opzichte van de bodem. Dit wordt veroorzaakt

doordat de waterspiegel stijgt wanneer de drijver dieper in

het water zakt. Een extra kracht fj, F zal leiden tot een

~x-~/Kv en dus tot een ~V=~x*~. Hierdoor stijgt de water

spiegel ~l=fj,V/A.-.. = I:::.x*Aa/A.-.. (A.-..=wateroppervlak).

De hoogte van de drijver ten opzichte van de bodem verandert

dan: 6, h= D.x-6,l = 6, x* (l - ~ IA.-..) .............•....•....• (2-2)

De veerkonstante van de drijver ten opzichte van de bodem K'v

wordt hierdoor: K'v = Kv*(l - Aa/A.-..) ...........•....•.. (2-3)

Zoals ook bij een echte veer geldt dat deze niet vrij is van

demping, geldt dit ook voor de drijver. Door wrijving met het

water ontstaat ook hier demping. Bovendien ontstaan er aller

lei wervelingen in het water. Deze wervelingen oefenen weer

krachten uit op de drijver. Dit alles zorgt er voor dat de

drijver niet zonder meer als een veer mag worden beschouwd.

Over de krachten die ontstaan door de wervelingen valt weinig

te zeggen. Deze krachten zullen we dan ook verdisconteren in

de veerkonstante en de demping.

Een model voor een drijver vinden we in fig. 2.2.

demplng--

Fig. 2.2 Model met demping en veerkonstante voor een drij-

ver.
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2.2 Platform met drie drijvers.

Met behulp van het model van een drijver zullen we proberen

een model af te leiden voor het hele platform. Schematisch

kan het platform worden weergegeven door drie veersystemen

die gekoppeld zijn door een lichaam L (=platform), zie fig.

2.3. ,
I

Z I
I
I
I
I
I
J---- --

//,,,
I

L

Fig. 2.3 ~Schematische weergave van gehele systeem.

Wanneer de veren vast ZlJn opgesteld ten opzichte van de

bodem en er dus geen verplaatsing in het horizontale vlak

verondersteld wordt, kunnen we drie vrijheidsgraden onder

scheiden. Deze vrijheidsgraden zijn een translatie in het

verticale vlak (in z-richting) en twee rotaties om de assen

van het horizontale vlak (x- en y-as). Met een rotatie om de

z-as hoeft geen rekening te worden gehouden omdat de drijvers

altijd recht onder het platform blijven zitten.

Beschouw nu de situatie uit fig. 2.4 waarin twee veersystemen

met elkaar gekoppeld zijn door een lichaam met massamiddel

punt p en traagheidsmoment T ten opzichte van p. Bij een

verstoring van het evenwicht zal peen translatie: x en een

rotatie 6 ten opzichte van p ondergaan. Voor kleine hoekver

draaiingen zal de kracht op de veren ki*(x-6*li) resp.

~*(x+6*1':2) zijn.

De krachten- en de momenten-balans (zonder demping) wordt dan

gegeven door de vergelijkingen (2-4) en (2-5):

mx" + (x-61 d kl + (x+6b) k:2 = 0 (2-4)

T6" + (x+6b )k:2 b - (x-61i )ki 11 =0 (2-5)
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Met de equivalente veerkonstante: k... = (k 1 + k::z) en

koppel konstante

worden (2-4) en (2-5):

\
\....- .............. p

Fig. 2.4 Gekoppeld massa-veer-systeem.

rnx" + k.x

Te" + k1::. e

k..,e ""' 0 (2-6)

k ..:x ""' 0 (2-7)

Door de juiste keuze van de konstanten en met toevoeging van

extra dempingstermen kan met dit stelsel differentiaalverge

lijkingen het gedrag van het platform in een bepaalde rich

ting beschreven worden.

Het gedrag van het platform kan mathematisch beschreven

worden als de 1igging van het zwaartepunt- en de traagheids

momenten in dit zwaartepunt voor verschillende richtingen

bekend is. Over de grootte van de traagheidsmomenten is

echter niets bekend terwijl de ligging van het zwaartepunt

wel bepaald kan worden. Maar dit verandert steeds bij ver

draaiing van de kraan op het platform. Tevens zullen dan de

traagheidsmomenten veranderen.
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2.3 Drle sub-systemen.

Zonder voldoende informatie is het niet mogelijk het gedrag

van het platform te beschrijven volgens (2-6) en (2-7).

Wanneer we echter de koppel-konstante k. klein veronderstel

len. dan kan het platform worden opgevat als drie afzonder

lijke systemen. We nemen verder aan dat massaverdeling van

het platform zo is dat het grootste gedeelte van de massa

boven of in de buurt van de drijvers is geconcentreerd. Dit

kunnen we doen op grond van het gegeven dat de motoren dicht

bij de drijvers zijn gemonteerd.

Onder deze veronderstellingen kan

drie sub-systemen (zie fig 2.5)

(2-8) :

het gedrag van elk van de

beschreven worden volgens

Mx" + Dx' + kv IX = 0 (2-8)

x verplaatsing in verticale richting t.o.v. de bodem

( Xli = versnelling; x' = snelheid)

M massa die boven een drijver gedacht mag worden

D = Demping van sub-systeem

kv'= veerkonstante van een drijver t.o.v. de bodem.

massa

H u

drijver

Fig. 2.5 Een van de drie sub-systemen.

De vergelijking (2-8)

gedrag van een drijver

beschrijft een benadering van het

voor een konstante afstand tussen
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massa M (=platform) en de drijver. Deze afstand moet echter

veranderd kunnen worden omdat hierdoor een verstoring van de

evenwichtstoestand bijgeregeld kan worden. Voor de krachten

in het sub-syteem geldt dan dat de traagheidskracht evenredig

is met de versnelling van de massa (massa van de drijver zelf

wordt verwaarloosd) en dat de dempingskracht en de 'veer

kracht' evenredig zijn met de snelheid resp. hoogte van de

drijver. Versnelling snelheid en hoogte worden beschouwd ten

opzichte van de bodem of een ander vast punt.

Noem nu h de afstand van de massa ten opzichte van de bodem

(hoogte van het platform). en u de afstand van de drijver ten

opzichte van de massa (uitwijking). Vergelijking (2-8) wordt

dan:

Mh" + D(h'-u') + k,,' (h-u) 0 (2-9)

Deze vergelijking geldt ten opzichte van een rusttoestand he

en Ub. waarbij de opwaartse kracht de zwaartekracht compen

seert.

Onder de gedane veronderstellingen beschrijft (2-9) het

gedrag (verplaatsing in verticale richting) van een 5ub

systeem. Tevens beschrijft (2-9) het gedrag als functie van

de uitwijking u. We zullen nu verder het platform beschouwen

als drie van deze sub-systemem waarbij elk sub-systeem be

schreven wordt door vergelijking (2-9).
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3. I nvers mode I .

In hoofdstuk twee is een model afgeleid voor een sub-systeem.

Dit sub-systeem dat is beschreven door (2-9) kan worden opge

vat als een proces met de grootheid u(t) als ingang en groot

heid h(t) als uitgang (zie fig. 3.1).

u(t) -1 pToceB 1---+· h(t)

Fig. 3.1 Schematische weergave van een sub-systeem met u(t)

als ingang en h(t) als uitgang.

Door de dynamica van dit tweede-orde proces zal de uitgang

niet altijd de ingang volgen. Stel nu dat er een omgekeerd

proces bestaat met hi (t) als ingang en u ' (t) als uitgang. Bij

een gekozen verloop van de opgegeven hoogte hi (t) behoort dan

een bepaald uitgangssignaal u ' (t). Dit uitgangssignaal nemen

we als ingang voor het orginele proces. De uitgang van het

orginele proces zal dan gelijk zijn aan het ingangssignaal

van het omgekeerde proces: h(t)= hi (t). Een serieschakeling

van het omgekeerde proces en het orginele proces geeft dus

een overdracht 1.

De beschrijving van dit omgekeerde proces zullen we het

inverse model noemen.

3.1 Laplace-transformatie.

Een invers model van het sub-systeem kan niet zonder meer uit

(2-9) worden afgeleid. Hiervoor is een andere schrijfwijze

voor (2-9) nodig. Dit kan worden bereikt door de Laplace

transformatie toe te passen. De Laplace-getransformeerde van

de ingangs- en de uitgangsgrootheid zullen we V(s) resp. H(s)

noemen: £ [ u (t) ] = V(s) £ [ h (t) ] = H(s) .

12



Met s als operator voor differentiatie wordt de getransfor

meerde van (2-9):

M.s:2 .H(s) + D(s.H(s) - s.U(s» + kv I (H(s) - U(s) )=0 ..... (3-1)

Uitschrijven van (3-1) leidt dan tot de volgende overdracht:

H(s) D.s + kv'
........................ (3-2)

U(s) M. S2 + D. s + kv I

De uitwijking u(t) kan belnvloed worden door middel van een

servo-motor. De servo-motor is in combinatie met een servo

versterker. zodanig geregeld dat het toerental van de motor

Wm(t) lineair afhankelUk is van de ingangsspanning op de

versterker v(t): wm(t)= konstante . vet)

De uitwijking u(t) is evenredig met de hoekstand ~(t) van de

motor-as. Deze hoekstand wordt gegeven door:

~ ( t) - ~b + Jw~ (t) . d t

o

De uitwijking u(t) wordt dan:

u(t) - Ub + Jkonstante . v(t) .dt (3-3)

o

Laplace-transformatie van (3-3) leidt tot:

U(s) c (KI. / s) . V ( s ) (3-4)

Substitutie van (3-4) in (3-2) geeft dan een overdracht van

spanning naar platformhoogte:

H ( s ) D . s + k v I

V (s)
.. Kt

s. (M. s:z + D. s + k,,')
................. (3-5)

Een simulatie van de impuls-responsie van overdracht (3-5)

met coefficienten die bekend zijn uit eerder onderzoek. zien

we in fig. 3.2. Gezien de geringe demping is het onwaar

schijnlijk dat de destijds gekozen dempingscoefficient Dc 0.6

Ns/m correct is. Fig.3.3 laat een simulatie zien waarbij de
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demping een factor 10 vergroot is: D= 6 Ns/m. Dit gedrag komt

meer overeen met waarnemingen met het blote oog. De juiste

waarden zullen echter nog gemeten moeten worden.
2.---.---,-----r-----r----,------,--.-----.---,-----,

1.8

1.6

1.4

§ 1.2...
.3
Q,

~::l: 0.8

0.6

0.4

0.2
tijd/sec

oL-_-'--_--'--_-'-_----'-_----'-_----'-__L--_-'--_--'--_--J

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Fig. 3.2 Simulatie van een impulsresponsie van het sub-

systeem met parameters uit eerder onderzoek.

M=5kg
D= 6 Ns/m
k=616N/m

2

1.8

1.6

1.4

..: 1.20
>:E'

"'0 1
~
0
0 0.8::c

0.6

0.4

0.2

0
0 1 2 3 4 5

tijd/s

6 7 8 9 10

Fig. 3.3 Dezelfde simulatie als uit fig. 3.2 maar nu met een

demping die lOx zo groot is.
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3.2 Z-transformatie.

Als we het proces met overdrachtsfunktie (3-5) willen contro

leren met behulp van een digitale regeling dan zijn we

slechts geinteresseerd in het gedrag op de sample-momenten.

Worden daarentegen de motoren slechts bestuurd op de sample

momenten door een reeks pulsen. dan is de energie-toevoer erg

gering. Om dit te vermijden wordt de stuurspanning vastgehou

den tot aan het nieuwe sample-moment. Dit kan worden weerge

geven door een nulde-orde-houd circuit (~ero-Qrder-tlold)

voorafgaand aan het proces (zie fig. 3.4).

~~IZOH I 1L...--~_(SJ_------>

Fig. 3.4 Serieschakeling van Zero-Order-Hold en proces.

In het S-domein wordt de overdracht van het aldus verkregen

proces: Gzoh(s).H(s) (3-6)

Het gedrag op de sample-momenten kan worden beschreven door

(3-6) te diskretiseren. Dit kan op verschillende manieren ge

beuren. Een van die manieren is de Z-transforrnatie. De over

dracht van het proces met ZOH wordt in het Z-domein weergege

yen door de volgende vergelijking:

H(z) - Z{ Gzo" (s) .H(s)} -=

(l-Z-1) . Z{ H (s) Is} (3-7)

met breuksplitsing van H(s)/s

H(z) -Kt • z-l Z{
z .

1
sr

1
(s+a)2 + Wi } (3-8)

a- demping- D/2.M . w2 -eigenfrekwentie - kv'/M -a2

De Z-transforrnatie van deze breuken kunnen in een tabel

worden opgezocht.
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H (z) = K:l .
z-l

z
. {

Tz

(z-1) 2

z.a3/w
---------------} ..... (3-9)

Z2 -a1.z + a2

met al= 2.e--· T .cos(w.T)

T= sample-periode.

a3= e--- T .sin(w.T)

(3-9) kan nu verder vereenvoudigd worden tot een breuk

van een teller- en noemer-polynoom met machten van z.

H (z) = K:l .

aa= T-a3/w

cc= l+al

aa.z2 + bb.z + ff

Z3 - cc.z2 + dd.z

bb=2.a3/w -al.T

dd=al+a2

. (3.10)
ee

ff=a2.T -a3/w

ee=a2

Deze overdracht (3-10) dient als basis voor het inverse model

dat gekarakteriseerd wordt door l/H(z). De serieschakeling

van het inverse model en het systeem leidt dan tot een iden

titeit 1.

De overdracht l/H(z) heeft echter een teller waarvan de graad

hoger is dan van de noemer. Dit zou betekenen dat de waarde

van de ingang voorspeld moet worden. Aangezien dit niet moge

lijk is, moet de uitgang vertraagd worden. Dit kan door de

noemer met z te vermenigvuldigen. Hierdoor ontstaat een fy

sisch realiseerbare overdrachtsfunktie, die gebruikt kan wor

den om het inverse model te beschrijven.

1 Z3 -cc.z2 +dd.z -ee
Ht.nv(Z)=

aa.z3 +bb.z2 +ff.z
................ (3-11)

Theoretisch is de serieschakeling Ht.nv(Z) H(z) - l/z. De

serieschakeling vertraagt als het ware het inganssignaal een

sample-periode. Een met de ingangsspanning corresponderende

hoogte wordt dus binnen een sample-periode bereikt.

Feitelijk kan bij de serieschakeling niet van een regeling

gesproken worden maar slechts van een besturing. Er is name

lijk nergens sprake van enigerlei terugmelding van de hoogte.
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Als het inverse model dan ook niet exact gelijk is aan het

proces zal er een fout ontstaan die niet meer OP te heffen

is.

De coefficienten van (3-11) zullen dus zo nauwkeurig mogelijk

bepaald moeten worden, en zelfs als dit mogelijk is, blijft

het de vraag of dit voldoende is. Het model is namelijk een

benadering van de werkelijkheid. Het is dus nu zaak om de

coefficienten te bepalen en te onderzoeken in hoeverre het

model met de werkelijkheid overeenkomt.
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4. Verificatie van de afgeleide modellen.

Bij de afleiding van de modellen was het uitgangspunt dat het

platform kon worden opgesplitst in drie sub-systemen. Als de

parameters van de modellen bepaald worden, zullen de condi

ties waaronder dit gebeurt zoveel mogelijk in overeenstemming

moeten zijn met de condities die onder de afleiding gelden.

Een benadering van een sub-systeem zal daarom het beste wor

den verkregen als er slechts een drijver is. Dit wordt be

reikt door twee drijvers te verwijderen, en de poten te laten

rusten op een vast punt. Rond deze punten kan het platform

weI scharnieren (zie fig. 4.1).

Fig. 4.1 Opstelling waarbij getracht is om een sub-systeem

zoveel mogelijk te isoleren.

4.1. De meetmethode.

In deze opstelling is de beweging van het platform gemeten na

een verstoring van het evenwicht. Deze verstoring werd

veroorzaakt door het wegnemen van een extra gewicht op de

poot met de drijver. De beweging van het platform werd

gemeten met behulp van een tien-slags potentiometer. Een

koord dat met het ene uiteinde aan de bodem was bevestigd,

was enke Ie malen om de as van deze pot-meter gewikkeld. Het

andere uiteinde was via een elastiek aan het platform

vastgemaakt. Het elastiek zorgt ervoor dat het koord strak

gespannen blijft. Door de wrijving van het koord met het

asje, zal een verplaatsing van het koord een rotatie van het

asje tot gevolg hebben en zal de elektrische weerstand van de

pot-meter veranderen. De weerstand is dus een maat voor de
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afstand tussen het bevestigingspunt van het koord OP de bodem

en de pot-meter.

Worden de kleine hoeken die het koord maakt als gevolg van op

en neer gaande bewegingen van het platform verwaarloosd, dan

is de weerstand ook een maat voor de hoogte van het platform

bij de drUver.

De vaste aansluitpunten van de potmeter werden aangesloten op

een positieve resp. negatieve voedingsspanning (± 15 V) ter

wijl de spanning van de loper gemeten werd. Deze spanning is

met behulp van een X-t recorder geregistreerd.

Deze vorm van meten is eenvoudig uit te voeren, is lineair en

direct. Een nadeel is echter dat de meting het gedrag van het

systeem belnvloedt. Door het elastiek wordt namelijk een ex

tra veerkonstante gelntroduceerd. De veer die hierbij gedacht

kan worden staat parallel met die van het sub-systeem.

4.2. De meetresultaten.

Wanneer we volgens bovenstaande methode de hoogte van het

platform en van de drijver meten, dan ziet het verloop van

die hoogte als funktie van de tijd er uit als in fig. 4.2.

o 5 10 tht,

Fig. 4.2 Gemeten hoogte van het platform na wegnemen van een

gewicht op t-O. AIleen de drijver waarvan de hoogte

gemeten werd lag in het water.
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De gemeten hoogte zo blijkt uit fig.4.2. is niet in overeen

stemming met de gedempte sinusvorm die we op grond van de

simulaties uit hoofdstuk 2 zouden verwachten. De oorzaak

hiervoor moet gezocht worden in de staande golven die optre

den in het bassin wanneer het water in beweging komt.Het

grootste probleem hierbij is, dat de frekwentie van deze gol

ven in dezelfde orde van grootte ligt als de eigenfrekwentie

van het systeem. Er ontstaat dan interferentie, hetgeen ook

in fig. 4.2. te zien is.

De golven verstoren het systeem dusdanig dat er van een zin

volle meting, waaruit parameters bepaald kunnen worden, geen

sprake meer is. Daarom moeten de golven of vermeden worden of

zodanig worden veranderd dat het systeem er geen last meer

van heeft. De golven kunnen grotendeels vermeden worden door

een bassin te nemen met schuin oplopende randen zodat de gol

ven als het ware kunnen uitrollen. Hierdoor zou de opstelling

echter te groot worden.

De frekwentie van de golven kan daarentegen weI worden veran

derd. Door een groter bassin te nemen wordt de frekwentie van

de golven lager. en in een Kleiner bassin ontstaan hogere

frekwenties. Een groter bassin is weI reeel, maar niet reali

seerbaar. Daarom is de oplossing van een Kleiner bassin

onderzocht.
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ba.sBin

afscherming

Fig. 4.3 Afscherming van de drijver om de invloed van

staande golven te minimaliseren.

Door enkele platen om de drijver te plaatsen is geprobeerd om

een ander golfpatroon te laten ontstaan (zie fig. 4.3). Het

water binnen deze "bak" stond weI in verbinding met het water

in de rest van het bassin. Met deze opstelling is vervolgens

een nieuwe meting gedaan. Het resultaat hiervan is in fig.

4.4 weergegeven.

o t & 1 , ,. /sec

Fig. 4.4. Hoogte van platform gemeten met afscherming van de

drijver. Ook hier is slechts een drijver gebruikt.

De interferentie is vrijwel verdwenen.
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Uit het verloop van fig.4.4 kunnen de parameters voor de

demping en de eigenfrekwentie: a resp. w uit (3-8) bepaald

worden. De periodetijd van de uitslingering is Tp = 0.79 sec.,

voor w geldt dan w=2~/Tp= 8 rad/sec. De demping kan worden

bepaald door de verhouding van de maxima te berekenen: a=0.58

sec- 1
• Met deze parameters is een stapresponsie gesimuleerd

zoals die ook in de gemeten situatie is uitgevoerd. Deze

stapresponsie is weergegeven in fig. 4.5.

2.------.---r---.-----.-----r---.----,----.----r------,

1.5

to
10

0
::I:

0.5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tijd/sec.

Fig. 4.5 Simulatie van stapresponsie met de gemeten para

meters.

4.3 Model len volgens gemeten parameters.

Substitueer deze waarden voor a en w in (3-10) en kies voor

de sample-frekwentie 10 Hz (~ 8* eigenfrekwentie; T-0.1

sec.). De genormeerde overdracht H(z) (K1.aa=1) wordt dan

gegeven door:

H(z)=
(z + 2.33) (z + 0.12)

-------------------- (4-1)
(z - 1) (z - 0.66+j 0.68) (z - 0.66-j 0.68)

terwijl de inverse overdracht H1nv(z) dan wordt:

(z -1) (z - 0.66+j 0.68) (z - 0.66-j 0.68)
Hi MV (z) ------------------------

z (z + 2.33) (z + 0.12)
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De serie-schakeling van (4-2) en (4-1) zal mathematisch ge

zien de vertraging l/z opleveren. In werkelijkheid zal (4-1)

echter het sub-systeem van drijver en motor zijn. In een si

mulatie van de serie-schakeling zal dus ook eerst de uitgang

van het inverse proces met overdracht Hinv(Z) berekend moeten

worden. Deze uitgang moet dan dienen als ingang voor het pro

ces met overdracht H(z) .

De overdracht Hinv(Z) moet dus als beschrijving van een op

zich staand proces gezien worden. Dit proces moet dan uiter

aard stabiel zijn. Ais een proces beschreven is in het Z-do

mein dan is dit proces stabiel als aIle polen binnen de een

heidscirkel Iiggen. Voor de overdracht Hinv(Z) vinden we

echter een pool buiten de eenheidscirkel. en weI z--2,33.

Dit houdt dus in dat het inverse proces niet stabiel is.

Een overdracht in het Z-domein is afhankeIijk van de gekozen

sample-frekwentie. De ligging van de polen is dus ook afhan

kelijk van de sample-frekwentie. We zullen nu de Iigging van

de polen en nulpunten van H(z) berekenen ais funktie van deze

sample-frekwentie. Hieruit kan mogelijk een frekwentie gevon

den worden waarvoor de nulpunten van H(z) (dit zijn polen

voor ~nv(Z)) weI binnen de eenheidscirkel blijken te liggen.

In fig. 4.6 is de ligging van de polen weergegeven en in

fig. 4.7 de ligging van de nulpunten.
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Fig. 4.6 Ligging van de polen van het systeem als funktie

van de sample-frekwentie.
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Fig. 4.7 Ligging van de nulpunten van het systeem als

funktie van de sample-frekwentie.

De complex-toegevoegde polen liggen voor aIle frekwenties (

>1 Hz) binnen de eenheidscirkel. De derde pool voor z a 1 ligt

erop. Voor de nulpunten geldt dat een nulpunt voor aIle fre

kwenties binnen de eenheidscirkel ligt en het andere nulpunt

voor frekwenties die Kleiner zijn dan 2.6 Hz. Deze waarde is

gelijk aan twee maal de eigenfrekwentie van het proces. Ais

een sample-frekwentie gekozen wordt volgens het sampling

theorema, moet deze dus boven de 2.6 Hz liggen. Voor deze

frekwenties ligt een nulpunt echter buiten de eenheidscirkel

en is het inverse proces dus instabiel.

CONCLUSIE: Een regeling voor het platform die gebaseerd

is op een invers model, is voor het afgeleide

model met de gemeten parameters niet

seerbaar.

real i-

De theorie van het inverse model is voor lineaire systemen

hetzelfde als die van de DEADBEAT-regeling. Nemen we namelijk
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voor de inverse overdracht H~nv(z)= l/(z-l) .H(z) dan geldt

voor de serie-schakeling anv(Z) .H(z) met terugkoppeling (zie

fig. 4.8) de totale overdracht: liz. Dit is een vertraging

die ook bij het inverse model gevonden werd.

+ 1
H(z), .... ..., + ,,. ,. ,

1[\ (z-t)H(z)
-

Fig. 4.8 Deadbeat-regeling met hetzelfde effect als het

inverse mode I .

Er kan nu wei een deadbeat-regeling ontworpen worden voor het

proces met overdracht H(z). In tegenstelling tot het inverse

model zal dan het nulpunt dat buiten de eenheidscirkel ligt

niet gecompenseerd mogen worden. Hoe een dergelijke regeling

ontworpen wordt. zal in het volgende hoofdstuk worden behan

deld.
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5. Ontwerp van deadbeat regeling.

Het was gebleken dat het ontwerp van een regelaar volgens het

principe van het inverse model. berustte op de volledige com

pensatie van aIle polen en nulpunten van het te regelen pro

ces. Heeft dit proces echter polen of nulpunten die op of

buiten de eenheidscirkel liggen dan zal. wanneer deze polen

of nulpunten niet exact gecompenseerd worden. het gesloten

systeem instabiel zijn. De kans dat de compensatie niet 100 %

zal zijn is in de praktijk vrij groot. De betreffende polen

of nulpunten mogen dus niet gecompenseerd worden. Dit bete

kent dat we iets van onze eisen voor een optimale regeling

moeten inleveren. In de praktijk houdt dit in dat de regeling

meer tijd nodig heeft om een verstoring te verwerken.

Beschouw nu het regelsysteem van fig. 5.1 met een totale

c(z)
overdracht :

R (z)
M(z) .................... (5-1)

+

Fig. 5.1 Digitaal regelsysteem met overdracht M(z).

Deze overdracht kan ook in termen van de overdrachten van de

regelaar en het proces worden gegeven:

G,.. (z) . G.", (z)
M(z)-

1 + G,.. (z) . G.", (z)
...................... (5-2)

Voor G,.. (z) .(3p (z) houdt dit in: G... (z) .GI=> (z) ...
M(z)

(5-3)
1-M(z)

Wordt dit toegepast op het platform dan kan voor G.",(z) verge

lijking (4-1) worden genomen: GI=>(z) H(z). Splits nu de

overdracht van het proces G.",(z) op in een deel dat het nul

punt buiten en de pool op de eenheidscirkel bevat en in een

27



deel voor de polen en nulpunten erbinnen:

Gp (z) = ( 1-az··· 1 ) . A(z) / ( 1-z·_· 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5-4 )

a nulpunt buiten de eenheidscirkel

A(z) - ,olynoom in z, met polen en nulpunten binn~.. Izl=l

Uit (5-3) en (5-4) voIgt dan voor de overdracht van de rege

laar

G,...(z)
(1-z- 1 )

( 1-az- 1 ) . A(z)

M(z)

1 - M(z)
............. (5-6)

Aangezien het nulpunt a in de regelaar niet als pool mag

voorkomen moet dit gecompenseerd worden door M(z). M(z) zal

dus de term (l-az-~) moeten bevatten. De minimale vertraging

van het proces komt ook voor in M(z). Als de reeksontwik

keling van Gp (z) begint met aoz- k dan begint die van M(z)

met ffi",Z-n met nLk.

Voor een eindfout gelijk aan nul zal tevens 1-M(z) de term

(1-z- 1 )N moeten hebben. Hierbij is N afhankelijk van het in

gangssignaal [lit.3 p.373 ev].

Voor een stap als ingangssignaal (N=l) hebben M(z) en 1-M(z)

aldus de volgende vorm:

M(z) ( 1-az-- 1 ) . m1 z- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 -7 )

1-M(z) (1- Z-l)N. (l + aj. Z-l) (5-8)

Met het nulpunt a= -2.33 leveren (5-7) en (5-8) twee verge

lijkingen met twee onbekende m1 en a1. Oplossen van deze ver

gelijkingen geeft dan a1= a/(a-1) en m1= 1-al.

Substitutie van deze waarden in (5-7) en (5-8)

de overdracht van de regelaar (5-6):

( 1 -1.315z- 1 +0.890z- 2 ) 0.300

levert voor

G,... (z) =
( 1 +0.124z- 1 )( 1 +0.699z- 1 )

............. (5-9)

Het regelsysteem van fig. 5.1 is gesimuleerd waarbij de rege

laar door (5-9) wordt beschreven en het proces door (4-1). De

regeling was ontworpen voor een stapvormig ingangssignaal.
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Voor een dergelijk ingangssignaal moet de responsie optimaal

zijn. Het resultaat van deze simulatie vinden we in fig. 5.2.

Hieruit blijkt dat de regeling twee sample-periodes nodig

heeft om het ingangssignaal te volgen.
1.5.-----.....,......--.....----....,..---y-----,---y-----,---,.----r---"l

* - iIman~+ - uiTgang

1

0.5 f-

,r,,,,,,,,,,,,
.-"".-.-,,-

oOL---Il~--42..:.:..._.....L.3--....L4--..J..5--6.J....----
7
'----'gL----:

9
------:"1O

Samples (T=O.l sec.)

Fig. 5.2 Simulatie van een stapresponsie van het systeem uit

~
o
o
::c

fig. 5.1. Na twee sample-periodes voIgt de ingang

de uitgang exact.

In fig.5.3 is de simulatie van het systeem te zien waarbij de

parameter voor de demping en voor de frekwentie van het sys

teem 5% resp.l0% afwijken van die van de regelaar. De rege

ling is het gevoeligst voor afwijkingen in de frekwentie en

heeft met name voor 10% afwijking geen redelijk resultaat

meer.

1.5 .------r---,----r------.---.....,....---r------.---.....,....---~-___,

de parameters

~,

1 "\

~
, \ , '"I \ ,
I V

0 I

0
,
I::c I

0.5 I,
I
I
I
I,,

I

0
0 1 2 3

Fig. 5.3 Simulatie van

4 5 6 7

tijd/sec.
stapresponsie waarbij

g 9 10

van het model en die welke voor de regelaar zijn

gebruikt 5 tot 10% afwijken.

Een stap als ingangssignaal houdt in dat het platform binnen

twee sample-periodes op de nieuwe hoogte moet zijn. Met een

sample-frekwentie van 10 Hz zou hiervoor te veel energie no

dig zijn. Dit zal in de praktijk niet haalbaar zijn. Een in

gangssignaal dat geleidelijker verloopt zal daarom beter
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zijn. Fig.5.4 toont de simulatie met een exponentieel stijg

ende ingang. De uitgang loopt hier echter steeds achter op de

ingang. Dit is het gevolg van het ontwerp. De regelaar was

namelijk ontworpen voor een stapvormig ingangssignaal. We

zullen nu een nieuwe regelaar ontwerpen op basis van een

ramp-input en nagaan of hiermee betere resultaten te behalen

zij n.

1.5 r-----r---...-------r----.---.-----.---...----~--_r_-___,

1098764321 5

tijd/sec.
Simulatie van regelsysteem met een ander ingangs-

signaal dan dat waarvoor de regelaar ontworpen is.

De uitgang blijft op de ingang na-ijlen.

1
.-~

/,,.,'

,,,,,,
I,,,,

o '
o

0.5

Fig. 5.4

tto
o

::c:

Voor een ramp-input houdt (5-8) dezelfde vorm, nu echter met

N=2. Hierdoor krijgt M(z) een factor Z-3, en moet (5-7)

worden aangepast zodat ook hier deze factor ontstaat. De

vergelijkingen (5-7) en (5-8) worden dan voor een ramp-input:

(1-az- 1 ) . (m1 Z-1 +ITbZ-:2)

(1- z-1) 2 • (1 + a1 Z-1 )

M(z)

1-M(z)

.................. (5-10)

................... (5-11)

Vergelijken van de coefficienten van (5-10) en (5-11) levert

nu drie vergelijkingen met drie onbekende a~, m~, ffi2. Met de

oplossingen kunnen (5-10) en (5-11) gesubstitueerd worden in

(5-6) waardoor een uitdrukking ontstaat voor een regelaar die

ontworpen is voor een ramp-vormig ingangssignaal:

G,...(z)= ........ (5-12)
Z-1 ( 1 +0 . 124z- 1 ) (l-z-~ ) (1 +a1 z-~ )

met m2=-0.51 m1=0.87 en a1=1.19
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Met deze overdrachtfunktie (5-12) voor de regelaar is opnieuw

het regelsysteem van fig. 5.1 gesimuleerd. In fig. 5.5 is het

resultaat van deze simulatie weergegeven voor een ramp-vormig

ingangssignaal. De uitgang voIgt de ingang zoals verwacht na

drie samples ( M(z) bevat Z-3). In fig.5.6 is het resultaat

te zien van een simulatie met een exponentieel verlopend in

gangssignaal. Na een insteltijd van drie sample-periodes is

de uitgang nagenoeg gelijk aan de ingang. Het na-ijlen van de

uitgang op de ingang zoals bij het ontwerp van de regelaar

voor stapvormige exitaties gebeurde (zie fig. 5.4) is hier

duidelijk verdwenen.

1.5 ;-----,---.......--,.------.---.......--,.------.-----,----r-----,

Simulatie van

... - ingang

+ - uitgang

10987

van fig. 5.1 waarbij

456

Samples (T= 0.1 sec.)
het regelsysteem

321

1

0.5

Fig. 5.5

ontworpen is voor ramp-vormige ingangs-

109876

verlopend ingangssignaal.

4 5

tijd/sec.
Fig. 5.6 Simulatie met exponentieel

de regelaar

signalen.

1

0.8

~ 0.6
0
0

0.4::I::

0.2

0 I

0 1 2 3

De gevoeligheid voor parametervariaties verandert echter

niet. De figuren 5.7 en 5.8 tonen de resultaten van dezelfde

simulaties als van de figuren 5.5 en 5.6 maar nu met een af

wijking in de parameters tussen proces en regelaar van 10%.
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Een dergelijke regeling is niet optimaal maar is voor de

praktijk acceptabel.

1.5 r----,-----,-------,--.---------,--~---.--__.__-____,_-~

* - ingang

+ - uitgang1

0.5

O~-~==-----±-...:.=----l--...l.-----l..------L--..I......--.....l...------L..---.J
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samples (T=O.l sec.)

Fig. 5.7 Simulatie van ramp-input met afwijking in de para

meters van 5 tot 10%.

~
o
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::I::

0.8

~ 0.6
o
o

::I:: 0.4

0.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tijd/sec.
Fig.5.S Simulatie met afwijkende parameters voor regelaar

en model van exponentieel verlopend ingangssignaal.

Als de gemeten parameters (zie hoofdstuk 4.2) nauwkeurig

genoeg zijn. is het in principe mogelijk een deadbeat-rege

ling te maken volgens (5-12). Alvorens echter tot een imple

mentatie hiervan te komen is het noodzakelijk om de opbouw

van het totale systeem te kennen. Deze configuratie wordt in

het volgende hoofdstuk behandeld.

De programma's die gebruikt zijn om te simuleren zijn opgeno

men in bijlage I. Deze programma's zijn geschreven in een

pseudo-taal voor het software-pakket MATLAB.
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6. Configuratie van het totale systeem.

Het totale systeem kan grofweg worden opgesplitst in twee de

len, met aan de ene kant de software en aan de andere de

hardware. De software en de hardware kunnen met elkaar com

municeren via een derde onderdeel: de interface.

De software bestaat, naast enkele standaard programmatuur als

een editor en compiler. uit een pakket waarmee op een inter

actieve manier o.a. matrix-berekeningen uitgevoerd kunnen

worden. Met dit pakket zijn tevens de simulaties uitgevoerd.

Een ander onderdeel van de software is het regelalgorithme.

Dit algorithme berekend de stuurspanningen voor de servo

motoren en maakt gebruik van interface-routines. Deze routi

nes comrnuniceren op hun beurt weer met de interface-hardware.

Een personal computer waarop de software gelmplementeerd is

en het bassin behoren tot de hardware. Hierbij hoort ook het

drijvend platform met karakteristieke onderdelen als actuato

ren sensoren en een draaibare hijskraan.

In fig. 6.1 zijn de verschillende onderdelen schematisch

weergegeven. Aan de hand van dit schema zullen deze onderde

len uitgebreider behandeld worden.
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6.1 Sottware.

-Compiler

De programma's voor het regelalgorithme moeten in een be

paalde programmeertaal geschreven worden, en om uitvoerbaar

te zijn zullen ze vertaald moeten worden naar machinetaal

(compi leren) .

Omdat de programmeertaal 'Pascal' een gestructureerde taal is

en met de personal-computer versie Turbo-Pascal 3.0 (Borland)

eenvoudig met de 'buitenwereld' gecommuniceerd kan worden is

voor een Turbo-Pascal compiler gekozen.

-Editor

Hiermee is het mogelijk om programmateksten te creeren. Het

Turbo-Pascal pakket omvat een op de tekstverwerker Wordstar

gebaseerde editor. Op de computer zijn echter ook andere

editors geinstalleerd.

-PC-Mat lab

Matlab is een interactiet syteem waarbij het basis data ele

ment een matrix is die niet gedimensioneerd hoett te worden.

Met Matlab kunnen numerieke problemen veel eenvoudiger en

sneller opgelost worden dan wanneer deze in conventionele ta

len worden beschreven. PC-Mat lab is een dergelijk systeem

voor een personal computer. In Matlab kommando's geschreven

routines voor regeltechnische problemen zijn gebundeld in een

Control Toolbox. Hiermee is het onder andere mogelijk om com

plete regelsystemen te simuleren.

-Hegelalgorithme

Het regelalgorithme verzorgt aIle software handelingen die

voor het regelsysteem nodig zijn. Dit zijn onder andere het

inlezen en verwerken van gemeten grootheden, het veranderen

van set-points, het in- en uitschakelen van motoren en na

tuurlijk het berekenen en wegzenden van de stuursignalen.

Hierbij maakt het regelalgorithme gebruik van interface

routines die gedeeltelijk zeIt geschreven zijn. Enkele routi-
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nes voor het gebruik van de timer die op de interface aanwe

zig is, konden worden overgenomen. De routines komen nog aan

de orde in hoofdstuk 6.3.

6.2 Hardware.

-Computer

De personal computer is een IBM XT compatible machine met een

20 Mbyte harddisk. De in 6.1 beschreven software is op deze

machine gelnstalleerd. Deze pc biedt de mogelijkheid voor

aansluiting van extra hardware (interface).

-Bassin

Het bassin waarin het platform kan drijven is een ronde bak

met een doorsnede van 1.40 meter. De hoogte van de bak is ca.

0.30 meter. Het bassin is gevuld met leidingwater waaraan

kopersulfide is toegevoegd om algengroei tegen te gaan.

In dit bassin ontstaan gemakkelijk staande golven. Om deze te

vermijden was een afscherming om een drijver gemaakt. Een

dergelijke afscherming voor aIle drijvers is echter omslach

tig. Daarom is het bassin door middel van schotten verdeeld

in drie compartimenten (zie fig. 6.2). Hierdoor is de af

scherming weliswaar niet meer zo goed als bij de afzonder

lijke afscherming maar toch acceptabel.

Fig. 6.2 Verdeling van het bassin in drie delen. De schot

ten zijn op de bodem geplaatst en het water in de

delen staat onderling in verbinding.
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Platform

De constructie van het platform is reeds aan de orde geweest

(zie fig, 1.1) en zal niet uitgebreider behandeld worden. WeI

zullen enkele onderdelen van het platform belicht worden.

-Actuators

De drie drijvers worden aangedreven door drie motoren. Dit

zijn gelijkstroom motoren met ingebouwde tacho-generator

(Model 5-586 Electro Craft Corp,). Deze motoren zijn opgeno

men in een regellus en zijn spanningsgestuurd. Het tacho-

signaal dat evenredig is met het toerental, wordt teruggekop

peld naar een servo-versterker. Deze versterker regelt de

stuurspanning voor de motor zodanig dat het toerental van de

motor evenredig is met de ingangsspanning van de versterker

(zie fig, 6.3).

De versterkers (Model 5V 042a, Hauser Elektronik GMBH) zijn

niet op het platform gemonteerd. Voor verdere technische ge

gevens over de motoren en servo-versterkers zie [lit. 4,5).

Fig. 6.3 Analoge servo-regeling voor de aandrijving van de

drijvers. Het toerental is evenredig met de in

gangsspanning van de servo-versterker.
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Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de eigenfrekwentie w. van een

sub-systeem in het gebied van 1 tot 2 Hz ligt. Stel nu dat de

hoogte van een drijver beschreven wordt door A.sin(w.t). Als

het platform op een konstante hoogte dient te blijven zal de

uitwijking van de drijver ten opzichte van het platform deze

beweging moeten compenseren. Voor de uitwijking geldt dan

u (t) =-A. sin (w. t) (6 -1 )

De uitwijking als funktie van het toerental Wm wordt gegeven

door u(t) = J c.. Wm (t) dt (6-2)

em is een mechanische constante die bepaald wordt door de

overbrengverhouding van de worm, wormwiel en tandwielen.

Differentieren van (6-1) en (6-2) en gelijkstellen hiervan

levert: Wm (t) = w./Cm . A. cos (w. t) (6-3)

Uit (6-3) kan de maximaal haalbare amplitude A van de uitwij

king bij een bepaalde frekwentie worden berekend. Met een

maximaal toerental van de motor van 5000 omw/min.,

em= 1,8 mm/omw en een maximale frekwentie van de uitwijking

van 2 Hz vinden we voor de amplitude die nog net gecompen

seerd kan worden A=13,5 mm. Deze amplitude is te klein gezien

de golven en verstoringen die kunnen optreden. De overbreng

verhouding is daarom gehalveerd zodat het geheel van motor en

overbrenging twee maal zo snel wordt, en dus twee maal zo

grote amplitudes kan verwerken.

Om de uitwijkingen te begrenzen zijn er eindschakelaars ge

monteerd. Deze zijn opgenomen in een schakeling met relais en

diodes (fig. 6.4) die ervoor zorgt dat wanneer een maximale

uitwijking is bereikt de motor niet meer in dezelfde richting

doorloopt. De schakeling maakt het weI mogelijk de motor in

de omgekeerde richting te laten draaien.

38



)1-----0%/0

PCXlf"'~ B J.n~~ae:-

.1.~1___ .1.~1___
1_ h<::>oe

tIL: ~-:_t~ f]

15 Vo--.......----,

Fig. 6.4 Schakeling met eindschakelaars.

-Sensoren

Als het platform geheel vrij op het water drijft heeft dit

zes vrijheidsgraden te weten drie translaties en drie rota

ties langs resp. om drie hoofdassen. De positie van het

platform in de ruimte kan daarom slechts bepaald worden door

zes onafhankelijke metingen. Dit kan bijvoorbeeld door zes

afstandmetingen uit te voeren zoals in het stageverslag van

Dirks [lit.7] is beschreven.

Dirks leidt terecht een stelsel vergelijkingen af dat na op

lossing de positie van het platform geeft. Deze oplossing

wordt volgens een iteratieve methode bereikt. Het algorithme

hiervoor convergeert echter niet altijd. en is soms zelfs

numeriek instabiel. Dit algorithme is dus n-iet bruikbaar.

Als het platform niet beweegt in het horizontale vlak kan met

een afstandmeting de hoogte van een poot ten opzichte van de

bodem gemeten worden. Omdat aanvankelijk slechts een sub-sys

teem bekeken is. voldoet deze manier van meten.

Een tienslags potentiometer kan als sensor voor een derge

lijke meting dienen. De meetmethode is dan hetzelfde als in

hoofdstuk 4 is beschreven. Het nadeel hiervan was dat het
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elastiek die het koord gespannen houdt het systeem beln

vloedt.

Een andere sensor voor het meten van de hoogte werkt volgens

het principe van wederkerige induktie. Deze sensor introdu

ceert geen extra veerkonstante heeft weinig wrijving en beln

vloedt derhalve het systeem nauwelijks. De sensor bestaat uit

drie spoelen die naast elkaar geplaatst zijn (zie fig. 6.5).

Als kern is een ijzeren pijpje gebruikt dat iets langer is

dan een spoe 1 . uit

---

Fig. 6.5 Schematische weergave van de induktieve sensor.

De twee buitenste spoelen zijn in serie geschakeld en moeten

in tegengestelde richting gewikkeld worden (ompolen van een

spoel heeft hetzelfde effect). Wordt nu op de middelste spoel

een sinusvormig signaal aangesloten en bevindt de kern zich

precies in het midden dan heffen de induktiespanningen in de

buitenste spoelen elkaar op. Bij een verplaatsing van de kern

zal het evenwicht verstoord zijn en ontstaat er een resulte

rende spanning over de buitenste spoelen. De amplitude hier

van is evenredig met de verplaatsing, terwijl het fasever

schil met de middelste spoel (0° of 180°) de richting aan

geeft.

Met een eenvoudige schakeling die gebruik maakt van het span

ningsverschil tussen de middelste en de twee buitenste spoe

len kan een spanning worden verkregen die een maat is voor de

verplaatsing van de kern. In fig. 6.6 is het verband tussen

de verplaatsing en deze spanning weergegeven. Omdat de wikke

ling van de spoelen niet homogeen is en door ander magne

tische effecten is dit verband niet lineair.
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Fig. 6.6 Uitgangsspanning van de induktieve sensor als

funktie van de verplaatsing van de kern.

De kern kan aan een staafje bevestigd worden dat op de bodem

rust. Het staafje kan over de bodem bewegen zodat het plat

form vrij in het horizontale vlak kan bewegen (dit kon bij

het gebruik van de pot-meter niet). Het nadeel van deze con

structie is dat bij rotaties van het platform, niet meer de

juiste hoogte gemeten wordt en dat de kern tevens kan wring

en.
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Een derde mogelijkheid om de hoogte van het platform te meten

maakt gebruik van een geleidingssensor. Deze sensor bestaat

uit twee ten opzichte van elkaar gelsoleerde metalen strippen

die aan het platform gemonteerd zijn. Deze strippen steken

gedeeltelijk in het water (zie fig. 6.7). Een spanningsver

schil tussen deze strippen zal een stroom door het water ver

oorzaken. Wordt de oppervlakte van het gedeelte van de strip

dat in het water hangt groter dan zal ook de stroom door het

water groter worden.

Fig. 6.7 Geleidingssensor.
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De stroom door het water is een maat voor de afstand tussen

het platform en het wateroppervlakte. Deze methode geeft ech

ter niet altijd de hoogte van het platform aan. Als een golf

de sensor passeert wordt dit gedetekteerd als zijnde een ver

plaatsing van het platform. Dit is niet gewenst. Bij een golf

en een gewichtstoename wordt dezelfde verstoring gemeten ter

wijl de regelactie het tegenovergestelde moet zijn. De meting

is dus niet eenduidig.

- Hijskraan

In het midden van het platform is een draaibare konstruktie

gebouwd in de vorm van een hijskraan (zie fig. 6.8). Als deze

kraan ronddraait zal de gewichtsverdeling op het platform

veranderen. Hierdoor zal het platform niet meer horizontaal

in het water drijven. Een regeling moet deze bewegingen com-

penseren.

r-----·-----l
I I
I I
I I
I IL J

motor

r-----·-----l
I I
I I
I I
I IL J

Fig. 6.8 Schematische tekening van de draaibare 'hijskraan'

op het platform.

6.3 Interface.

De interface die gebruikt wordt is een Labtender-kaart die

rechtstreeks op de IBM systeem bus van de computer kan worden

aangesloten. De Labtender is een dataverwerkingssysteem voor

industrieele, wetenschappelijke en andere regeltoepassingen.

De meest noodzakelijke funkties voor dataverwerking zijn bij

de Labtender gecombineerd op een multifunctionele kaart.
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De Labtender maakt gebruik van 16 I/O lokaties en is via deze

lokaties volledig programmeerbaar. Het basis I/O adres is

1808 decimaal. De belangrijkste funkties zijn analoog-digtaal

en digitaal-analoog conversie, digitale in- en output en

timerfunkties.

Analoog-Digitaal conversie

De A/D converter accepteert een analoog signaal dat kan

varieren van -5 V tot +5 V. Dit analoge signaal wordt omgezet

naar een 8 bits woord (256 nivo's).

Via een multiplexer is het mogelijk om 32 analoge input

kanalen te selecteren voor A/D conversie.

Digitaal-Analoog conversie

De D/A converter accepteert een digitaal 8 bits woord en zet

dit om naar een analoge spanning varierend van -5 V tot +5 V.

Deze spanning kan eveneens via een multiplexer (analoge) wor

den aangeboden aan 16 output kanalen. Elk output kanaal is

een 'sample and hold' versterker.

Indien meerdere kanalen tegelijk gebruikt worden moeten deze

om de 150 millisec. 'ge-refreshed' worden.

Digitale Input/Output

Hiervoor zijn 24 bits beschikbaar die verdeeld zijn in drie

groepen van 8 bits: poort A,B en C. Deze poorten kunnen zowel

voor input als voor output geprogrammeerd worden.

Timer

Op de Labtender kaart is een timer (9513) aanwezig die vijf

16 bits tellers bevat die elk afzonderlijk maar ook in serie

te gebruiken zijn. Hiermee is een heel scala van timing en

tellerfuncties mogelijk.
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Interface routines

Teneinde de funkties van de Labtender in een programma te

gebruiken ZlJn hiervoor enkele interface-routines geschreven

(eveneens in Turbo-Pascal). Deze routines zijn funkties en

procedures die in een file genaamd dada.pas zijn samenge

voegd.

Een programma dat deze routines wil gebruiken moet in de de

claratie van het programma de volgende regel opnemen:

{$I dada. pas}

Bij de compilatie van het programma moet deze zogenaamde

'include file' weI toegankelijk zijn.

De procedures en funkties die dan in het programma gebruikt

kunnen worden zijn:

Procedure writeDA( channel. data integer);

channe 1 O.. 15

data O.. 255

Deze procedure verzorgt de D/A conversie. Na aanroep

wordt de waarde van de parameter 'data' analoog aangebo

den op het kanaal aangegeven door de parameter 'chan

ne I' .

Function readAD( channel integer) byte;

channel O.. 32

Na aanroep krijgt deze funktie de waarde van de AID con

versie van kanaal 'channel'.

Procedure parout( data integer);

data : O.. 255

Deze procedure zet de waarde van de parameter 'data' op

parallel poort B. Deze poort staat dan in de output

mode.

Voor de timerroutines kan reeds bestaande software gebruikt

worden. Deze software is geschreven voor een soortgelijk

interface systeem LabMaster. Dit systeem beschikt over de

zelfde timer. Deze routines worden beschreven in RC-Informa

tie AG-94 [lit.9]. Voor meer informatie over de Labtender

wordt verwezen naar de Labtender Installation manual [lit.S].
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7. Implementatie van deadbeatregelaar.

Met de onderdelen uit hoofdstuk 6 kan het regelsysteem gere

aliseerd worden zoais dat in fig. 5.1 is weergegeven. Een

uitgebreide versie hiervan ziet er dan als voIgt uit (zie

fig. 7.1):

~.._.- _.- .-.- _.- ---.- _._..- -_._._.- --- ._-_.."._ _._--.._--_ ---.- - - ..

i_.~~ ~ ..r~_··-~········-~.I
i-W

-L~~=~~~,--_;....l-_~T" I
L. j L .: : =:~ _...J

Fig. 7.1 Digitaal regelsysteem van sub-systeem.

De beschrijving van de interface. sensor en het systeem is

reeds aan de orde geweest. evenals een mathematische be

schrijving (5-12) voor een deadbeatregelaar. Er rest ons nu

nog deze mathematische beschrijving te vertalen naar een voor

de computer acceptabel algorithme.

Schrijf nu (5-12) als het quotient van de uitgangsspanning

V(z) en het foutsignaal E(z) (dit is het verschil tussen het

setpoint en de gemeten hoogte). Omwille van een overzichte

lijker algorithme kan (5-12) dan getransformeerd worden naar

een toestandsruimte die weergegeven wordt door het volgende

steisel vergelijkingen:

~(k+1) = A ~(k)

v(k) = C ~(k)

+ B e(k)

+ D e(k)

(7-1 )

v(k). e(k). ~(k) is de waarde van resp. stuurspanning van de

motor. foutsignaal en gekozen toestanden. op de tijdstippen

k*T. (k= 0.1.2 .... ) .
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Door een bepaalde keuze van de toestandsvector ~ krijgen de

matrices A.B.C.D de volgende waarden:

[ -~.31 1.16 ~.14JA= 0
1

C= [-1.83 2.34 -0.33J D= [0.81J

Deze matrices behoren bij een genormeerd systeem. In het wer

kelijke systeem komen echter versterkingsfactoren voor die in

de matrices niet verdisconteerd zijn. Om deze matrices toch

te gebruiken voor een regelaar moeten de ingang en de uitgang

geschaald worden. De spanning die van de sensor afkomstig is

ligt in het domein [-5 V. +5 V] en de AID-converter transfor

meert dit naar het domein [0.255]. Dit domein zullen we af-

beelden op [-1.1] en gebruiken als gemeten hoogte. Het

bereik van de uitgang van de regelaar zal dan binnen [-2.2]

liggen. Dit moet weer worden afgebeeld op [0. 255] omdat dit

het domein van de D/A-converter is.

Met behulp van een timer-routine kan de computer OP een sam

ple-moment wachten. Wanneer het zover is zal de waarde van de

AID-converter worden ingelezen. Deze waarde wordt dan omgezet

naar een hoogte ( -1 i hoogte i 1) en wordt van een setpoint

afgetrokken. Dit setpoint geeft de gewenste hoogte weer.Hier

door ontstaat het foutsignaal e(k). Met e(k) en enkele be

waarde toestanden kan dan het uitgangssignaal v(k) volgens

(7-1) berekend worden. v(k) wordt omgezet naar een waarde

tussen 0 en 255 en dit wordt aan de D/A-converter aangeboden.

De regellus voor een sample-periode is hiermee rond. en de

overige tijd kan eventueel benut worden voor andere zaken. Om

onnodig veel variabelen te introduceren (voor elk sample mo

ment) verschuiven we aIle variabelen in de tijd.

Een flow-diagram voor de hierboven beschreven regellus is

weergegeven in fig. 7.2.
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Fig. 7.2 Flow-diagram voor regelroutine.

Het programma dat bij het flow-diagram van fig. 7.2 hoort is

opgenomen in bijlage II.

Nu ook het algorithme uit fig. 7.1 bekend is kan het totale

regelsysteem worden getest. Bij het testen van de regeling is

evenals bij het meten slechts een motor aangestuurd en rust

ten de overige poten OP een vast punt. Dit is voor de meting

overigens noodzakelijk. Als het platform namelijk kan afdrij

ven mag de hoek die het koord maakt met de bodem van het

bassin niet meer verwaarloosd worden. Door het afdrijven kan

dan een hoogteverschil gemeten worden dat in werkelijkheid

niet bestaat.

Deze regeling werkt echter niet optimaal. Na het inschakelen

van de regeling ging het platform oscilleren. De oscillatie
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bleek echter weI stabiel (zie fig. 7.3). zodat we hier beter

van een limiet-cyclus kunnen spreken.

o

Fig. 7.3 Verloop van de hoogte van een poot van het plat

form. Op tijdstip t=O is de regeling ingeschakeld.

De amplitude van de oscillatie wordt aanvankelijk

steeds groter totdat een maximale waarde is be

reikt. Deze toestand blijft dan gehandhaafd.

In de stabiele oscillatie-toestand was het aantal nivo's dat

de D/A-converter doorliep drie maal zo groot als dat van de

AID-converter. De schaling was dus niet optimaal. Het uit

gangssignaal is toen drie maal verzwakt en het resultaat was

dat de amplitude van de oscillatie een factor 8 a 9 kleiner

was. De frekwentie van de oscillatie was echter een factor 8

hoger (zie fig. 7.4).

Fig. 7.4 Evenwichtsituatie waarbij het aantal nivo's van AID

en D/A-converter zijn aangepast. De amplitude is in

vergelijking met fig. 7.3 kleiner maar de frekwen

tie hoger.

Een dergelijke amplitude-afhankelijke frekwentie doet denken

aan een niet-lineair systeem. Waarin deze vermeende niet

lineairiteit gezocht moet worden is niet duidelijk. Een moge-
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lijke oorzaak hiervoor kan het elastiek zijn dat het koord

gespannen houdt. Een andere oorzaak kan de beperkte resolutie

(8 bits) van de AID en DIA conversie zijn.

Door de beweging die het platform maakt ontstaan golven in

het bassin. Deze golven kunnen echter niet de direkte oorzaak

voor de oscillaties vormen omdat de frekwentie van deze gol

ven min of meer konstant is.

Het afgeleide model

als basis te dienen

nagaan of een andere

leiden.

is blijkbaar niet nauwkeurig genoeg om

voor een deadbeat-regeling. We zullen nu

modelvorming tot betere resultaten kan
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8. Modelvorming volgens identificatie.

In het kader van een afstudeeropdracht is door Pronk [lit.lll

getracht een identificatie van het drijvend platform te ge

Yen. Hiervoor werden een of meerdere motoren met random sig

nalen aangestuurd. Dit werd gedaan met een frekwentie van 10

Hz. De bewegingen van het platform die hierdoor ontstonden,

zijn in eerste instantie gemeten met drie potmeters.

De meetresultaten van een MIMO-experiment (3 motoren aange

stuurd, 3 hoogtes gemeten) zijn verwerkt met enkele (identi

ficatie) software-pakketten. Met deze pakketten zijn voor het

platform de matrices geschat die het dynamische gedrag in een

toestandsruimte beschrijven.

De toestanden zijn zo gekozen dat de 6x6 systeem matrix kan

worden opgesplitst in drie sub-systemen (2x2). Hierin is de

integrator die de motor en overbrenging vormen niet meege

schat. Voegen we de integrerende actie aan de systeemmatrix

toe dan wordt de systeemmatrix van het geschatte model en

die van het afgeleide model als voIgt gegeven:

[ 2.36 -1.95 g.59~ [~'34 -2.14 g'79~1 0 0
0 1 1

1/3 MIMO model afgeleide model

De impulsresponsie van beide systemen is weergegeven in fig.

8.1. Het gedrag van beide systemen komt welliswaar overeen

maar de demping en de uitslingerfrekwentie verschillen duide

lijk. Deze verschillen blijken ook uit de ligging van de

polen (fig. 8.2).

Een deadbeat-regeling die gebaseerd is op het geschatte model

levert echter geen betere resultaten OP. Ook dit geschatte

model is niet nauwkeurig genoeg. Dit kan deels worden toege

schreven aan de opsplitsing in drie subsystemen. Een andere

oorzaak hiervoor kan de meetmethode zijn. Bij het MIMO-expe

riment dreef net platform geheel vrij in het water. Als ge

volg van afdrijven en roteren onstaan dan meetfouten. Deze
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meetfouten waren ook bij andere regelingen zoals een propor

tionele terugkoppeling duidelijk merkbaar.

0.2 ,------,----.----.--------,---......,....---.--------.-----y---~-___,

0.15

0.1

0.05

*:responsie volgens afleiding.

+ : responsie volgens identificatie.

0L..L-..-----I.---....L..-_----l.__....L-_-----JL....--_-L-__-'--_---L.__....L-_----J

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 8.1 Impulsresponsie van geschatte en afgeleide mode 1.

2

1

0lj 0 0

-1

-2
-2 0 2

Re

Fig. 8.2 Polen en nulpunten van geschatte en afgeleide

mode 1.

Als het platform vrij kan drijven zijn er dus andere sensoren

nodig. De potmeters zijn daarom vervangen door geleidings

opnemers (zie hfds. 6). Het nadeel hiervan was dat de golven

in het bassin de meting nadelig belnvloeden. Dit euvel is

opgelost door de sensoren in een afzonderlijk vat te plaatsen

(zie fig. 8.3), De bewegingsvrijheid van het platform wordt

hierdoor weI beperkt maar is toch voldoende. groot.

plafrO,.1Il

Vat

Fig, 8.3 Door de sensor in een apart vat te plaatsen heeft

deze geen last meer van ongewenste golven.
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Een ander nadeel van deze sensor ten opzichte van de potmeter

is het kleinere bereik. Voor een regeling hoeft dit geen be

zwaar te zijn. maar tijdens de metingen voor de identificatie

daarentegen kan dit weI een probleem opleveren. Dan moet het

platform in principe elke willekeurige stand kunnen innemen.

Na het verwijderen van de potmeters is ook de extra veerkon

stante en demping als gevolg van het elastiek verdwenen.Hier

door is het gedrag van het platform aanzienlijk veranderd.

Dit wordt duidelijk in fig. 8.4. Er is nu beduidend minder

demping aanwezig en er ontstaat wederom interferentie.

o 5

Fig. 8.4 Stapresponsie na verwijderen van een extra gewicht.

De beste plaats voor de sensoren is tussen twee drijvers in

(fig.8.6b). De hoogte van de platformpoten kan dan via een

eenvoudige matrixberekening worden bepaald. Deze plaats maakt

het echter praktisch onmogelijk om de schotten in het bassin

nog langer te gebruiken. Deze zijn dan ook verwijderd.

Dit heeft op zijn beurt weer de golfvorming belnvloed. De

plaatsing van een extra gewicht laat dan de volgende stap

responsie zien (fig. 8.5).
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Fig. 8.5 Stapresponie gemeten aan sensor na het toevoegen

van een extra gewicht van 2 Kg. De schotten zijn

niet meer aanwezig.

Om een nieuwe identificatie eenvoudiger te maken en om de

interactie tussen de drijvers te verminderen is aan de onder

kant van elke drijver een vIakke plaat gemonteerd (fig.8.6a).

Hierdoor ontstaat er meer demping.

plaat

a • b •

Fig. 8.6a Onder elke drijver is een plaat gemonteerd om zo

doende extra demping te verkrijgen.

b Plaatsing van de sensoren tussen de drijvers.

Als we nu een spanningsimpuls aan een motor aanbieden en we

meten de uitgangsspanning van een sensor (drijver 1 en sensor

1) dan ziet de impulsresponsie als voIgt uit (fig.8.7).
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2. 5 I; 1 IV II 12.. 13 1'-1

Fig. 8.7 Responsies van sensor 1 na impuls op motor 1. Een

keer gemeten met de hijskraan tegenover drijver 1

(a) en een keer boven drijver 1 (b).

Ten behoeve van de identificatie is door Fronk met deze op

stelling een nieuwe meting uitgevoerd. Vervolgens heeft hij

hiermee een nieuw model geschat. eveneens zonder integrator.

Een simulatie van een stapvormige exitatie op drijver1 bere

kent met dit model de responsies van de sensoren. Deze res

ponsies zijn te zien in fig. 8.8. Als het geschatte model en

de werkelijkheid met elkaar overeenkomen moet curve 1 uit

fig. 8.8 ook overeenkomen met fig. 8.7.

Dit is niet het geval. Het geschatte model bevat meer demping

en de golfbeweging komt zelfs niet voor. De belangrijkste

oorzaak voor dit verschil verklaart Fronk door een te korte

meetperiode. Een andere oorzaak kan het beperkte meetbereik

van de sensoren zijn.

Het blijkt tevens niet mogelijk het geschatte model op te

splitsen in drie sub-systemen (interactie te groot). Een re

geling zou daarom uit 9 deadbeat regelingen moeten bestaan (3

ingangen en 3 uitgangen met onderlinge belnvloeding). Gezien

de grote parametergevoeligheid van een deadbeat regeling en

de twijfels over de juistheid van het model is dit niet aan

te raden.
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Responsies op stap voor drijver A
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o 10

# samples (1 sample= 0.1 sec.)

Fig. 8.8 Stapresponsie op plaats van de sensoren volgens het

geschatte model van de identificatie.
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9. Andere regelingen.

Naast de regeling die gebaseerd is op het inverse model zijn

tevens enkele andere regelingen toegepast. Ook bij deze rege

lingen is de splitsing in drie deelsystemen steeds het uit

gangspunt geweest.

9.1 Proportionele terugkoppeling.

Bij deze eenvoudige regeling bestaat het regelalgorithme

slechts uit een versterking van het foutsignaal (fig. 9.1).

+
Kp D/A

hoogte
.........~~-----,

systeem

I--------------t-A/D sensor

Fig. 9.1 Proportionele terugkoppeling met versterkingsfactor

1(p.

In een stadium waarin de potmeters nog als sensor dienden is

een dergelijke regeling getest. In fig. 9.2 is voor verschil

lende versterkingsfactoren de stapresponsie weergegeven.Hier

in is het systeem gedrag overal duidelijk zichtbaar.

o 1 2 3 5 6 t /sec

Fig. 9.2 Responsie van het platform na stap op het setpoint

voor enkele versterkingsfactoren.
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9.2 Toestandsterugkoppeling.

Het sub-systeem kan behalve door een overdrachtsfunctie ook

beschreven worden in de toestandsruimte:

h(t) C.~(t)

~ (t) A.!f(t) + B.u(t)

met

u(t) ingang h(t) uitgang

B ingangsmatrix C uitgangsmatrix

A systeemmatrix !f (t) toestandsvector

Door nu de toestanden terug te koppelen via een matrix L

11.

(zie fig. 9.3) kan het systeem veranderd worden. Het terugge

koppelde systeem gedraagt zich dan als een systeem met sys

teemmatrix (A-BL). De polen van het teruggekoppelde systeem

kunnen op een gewenste plaats worden gelegd door de juiste

keuze van L.

(t) +
~

z(t) f z(t) _ yet)B - - c-- +11\

A --

L -

Fig. 9.3 Door toestandsterugkoppeling verandert de systeem

matrix A in (A-BL).

Fig. 9.4 geeft de simulatie van een impulsresponsie van de

open-loop uit fig. 9.1, voor verschillende waarden van de

matrix L. De waarden van L zijn zo gekozen dat de invloed van

de systeem-polen steeds geringer werd.
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Fig. 9.4 Impulsresponsie van de open-loop na toestandsterug

koppeling.

Het echte systeem heeft slechts een ingang en een uitgang en

de toestanden van het systeem zijn niet werkelijk aanwezig.

Met behulp van een model van het systeem kunnen deze toestan

den weI geschat worden. Tijdens de rege1ing moeten het SYS

teem en het model zoveel mogelijk synchroon lopeno De toe

standen van het model zijn dan nagenoeg gelijk aan die van

het systeem. De toestanden van het model worden dan via L

teruggekoppeld naar het systeem (fig. 9.5).

+ I. ~ ~I:+t) #1:(1:) I ,,(1:)
B z-t[ C I

- I + I
I I
I A ~ IL_________ _ ____ J

L

+
--=--

B ;q+ z-t[ C ~

A ~

K foE-

u(1c)

r-----------------l
I systeern I

I

Fig. 9.5 Geschatte toestanden van het model worden gebruikt

voor terugkoppeling naar het systeem.
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Het synschroon laten lopen van het model en het systeem ge

beurt door het verschil van de uitgangen van model en systeem

terug te koppelen naar het model via een matrix K. Hoe groter

K is des te sneller gebeurt deze bijstelling. Bij grote K is

echter de invloed van meetfouten en modelafwijkingen ook

groot.

Er is een toestandsterugkoppeling volgens fig. 9.5 voor een

sub-systeem uitgevoerd. Het aldus ontstane systeem is op zijn

beurt weer proportioneel teruggekoppeld ten behoeve van de

positie-regeling (fig. 9.1). De responsie van het platform op

een stap van het setpoint is voor verschillende versterkings

factoren weergegeven in fig. 9.6.

Voor variaties in het setpoint reageert de regeling goed bij

de juiste keuze van de versterkingsfactor~. Brengen we

echter een verstoring aan door het toevoegen of wegnemen van

een extra gewicht boven de drijver dan werkt slechts het in

tegrerende deel en ontstaan er toch uitslingereffecten (fig.

9.7) .

Het schatten van de toestanden gebeurt kennelijk niet snel

genoeg. Vergroten van de terugkoppelmatrix K leidt tot een

instabiel systeem.

o 2. tlsec
Fig. 9.6 Responsie van platform op stap in setpoint voor een

systeem met toestandsterugkoppeling.
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Fig. 9.7 Responsie van platform na het verwijderen van een

extra gewicht K=(50 50 50J, L=(10 10 10J, Kp=2.

De redelijke resultaten die met een proportionele terugkop

peling worden bereikt kunnen nog verbeterd worden door een

regeling met toestandsterugkoppeling. Deze regeling werkte

tevens beter dan de deadbeatregeling.
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10. Conclusies en aanbevelingen.

10.1 Conclusies.

De opsplitsing van het totale systeem in drie afzonder

lijke subsystemen is geoorloofd. De interactie tussen de

drijvers is van dien aard dat deze als verstoringen ge

zien mogen worden.

Voor een sub-systeem van een massa-drijver combinatie is

een model afgeleid op basis van fysische wetmatigheden.

Voor een dergelijk subsysteem voldoet dit model goed.

Het bassin waarin het platform drijft is de oorzaak van

veel ongewenste effecten. Door de geringe afmetingen van

het bassin ten opzichte van het platform ontstaan er re

flecties van de watergolven tegen de wand en de bodem.

Deze reflecties hebben een zodanige invloed dat zij deel

gaan uitmaken van het subsysteem. De bij een beweging

van een drijver opgewekte staande golven belnvloeden dan

tevens de andere subsystemen.

Een regeling voor het positioneren van het platform door

de afstand tussen drijver en platform te varieren. is

niet mogelijk als deze regeling ontworpen is volgens het

invers-model principe en gebaseerd is op het afgeleide

model.

Een deadbeatregeling voor het positioneren van een sub

systeem is weI mogelijk. Een gelmplementeerde deadbeat

regeling vertoonde een oscillatie die afhankelijk was

van het bereik van de D/A- en AID-converter. Deze oscil

latie werd niet veroorzaakt door golven in het bassin.

Een deadbeatregeling is gevoelig voor parametervaria

ties. Door het ronddraaien van de hijskraan veranderen

de parameters van het systeem. Een optimale deadbeatre

geling moet deze parameters aanpassen.
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Regelingen met proportionele- en toestands-terugkop

peling werken redelijk resp. goed voor veranderingen van

het setpoint. Verstoringen ten gevolge van externe

krachten zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een extra

gewicht worden door deze regelingen slecht gecompen

seerd.

10.2 Aanbevelingen.

Een groter bassin of drie afzonderlijke bassins kunnen

mogelijk minder problemen opleveren dan het aanwezige

bassin. Het ontstaan van staande golven moet zo veel mo

gelijk worden vermeden.

De resolutie van de 8 bits AID en D/A converters is aan

de lage kant voor het meten van het gehele bereik waarin

het platform kan bewegen. Een 12 bits converter zou

hiervoor beter zijn. Een andere mogelijkheid is om

slechts een bepaald interval van het totale bereik te

converteren. Als de te meten waarde dit interval dreigt

te overschreiden kan het interval worden opgeschoven.

De regeling met toestands-terugkoppeling is slechts uit

gevoerd voor een sub-systeem. Het is mogelijk met het

MIMO-model van Pronk [lit. 11] een toestands-terugkop

peling voor het totale systeem uit te voeren.

Naast de reeds geteste regelingen voor de stabilisatie

van het platform kunnen andere regelingen geprobeerd

worden om zodoende meer inzicht te krijgen in wat de

beste regeling voor het platform is.
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BIJLAGE I MATLAB PROGRAMMA'S.

SYSSIM.M
Dit programma laat de impuls-responsie van het systeem zien
en gaat hierbij uit van de overdrachtfunktie in het
s-domein. Vervolgens wordt de overdracht getransformeerd
naar de toestandsruimte. Vanuit de toestandsruimte wordt dan
weer een transformatie naar het z-domein uitgevoerd voor
verschillende sample-tijden.

s ( (s+a) 2 + w2 )

w= 6.28;

H(s)=

%
%
%
%
%
%
%
%
% Definieer de parameters van het tijdcontinue systeem:
% s + a 2 +w2

%
%
%
%
clear;
a= 0.621;

% continu

% definieer de tijdas voor de impulsresponsie:
t=0:0.1:10; % 0 sec i t i 10 sec
%array yct bevat de waarden van de impulse responsie
yct= impulse(num.den.t);

% transformeer de transfer-funktie naar state-space:
[A.B.C,D)= tf2ss(num.denJ;

YCs= impulse(A,B,C,D,l,t);

% Discreet

% Transformeer van continue naar discrete state-space
% voor twee verschillende sample-tijden.

[p1, gl]=c2d(A,B. 0.1); % sample met 0.1 sec.
[p2, g2]=c2d(A,B, 0.5); % sample met 0.5 sec.

yd1= dimpulse(p1,gl,C,D,1,101);
yd2= dimpulse(p2,g2,C,D,1,21);
yd1= 10*yd1;
yd2= 2.5*yd2;
tt=0:0.5:10;
plot(t,Ycs. I. I ,t.yct.': I ,t,ydl, '--' .tt.yd2. '-.')
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PFEEDB.M

% Dit programma berekend en plot de stapresponsie
% van het systeem model dat proportioneel is teruggekoppeld
%
%definieer de parameters van het systeem
% vraag de sample tijd:
clear;
t~input('geef sampletijd: ');
ap=0.621; wp=6.28;

a1= 2*(exp(-ap*t»*cos(wp*t):
a2~ exp(-2*ap*t) :
a3= (exp(-ap*t»*sin(wp*t);
a4~ exp(-4*t) ;

aa= t-a3/wP;
bb= 2*a3/wp-a1*t;
ff= a2*t-a3/wp;
cc= (1+a1);
0.0.= (al+a2);
ee= a2;

%
% definieer de matrices voor teller en noemerpolynoom
%
num=[ aa bb ff l:
den=[l -cc dO. -eel:

% definieer de blokken
%
n1=1;
0.1=1 ;
n2=input( 'Kff: '); 0.2=1;
n3=num; d3=den;
n4=input ( 'Kfb: '); 0.4=1;
%maak van de transferfunkties een groot blok met toestanden
nblocks=4:
blkbuild;
% geef met de matrix q aan hoe deze blokken verbonden zijn
q=[l 0 0

2 1 -4
320
4 3 0):

%
%geef ingang en uitgang op
in=[l); %ingang is hlok 1
out=[3) ;%uitgang is hlok 3

% Verbind vervolgens de blokken 1 tim 4 zoals aangegeven.
% Dit resultaat wordt weergegeven door de matrices ac tim dc

[ac,bc,cc,dc)=connectla,b,c,d,q,in,out) ;
n=input('Geef aantal samples'): % dit is het aantal stappen voor

% de simulatie
t=0:O.1:10; u=1-exp(-t/input('t1: '»;
[y,xl=dlsimlac,bc,cc,dc,u'); % y bevat de reeks sim. waarden
plot(y);
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DEADBN.M

% Dit programma berekend en plot de responsie
% van het systeem model dat voorafgegaan is door
% een 'invers model' van het systeem. Bet inverse model
% is een deadbeat regelaar voor systeem met nulpunten bUlten
% de eenheidscirkel. De deadbregelaar is ontworpen voor een stap
% vormig ingangssignaal.
%definieer de parameters van het systeem
% vraag de sample tijd:
clear;
t=O.l;
ap=0.58; wp=8;
%
% bereken de teller en noemer coefficienten van de regelaar

numc=0.3003*[1 -1.3148 0.8904];
denc=[l 0.8233 0.0865 J;

% coefficienten van systeem
% f1 en f2 geven de afwijking van het systeem tov regelaar aan
% f1 voor de demping f2 voor de frekwentie

ap=input( 'fl: I )*0.58;wp=input( 'f2: ')*8.0;

al= 2* (exp(-ap*t»*cos(wp*t);
a2= exp(-2*ap*t);
a3= (exp[-ap*t)*sin(wp*t);
a4= exp(-4*t);

aa= t-a3/wp;
bb= 2*a3/wp-al*t;
ff= a2*t-a3/wp;
cc= (l+al);
dd= (al+a2);
ee= a2;

nums=[O aa bb ffJ/aa;
dens=[l -cc dd -ee];

% maak blokschema met terugkoppeling
%n 1 = [ 1 J; d 1= [1] ;

nl=numc; dl=denc;%teller en noemer van de regelaar (controler)

n2=nums; d2=dens; %teller en noemer van het systeem

nblocks=2;
bIkbuiId;
% biok 1 heeft ais ingang de uitgang van biok 2 geinverteerd
% biok 2 heett als ingang de uitgang van biok 1
q= [ 1 -2

2 1 J;

% eXitatie op biok 1 responSle van biok 2
in=[lJ; uit=[2J;
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--VERVOLG DEADBN.M-
[AC.BC.CC.DCJ=connect(a.b.c.d.q.in.uit) ;

% kies ingangssignaal
t=0:0.1:10;
al t=input ( 'kies ingang stap of e-macht 1/0: '):
if alt==l

u=[O:ones(length(t)-l,l)] :
else

u=1-exp(-t'/O.5) :
end;
[y,x]=dlsim(AC,BC,CC,DC,u) ;
plot ( t , u , t , y) ;

DEADBRN.M

% Dit programma berekend en plot de responsie
% van het systeem model dat voorafgegaan is door
% een 'invers model' van het systeem. Het inverse model
% is een deadbeat regelaar voor systeem met nulpunten buiten
% de eenheidscirkel. De regelaar is ontworpen voor een ramp%
input.
%
% definieer de parameters van het systeem
% vraag de sample tijd:
clear;
t=input('geef sampletijd:');
ap=0.58; wp=8.0;

a1= 2*(exp(-ap*t»*cos(wp*t);
a2= exp(-2*ap*t);
a3= (exp(-ap*t»*sin(wp*t);
a4= exp(-4*t);

aa= t-a3/wp;
bb= 2*a3/wp-a1*t;
ff= a2*t-a3/wp;
cc= (l+a1);
dd= (a1+a2);
ee= a2;

%
% bereken de teller en noemer coefficienten van de regelaar

alfa1=-2.33;
m2=(2*alfa1 -1)/(alfa1~2-2*alfa1+1);

m1=2-alfa1*m2;a11=alfa1*m2;
t1=m1; t2=m2-1.315*m1; t3=O.89*m1-1.315*m2; t4=0.89*m2;
n1=1 ;
n2=a11-0.876;
n3=-(O.876*a11+0.124) ;
n4=-0.124*a11;
numc=[t1 t2 t3 t4];
denc=[n1 n2 n3 n4];

% coefficienten van systeem
% f1 en f2 geven de afwijking van het systeem tov de regelaar aan
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--VERVOLG DEADBRN.M--

% tl voor de demping t2 voor de trekwentie

ap=inputt'fl: ')*0.58; wp=input('f2: ')*8.0;

al= 2* texp(-ap*t»*cos(wp*t);
a2= exp(-2*ap*t) ;
a3= texp(-ap*t) )*sin(wp*t);
a4= exp(-4*t);

aa= t-a3/wp;
bb= 2*a3/wp-a1*t;
tt= a2*t-a3/wp;
cc= (1+a1);
dd= (a1+a2);
ee= a2;

nums=[O aa bb tt]/aa;
dens=[l -cc dd -ee];

% maak blokschema met terugkoppeling
%n 1= [l J; d 1 = [ 1] ;

n1=numc; d1=denc;
n2=nums; d2=dens;

nblocks=2;
blkbuild;
q= [ 1 -2

2 1];
in=[lJ; uit=[2];

[AC.BC.CC.DCJ=connectta.b,c.a.q.in.uit) ;

%kies ingangssignaal
t=0:0.1:10;
alt=input('kies ingangssignaal: random/stap/ramp/e-macht 3/2/1/0
? : ' ) ;

it alt==3
u= [0; 0 . 1*round t [rand ( length t t) -1 . 1) J ) +1 J ;

else it alt==2
u=[O;onestlengthft)-l.l) J;

else it alt==l
u=t' ;

else
u=l-exp(-t'/input('e-tactor: '»;

end;
end;

end;
[y.x]=dlsimtAC.BC.CC.DC.u) ;
plot(t.u.t,y) ;
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INVROOT2.M

% Dit programma berekend de nulpunten van het
% systeem model als funktie van de sample
% tijd. De sampletijd varieert van 0.00 s
% tot 1 s met stappen van 0.01.
% a=demping; w=hoeksnelheid van systeem.
clear;
a= 0.58;
w-= 8.00;
num= [1] ;
tor t-0:0.001:1,

a1=2*exp(-a*t)*cos(w*t) ;
a2-exp(-2*a*t) ;
a3=exp(-a*t)*sin(w*t) ;
aa=t-a3/w;
bb=2* a3/w -al* t ;
tt=a2*t -a3/w;
cc=1+a1;
dd=a1+a2;
ee=a2;
p=[ aa bb tf];
rh=roots(p) ;
nr=rh .... conj (rh) ;
k-= [k; t nr I ] ;

r= [ r; t rh I ] ;

end;
i=0:0.01:6.3;
axis( 'square');
axis( [-2 2 -2 2]);

plot(cos(i) ,sin(i) ,real (r), imag(r»;
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INVROOT3.M

% Dit programma berekend de polen van het
% systeem model als funktie van de sample
% tijd. De sampletijd varieert van 0.0 s
% tot 1 s met stappen van 0.01.
% a=demping; w=hoeksnelheid van systeem.
clear;
a= 0.58;
w= 8.00;
num= [1] ;

for t=O:O.Ol:1.
al=2*exp(-a*t)*cos(w*t) ;
a2=exp(-2*a*t) ;
a3=exp(-a*t)*sin(w*t) ;
aa=t-a3/w;
bb=2*a3/w -al*t;
ff=a2*t -a3/w;
cc=l+al;
dd=al+a2;
ee=a2;
p=[ 1 -cc dd -eel;
rh=roots(p) ;
r= [ r rhJ;

end;
i=0.01:0.01:1;
axis ( I square' ) ;
t=0:0.1:6.3;
plot(cos(t) ,sinlt) ,real (r'), i:nag(r'»;
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BIJLAGE II TURBO-PASCAL PROGRAMMA'S

DEADBCON.PAS
program deadbeat;

{ Dit programma regelt de hoogte van een drijver mbv een
regelalgorithme dat gebaseerd is op een deadbeat regelaar
ontworpen voor een ramp-input.

Een foutsignaal bestaande uit het verschil tussen de gewenste
hoogte en de gemeten hoogte (terugkoppeling) wordt aan de
regelaar aangeboden. Het algorithme van de regelaar berekend een
stuurspanning dat via de d/a-converter naar de servo-versterker
wordt gestuurd.

}

{$i dada.pas}

{$i labproce.pas}

{ Dit ZlJn I/O routines voor A/D en D/A
conversie}

{ Dit zijn timer-routines }

var A: array[l .. 3,1 .. 3] of real; { Matrices voor de
beschrijving }

B: array [1 .. 3] of rea 1 ; { van rege 1aar

C: array [1 .. 3]
D:
Xold: array[l .. 3]
Xnew: array[l .. 3]

of real;
real;

of rea 1;
of real;

}

h,desh

u,y

i,j

ad ,da
frek
sync
ch
offset
min,max

: real; {variabelen voor gemeten resp.
gewenste hoogte}

real; {variabe len voor ingang resp,
uitgang regelaar}

integer;

integer;{ var voor ad resp. da routines}
integer;{ var voor de sample-frekwentie }
boolean;{ var voor synchronisatie }
char; {var voor inlezen van keyboard}
real;
integer;

procedure aan; { deze procedure schakelt de elndstop-relais aan
zodat de motoren geaktiveert zijn}

begin
parout(255)

end;
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procedure uit; { deze procedure schakelt de relais weer uit}
begin

parout(O)
end;

procedure positioneer;
var v,a,b,c :integer;

ch :char;

A' ) ;
a' ) ;
B' ) ;
b' ) ;
C' ) ;
c' ) ;
s' ) ;
e' ) ;

dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in

v <= 128) ') ;readln( v)

omhoog
omlaag
omhoog
omlaag
omhoog
omlaag

Drijver 1
Drijver 1
Drijver 2
Drijver 2
Drijver 3
Drijver 3
STOPPEN
EINDE

begin
clrscr;
repeat

write('Geef snelheid op (0<=
until (O<=v) and (v<=128);

clrscr;
writeln( ,
writeln( ,
writeln('
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( .
writeln( ,

a:=O;b:=O;c:=O;ch:='b' ;
writeda(4.128+a) ;wrlteda(5.128+b) ;writeda(6,128+c);
aan;
repeat
if keypressed then

begin
read(kbd,ch) ;
if ch='A' then a:=+v;
if ch='a' then a:=-v;
if ch='B' then b:=+v;
if ch='b' then b:=-v;
if ch='C' then c:=+v;
if ch='c' then c:=-v;
if Ch=' S ' then begin a:=O; b:=O; c:=O end;

end;
writedaC4,128+a) ;writedat5.128+b) ;writeda(6,128+c);
unt i I ch=' e ' ;
uit;
clrscr;

end; {positioneer}
procedure menu;
begin
clrscr;
writeln(' Relais inschakelen a');
write In;
writelnC' Relais uitschakelen hi);
write In;
writeln(' AIle poten omhoog u');
write In;
writeln(' AIle poten omlaag d');
write In;
writeln(' Platform positioneren: p');
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write In;
write In ( ,
end; {menu}

EINDE e ' ) ;

begin
{•••• *** Initialiseer de matrices A tim Xnew ** •••••• }
A[l,1] :=0.7760; A[l,2] :=0.4175; A[l,3] :=-0.1935;
A[2,11 :=1; A[2,2) :=0; A[2,3] :=0;
A[3,11 :-0; A[3,2] :=1; A[3,3] :=0;

B[l] :=1;
B[2] :-0;
B[3]:=0;

C[l]:= - 67.8032; C[2] :=104.8135; C[3] :=- 37.0103;

D:= 36.2681;

for i:=l to 3 do
begin

Xnew[i] :=0; Xold[i] :=0;
end;

y:=O; u:=O; time:=100; t:=O; up:=true;init:=O;
initlabmaster;
write( 'Voer de sample-frekwentie in: ') ;readln(frek);
timerset(1,13,round(10000/frek» ;
sync:=false:
offset:=O;
max:=O; min:=255;
{**.*.* einde initialisatie *******}

{****** begin van de regellus *••••• }
clrscr;
menu;

repeat
while timerread(1,0) >4 do { wacht OP sample-moment};
ad:= readad(O); { meet de hoogte van }
h:= ( ad-128)!(100); { de drijver }

{ initialiseer de gewenste hoogte met de gemeten hoogte }
if not sync then begin desh:=h; sync:-true end;

if keypressed then
begin

read (kbd, ch) ;
if ch='a' then aan;
if ch='h' then uit;
if ch='u' then offset:=offset+O.Ol;
if ch='d' then offset:=offset-0.01;
if ch='e' then begin writeda(4.128l ;uit; exit end;
if ch='p' then begin uit;positioneer;sync:=false; menu;

end;
end;

u:= desh- h + offset { bereken verschilsignaal= ingang u}
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{bereken de uitgang y uit y(k)= C.X(k) + D.u(k)

y:=O; for i:=l to 3 do y:= y + C[il*Xold[il;
y:= y + D*u;

{ stuur uitgang y naar de servo-versterker
da:=round( y*(255/8l+128); writeda(4.da);

+ A [ i. j 1* Xo 1d [j 1 ;

{ bereken de nieuwe toestand Xnew
B.u }

for i:-1 to 3 do
begin

Xnew [ i 1 : =0 ;
for j :=1 to 3 do Xnew[il :=Xnew[il
Xnew[il:= Xnew[il + B[il*u;

end;

uit Xnew(k) A.Xold(k) +

{ verschuif in de tijd Xold:= Xnew
for i:=l to 3 do Xold[il :=Xnew[il;

}

{ geef een en ander weer OP monitor}
gotoxy(1,20) ;write('ad= '.ad:3.' '.da);
if da > max then begin max:=da; gotoxy(1.21) ;write('max=

, .max: 4)

until false;

if da < min
end;

then

end;

begin min:=da; gotoxy(1,22) ;write( 'min=
l. min:4)

end.
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:=128; {initialiseer poort B voor output}
:= data;

DADA.PAS

Deze procedure kunnen gebruikt worden om met de interface te
communiceren.

procedure wrlteDAlchannel.data:integer);
begin

port [1808+4] := channel + 8
port[1808+5] := data

end; {writeDA}

function readAD(channel:integer) :byte;
var adstat : byte;
begin

port[1808]:= 2 * channel + 1;
repeat

adstat:= port[1808]
until adstat )= 128 ;
readAD := port[1808+1]

end; {readAD}

procedure parout(data:integer);
begin

port[1808+15]
port[1808+13]

end; { parout}
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PROPCON.PAS

Dit programma regelt de hoogte van het platform met proportionele
terugkoppeling. De gemeten hoogtes kunnen in drie files worden
opgeslagen. De data kan worden bekeken met het programma
SHOWDATA.PAS

program proportioneel;

{ Dit programma regelt de hoogte van de drijvers rnbv
proportionele terugkoppeling.
Een foutsignaal bestaande uit het verschil tussen de gewenste
hoogte en de gemeten hoogte (terugkoppeling) wordt via de
d/a-converter naar de servo-versterker gestuurd.

}

{$i dada.pas} { Dit zijn I/O routines voor A/D en D/A
conversie}

{$i labproce.pas}{ Dit zijn timer-routines}

procedure aan; {deze procedure schakelt de eindstop-relais aan
zodat de motoren geaktiveert zijn}

begin
parout(255)

end:

procedure uit: { deze procedure schakelt de relais weer uit}
begin

parout(O)
end;

procedure positioneer:
var v,a,b,c :integer:

ch :char;

A I ) ;

a I ) ;

B' ) ;
b ') ;
C I ) ;

C I ) ;

S I ) ;

e I ) ;

dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toet.s in
dan toets in
dan toets in
dan toets in
dan toets in

v (= 128)') ;readln( v)

1 omhoog
1 omlaag
2 omhoog
2 omlaag
3 omhoog
3 omlaag

Drijver
Drijver
Drijver
Drijver
Drijver
Drijver
STOPPEN
EINDE

begin
clrscr;
repeat

write('Geef snelheid op (0<=
until (O<=v) and (v<=128);

clrscr;
writeln( I

writeln( ,
writeln( I

writeln( I

writeln( I

writeln( I

writeln( I

wri te In ( I

a:=O;b:=O;c:=O;ch:='b' ;
wrlteda(4,128+al ;writeda(5,128+b) ;writeda(6,128+c);
aan;
repeat
if keypressed then

begin
read (kbd, ch) ;
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a' ) ;

s' ) ;

e' ) ;

d' ) ;

u' ) ;

h' ) ;

b:=O: c:=O end;

a:=+v;
a:=-v;
b:=+v;
b:=-v;
c:=+v;
c:=-v;
begin a:=O;

AIle poten omlaag

AIle poten omhoog

Relais uitschakelen

Relais inschakelen

then
then
then
then
then
then
then

Platform positioneren: p');

EINDE

Start data-sampling

ch='A'
ch='a'
ch='B'
ch='b'
ch='C'
ch='c'
ch='s'

if
if
if
if
if
if
if

end;
writeda(4,128+a) ;writeda(5,128+b) ;writeda(6,128+c);
unt i I ch= 'e' ;
uit;
clrscr;

end;
procedure menu;
begin
clrscr;
writeln( ,
writeln;
writeln( ,
writeln;
wri te In ( ,
write In;
writeln( ,
writeln;
writeln( ,
writeln;
writeln( ,
writeln;
writeln( ,
end;

var

ha,hl,deshl real; { variabelen voor gemeten resp.
gewenste hoogte}

hb,h2,desh2 : real;
hC,h3,desh3 : real;
hll,h12,h13,h14,h15:real;
h21,h22,h23,h24,h25:real;
h31,h32,h33,h34,h35:real;
ul,u2,u3 real; {variabelen voor ingang resp.

uitgang regelaar}
yl,y2,y3
i,j

real;
integer;

init integer;{ variabele voor ingangsignaal }
ad,da integer;{ var voor ad" resp. da routines }
frek integer;{ var voor de sarnple-frekwentie }
sync boolean;{ var voor synchronisatie }
ch char; {var voor inlezen van keyboard }
offset real;
kpl.kp2,kp3 real; {var voor terugkoppeling
max,min real;
str string[12J;
datal,data2,data3: array[l .. 600] of real;
F,G,H file of real;
sample boolean;
einde boolean:

77



begin

writeln('BELANGRIJK: Schakel over OP lage snelheid
(ct 1 a 1t +) ! ! ! ! ! ' ) ;

initlabmaster;
write( 'Voer de sample-frekwentie In: ') ;readln(frek);
timerset(1,13,round(10000/frek» ;
for i:=l to 3 do
begin
write('Naam van output data file' ,i,': ') ;readln(str);
case i of
1 assign(F,str);
2 assign(G,str);
3 assign(H,str) ;
end;
end;

;h12:=O
;h22:=O
:h32:=O

write('voer terugkoppel-factor 1 in:
write('voer terugkoppel-factor 2 in:
write('voer terugkoppel-factor 3 in:
sync:=false;
offset:=O.:
i:=l;
einde:=false:
sample:=false;

h15:=O ;h14:=O ;h13:=O
h25:=O ;h24:=O ;h23:=O
h35:=O ;h34:=O :h33:=O

{****** einde inltialisatie *******}

') ;readln(kpl);
') ;readln(kp2);
') ;readlnlkp3);

{****** begin van de regellus ******}
clrscr;
menu;

repeat
while timerread(l,O) >2 do { wacht op sample-moment};
h15:=h14;h14:=h13;h13:=h12;h12:=hll;
h25:=h24;h24:=h23;h23:=h22;h22:=h21;
h35:=h34;h34:=h33;h33:=h32:h32:=h31;

ad:= readadtO);
hll:= ( ad-128)/(156);
ad:= readad(l) ;
h21:= ( ad-128)/(156);
ad:= readad(2) ;
h31:= ( ad-128)/(156);

hl:=(hll+h12+h13+h14+h15)/5;
h2:=(h21+h22+h23+h24+h25)/5;
h3:=(h31+h32+h33+h34+h35)/5;

{ meet de hoogte van
{ drijver 1
{ meet de hoogte van
{ de drijver 2
{ meet de hoogte van
{ drijver 3

}
}

}
}
}
}

ha:= O.662*hl -O.324*h2 +O.662*h3;
hb:= O.662*hl +O.662*h2 -O.324*h3:
hc:=-O.324*hl +O.662*h2 +O.662*h3;
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if (sample and (i<=600») then begin
datal [i J : =hl;
data2[iJ :=h2;
data3[iJ : och3;
i:=i+1

end;

{ initialiseer de gewenste hoogte met de gemeten hoogte }
if not sync then begin desh1: ocha;desh2:=hb;desh3:=hc;

sync:octrue end;
if keypressed then

begin
read (kbd, ch) ;
if ch='a' then aan;
if ch='h' then uit;
if ch-'u' then offset:=offset+0.1;
if ch='d' then offset:=offset-O.l;
if ch='e' then begin writeda(4.128) ;uit;einde :=true;

end;
if ch='p' then begin uit;positioneer;sync:=false; menu;

end;
if ch='s' then

gotoxy(1.21) ;write('sampling') ;sample:=true end;
end;

begln

if i >10 then
begin

{ bereken verschilsignaal=offset+

+ offset
+ offset

hau1: =
ingang u

u2:= desh2
u3:= desh3
y1:=kp1*ul;
y2:=kp2*u2;
y3:=kp3*u3;

{ stuur uitgang y naar de servo-versterker
}

da:-round( y1+128);
if da>255 then da:=255; if da<O then da:-O;
writeda(4,da) ;
da:=round( y2+128);
if da>255 then da: oc 255; if da<O then da:-O;
writeda(5,da) ;
da:-round( y3+128);
if da>255 then da:-255; if da<O then da:=O;
writeda(6.da) ;
writeda(7,ad) ;
{ geef een en ander weer op monitor}
gotoxy(l,20l ;write('ad= ',ad:3,' ',da);

end;
until einde;
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rewri te (F) ;
for j:=l to (i-i) do begin writelF.datal[j]) end;
close(F);
rewrite(G) ;
for j :=1 to (i-i) do begin write(G.data2[j]) end;
close(G) ;
rewri te (H) ;

for j:=l to (i-i) do begin writeIH,data3[j]) end;
close (H) ;

end.

De in deze bijlage getoonde programma's en andere programma's
die betrekking hebben op het drijvend platform zijn OP diskette
beschikbaar.
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