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Summary

This report is devoted to the investigation for an adaptive robot control

system. In the case of large angular velocities the dynamic non-linearities

cause mutual interference between the robot links. Usually the disturbing

effects caused by these phenomena are compensated for locally. In our

opinion these techniques will not suffice in the future due to the demand

for ever increasing faster manipulators.

Another approach is chosen in our case. In the control scheme, preceeding

the robot dynamics, a so called inverse model is incorporated. This inverse

model calculates the torques needed for a predescribed trajectory. A great

advantage is that the whole system (inverse model + robot) has an almost

linear behaviour.

The parameters of this resulting (second order) system are estimated with a

least square estimator. These parameters are used to tune a pole-zero place

ment servo controller in order to realize a path following behaviour.
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Samenvatting

Dit verslag behandelt het onderzoek van een adaptieve regeling t.b.v.

een robot met twee graden van vrijheid. In het geval van hoge hoek

snelheden treedt er wederzijdse beinvloeding tussen de links op~ deze

wordt veroorzaakt door de dynamische niet-lineariteiten. Tot op heden

was het gebruikelijk de storende effecten die ontstaan door de hoge

hoeksnelheden lokaal weg te regelen. Bij een verdere verhoging van de

hoeksnelheden, zoals in de toekornst is te verwachten, zullen deze

techieken niet rneer voldoen.

In ons onderzoek is gekozen voor een andere opzet. In de regelstructuur

wordt de robot dynarnica vooraf gegaan door een zgn. invers model. Dit

invers model berekent het aandrijfkoppel dat nodig is om een bep~alde

baan in de ruimte te kunnen volgen. Voordeel van de voorgestelde methode

is dat de overdracht van het gehele systeem (invers model + robot) een

nagenoeg linear karakter heeft.

De parameters van dit resulterende systeem worden m.b.v. een least square

schatter bepaald. Deze parameters worden vervolgens gebruikt om een pole

zero placement regelaar in te stellen. Deze regelaar wordt zo ingesteld

dat een volggedrag wordt gerealiseerd.
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1. Inleiding

In het kader van het samenwerkingsproject flexibele automatisering en

industriele robots (FAIR), tussen de afdelingen Elektrotechniek (vakgroep

meten en regelen) en Werktuigbouwkunde (vakgroep productietechnologie en

bedrijfsmechanisatie), wordt onderzoek verricht naar het gedrag van mecha

nische manipulatoren. De manipulatoren waarop deze samenwerking betrekking

heeft zijn robots. In figuur 1.1 is een configuratie van zoln robot te

zien.

Tool center point (T.e.p.)

link'

figuur 1.1

_.-

link (n-l)

Robotconfiguratie met n vrijheidsgraden.

Mijn opdracht binnen het genoemde samenwerkingsproject is het opzetten van

een adaptieve regeling voor een robot met meer vrijheidsgraden. Een robot

is op te vatten als een systeem met aandrijfkoppels T(t) op de "links" als

ingang en ode hoekstanden !(t) + afgeleiden hiervan als uitgang; zie figuur

1.2

: t) I'-----------'~
~

1<t)

i<t)

i<t)

figuur 1.2 Blokschema robot met n vrijheidsgraden.

De bewegingsvergelijking van een link van een robot heeft de volgende
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gedaante [1J:

T. =
~

Z, (1)
~

( 1• 1)

waarbij:

T,
~

J" (~)
~J

D, 'k (1)
~J

Z.(4))
~ -

gegeneraliseerd aandrijfkoppel op link ii

coefficient die de massatraagheid van de links
vertegenwoordigti

coefficient die een maat is voor de dynamische
niet-lineariteiteni

term die de invloed van de zwaartekracht
vertegenwoordigt.

De bewegingsvergelijking is een stelsel van n gekoppelde, niet-lineare

tweede orde differentiaal vergelijkingen (een link is op te vatten als een

gecompliceerd massaveer systeem). De koppeling heeft twee belangrijke

oorzaken, nl:

1) de variatie in de massatraagheden van de links door de varierende as

standen van deze links. De eerste coefficient in de d.v. (1.1),

J, ,(4)) , vertegenwoordigt deze afhankelijkheid.
~J -

2) de interactiekrachten tussen de linksi deze zijn onder te verdelen in:

a) de corioliskrachteni deze krachten treden op bij gelijktijdige

rotatie om meer vrijheidsgraden. In de d.v. (1.1) zijn deze krachten

terug te vinden in de tweede term,

n n

L L (DiJ'k (1) ~ J' ~k) ,
j=1 k=1

waarbij k..... j.

b) de centrifugaalkrachteni oak deze krachten worden door de tweede

term in de d.v. vertegenwoordigd, nu echter zijn de indices j en k

aan elkaar gelijk,
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Voor de opzet van een goede regeling zou het procesgedrag bekend moeten

zijn, d.w.z. de oplossing van de d.v. (1.1). Het berekenen van de oplos

sing is echter een moeilijk en tijdrovend karwei en is nog niet on-line

toepasbaar.

Voor de inverse van een robot, d.w.z. een systeem met als ingang !(t) en

als uitgang het aandrijfkoppel ~(t), representeert vergelijking (1.1) een

stelsel algebraische vergelijkingen dat snel (eventueel on-line) oplosbaar

is. Wanneer een robot gestuurd wordt met de uitgang van zijn exact invers

model (figuur 1.3), zal er sprake zijn van een een op een overdracht •

Inver.

IIIOde~

!(t)
Robot

.!w.t(t)

Lit (t)

Lit(t)

figuur 1.3 Cascade schakeling invers model + robot.

In dit ideale geval en bij de afwezigheid van storingen, is er niet eens

terugkoppeling nodigJ het open-loop systeem is nl. een een op een over

dracht. De werkelijkheid is echter niet zo ideaal omdat:

a) bepaalde onvolkomenheden van de robot niet in het inverse model wor

den opgenomen, b.v. flexibiliteit van de links, speling en wrijving

in de lagers, enz.

b) de robotparameters die wel in het inverse model worden verdisconteerd

niet exact te bepalen zijn. Te denken valt hierbij aan het meten van

de massatraagheden van de links. Deze metingen zijn altijd behept met

een zekere onnauwkeurigheid.

Het gevolg van de onder a) en b) genoemde effecten is dat het proces van

terugkoppeling moet worden voorzien wil er sprake zijn van een systeem

waarvan de uitgang de ingang volgt. Een probleem hierbij is dat de para-
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meters van het proces aan een sterke variatie onderhevig zijn. Daarom is

een regeling nodig waarbij de instelling van de regelaar wordt aangepast

aan zich wijzigende proces omstandigheden.

Regelaars die deze eigenschap bezitten zijn adaptieve regelaars. In de

literatuur is daarom gezocht naar regelaars (t.b.v. robots) die adapteren

de eigenschappen bezitten. Een adaptieve regeling t.b.v. robots wordt

gevonden in een artikel van Dubowsky [2,3]; zie sectie 2.1.
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2. Adaptieve regelstructuren

Twee regelmethoden die gebaseerd zijn op adaptieve regelaars worden toe

gelicht. Ala eerste komt de regelmethode van Dubowsky aan de orde, vervol

gens een door ons voorgestelde structuur met een invers model.

2.1 Adaptieve regeling volgens Dubowsky

De d.v. (1.1) is te lineariseren door slechts kleine variaties in !(t) toe

te staan ; de coefficienten (welke zijn ondergebracht in J(1), D(1) en

Z(t) ) zijn dan bij benadering constant. Een grote variatie in !<t) wordt

dus benaderd met een aantal kleine stappen. Zo is het mogelijk om een

systeem waarin grote variaties in t(t) optreden toch te regelen. Het

gedrag van het systeem wordt (aan de robot) voorgeschreven door een

linear, ontkoppeld (geen interactie met andere vrijheidsgraden) referen-

'!.( t)
!uit

positie
Robotteruqk.

!uit

snelh.
teruqk.

!.
Adaptatie

mechanisme . +!.

!.ref
+

Lef

!.( t) Referentie

IIIOdel

figuur 2.1 Adaptieve regeling volgens Dubowsky.

tiemodel (zie figuur 2.1). De adaptieve regeling maakt gebruik van zowel

snelheids- als positieterugkoppeling via variabele versterkings factoren
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waarvan de grootte afhankelijk is van het verschil tussen hoekstand resp.

hoeksnelheid van een robotlink enerzijds, en dezelfde grootheden van het

referentiemodel anderzijds. De snelheidsterugkoppeling stuurt de coeffi-
•

cient van de 1 bij, de positieterugkoppeling de coefficient van 1. De

variatie in J(1) wordt (ten dele) gecompenseerd door de links met contra

gewichten uit te rusten.

In een vervolg artikel [3J bespreekt Dubowsky de resultaten van de imple

mentatie van zijn regeling op een digitale computer. Wat opvalt is dat er

slechts om een vrijheidsgraad (de eerste) wordt geroteerd, de andere wor

den geblokkeerd. Dit betekent, samen met de (gedeeltelijke) compensatie

voor de varierende massatraagheden, een aanzienlijke vereenvoudiging van

het regelprobleem. Omdat wij ook sterk geinteresseerd zijn in de storende

effecten die optreden bij gelijktijdige rotatie om meer vrijheidsgraden en

de mogelijkheid om deze weg te regelen, is afgezien van een verdere uit

werking van de Dubowsky methode.

2.2 Adaptieve regeling met een invers model

Om aan de bezwaren van de Dubowsky aanpak tegemoet te komen kan men de

d.v. (1.1) oplossen. We hebben echter gezien dat dit tijdrovend en moei

lijk is. Daarom komen we terug op het eerder genoemde systeem: invers

model + robot. Dit systeem geeft in het algemeen geen een op een over

dracht; het is echter wel te benaderen door een linear ontkoppeld tweede

orde systeem. Volledige kennis omtrent dit systeem, die nodig is om het te

regelen, is niet zonder meer beschikbaar. Om de ontbrekende kennis te ver

krijgen worden de parameters van het systeem geschat. De parameterschatter

heeft als ingangen de ingangshoeken van het inverse model en de uitgangs

hoeken van de robot. De uitgang van de schatter is de parameterset van de

cascadeschakeling invers model + robot. Deze parameters dienen als infor

matie voor de regelaar. Voordat ze echter aan de regelaar worden aange

boden dienen ze eerst in een voor de regelaar geschikte vorm omgezet te

worden (in het blok "Transformatie n ). Het gehele systeem is te zien in

figuur 2.2.

Het kenmerkende van ons systeem is de aanwezigheid van een invers model

tussen regelaar en robot. Het gevolg hiervan is dat over het gehele tra

ject de overdracht tussen stuur- en uitgangstraject (bij benadering) li

near is, immers het inverse model is een (bij benadering) inverse copie
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van de robotdynamica.

Bij Dubowsky is slechts sprake van een stuksgewijs linear proces, d.w.z.

in ieder punt van het traject waar een regelactie plaatsvindt wordt een

zodanig kleine variatie rond dit punt toegestaan dat de robot als een

linear proces is te beschouwen.

r-----------_·_-----_·_-:
II I

I
I

~i 11 I i.,Invers i

--7 Regelaar
~r--:'l

Robot
IllOdel I

I I

I / L·_·_- i
I I
I Pllrameter- I

I schatter I
I I
I I,

I
I
i Trans- I
I tormatie I
I Regellcr1ng IL . ._. . . .~

fiquur 2.2 Opbouw voorqestelde regelstrategie.

De regelkring (figuur 2.2), bestaande uit de regelaar, het inverse model,

de transformatie en de schatter, wordt op een digitale computer geimple

menteerd. Ook de robot wordt (vanwege het ontbreken van een werkende ro

botopstelling) op een digitale computer gesimuleerd.

In de volgende hoofdstukken zal de voorgestelde regelstrategie verder

uitgewerkt worden. In het derde hoofstuk wordt de modellering van het

inverse model en het robotmodel toegelicht, terwijl in de hoofstukken 4 en

5 de afzonderlijke blokken van de regelkring en het regelalgorithme worden

besproken.
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3. Modelleren van invers model en robot

Dit hoofdstuk behandelt de opbouw van het inverse model en het robotmodel.

Het inverse model bestaat uit een stelsel algebraische vergelijkingen (zie

d.v. (1.1») waaruit de aandrijfkoppels op de links berekend worden. Het

robotmodel vraagt om de oplossing van de in de inleiding gegeven d.v.

(1.1). Het oplossen van deze d.v. is aanmerkelijk ingewikkelder dan het

bepalen van de aandrijfkoppels (in het inverse model).

3.1 Het inverse model

Voordat we het inverse model op de computer kunnen implementeren moet het

eerst beschreven worden. Bij het ontwerp van een algorithme veor set in

verse model kunnen we een drietal deelproblemen onderscheiden:

1) het definieren van een body-fixed orthonormaal rechtsdraaiend assen

stelsel (voor notatie afspraken zie bijlage 1);

2) het bepalen van de translatie- en hoeksnelheden + afgeleiden van

iedere link m.b.v. de kinematica van de robotarm;

3) het bepalen van het aandrijfkoppel (voor iedere link) dat nodig is

om een voorgeschreven baan in de ruimte te kunnen volgen. Deze be

paling vindt plaats m.b.v. de dynamica van de robotarm.

3.1.1 Het rechtsdraaiend assenstelsel

De te modelleren robotconfiguratie bestaat uit n links die m.b.v. joints

verbonden zijn (zie fig. 1.1). Aan iedere link van de arm wordt een body

fixed orthonormaal rechtsdraaiend assenstelsel verbonden, met de oorsprong

in het zwaartepunt en de orientatie parallel aan de hoofdtraagheidsassen

van die link.

Opm. Een probleem is nog de keuze een eenduidig te maken. Dit kan door

bijvoorbeeld de x-as evenwijdig te kiezen aan de hoofdtraagheidsas

met de kleinste massatraagheid en de z-as evenwijdig aan de as met
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de grootste massatraagheid.

Van iedere link dient bekend te zijn:

a) r
plaatsvector de joint de (i-1 )-de link 1p. van met

-~

b) .R.
plaatsvector de joint de (i+1 )-de link 1~i van met

c) r
rotatieas de (i-1 )-de link 1e. met

-~

d) .R. rotatieas met de (i+1 )-de link.e.
-~

In figuur 3. 1 zijn deze vectoren te zien.

zwaartepunt i-de link

(i-1 )-de link

(i+1)-de link

inertieel assenstelsel

figuur 3.1 Body-fixed assenstelsel i-de link.

Het is nodig bepaalde grootheden van assenstelsel i naar assenstelsel i+1

te transformeren (en andersom). Daarom leiden we een transformatie af van

het (i+1)-de naar het i-de assenstelsel (zie figuur 3.2).
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r
~i+l

figuur 3.2 Transformatie van het (i+1)-de naar het
i-de assenstelsel •

.t
In Ei wordt een rechtsdraaiend orthonormaal assenstelsel opgericht~ de

basisvectoren zijn:

i .t
1 ) e. ,

-~

i.t i.t i.t i.t i.t
2) a. , hiervoor nemen we b.v. ( e. x 0i ) / g e. x o.~ I ,

-~ -~ ~ -~~.

. .t
3) ~. ,

-~

i .t
e. x
-~

i .t
a, •
-~

Deze drie basisvectoren vormen de transformatiematrix van het assenstelsel
.t

in p van link i naar het assenstelsel in het zwaartepunt van link i,
-i

i .t
e,
-~

i .t
a,
-~

(3.1)

r
In Ei+1 wordt eenzelfde soort assenstelsel opgericht~ de basisvectoren

zijn:

1)
i+1 r

~i+1
,

2)
i+1 r i+1 r i+1 r i+1 r

) / II
i+1 r i+1 r

II~i+1 ~i+1 = e i +1
x Ei+1 ~i+1 x Ei+1

,

3)
i+1

b
r i+1

b
r i+1 r i+1 r= ~i+1

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

Opm. De keuze van de a vector is zodanig dat hij loodrecht op de ~ en de

E vectoren staat~ als de e en de a vectoren bekend zijn is ook de b

vector bekend.
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Deze drie basisvectoren vormen samen de transformatiematrix van het assen

stelsel in £~+1 van link (i+1) naar het assenstelsel in het zwaartepunt

van link (i+1).

'+1~ A
(i+1) r =

i+1 r
!:.i+1

i+1 r
~i+1

i+1 r
~i+1

) . (3.2)

We hebben nu transformaties tussen de volgende assenstelsels:

r
-van het assenstelsel in Pi+1 naar het assenstelsel in het zwaartepunt

van link (i+1),
t

-van het assenstelsel in p. naar het assenstelsel in het zwaartepunt van
-~

link i.

Tussen de assenstelsel in £~+1 en p~ vindt
t r

plaats langs de draaiings as !:.i = !:.i+1

rotatie over de hoek ~"'i+1

Deze draaiing wordt voorgesteld door de transformatiematrix:

0 0

H R = 0 cos,. 1 -sin,. 1(i+1)r ~+ ~+

0 sin,. 1 cos,. 1
~+ ~+

(3.3)

De totale transformatie van het stelsel in het zwaartepunt van link (i+1)

naar het stelsel in het zwaartepunt van link i heeft de gedaante:

1 0 0

ititit
-sin,. 1

i+1 r i+1 r i+1 r T
( 3.5)= (e., a., b.) 0 cos,. 1 ( !:.i+1' ~i+1' b i +1)·

-~ -~ -~ ~+ ~+

0 sin'i+1 cos'i+1
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o

A. 1 =
~+

o
r. =
-~
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o 1 i-1 i
A1 A2 ••••• Ai Ai +1

o i
A. r.
~ -~

3.1.2 Kinematica

Om een voorgeschreven 1(t) in de ruimte te kunnen volgen is het nodig de

krachten en momenten op iedere link te kennen. Om de krachten en momenten

af te kunnen leiden dienen we de translatie- en hoeksnelheden (plus afge

leiden) van iedere link te bepalen. De vier genoemde grootheden worden

gedefinieerd t.o.v. het inertiele assenstelsel. De translatie- en hoek

snelheden volgen uit de kinematica van de robot. Zo is de hoeksnelheid

van de i-de link samengesteld uit de hoeksnelheid w. 1 (van de onderlig-
-~-

gende link) plus een component t.g.v. de draaiing om de eigen rotatie as,

• rnl. (j) •• e. :
~ -~

• rw. = w. 1 + (j)~ e.
-~ -~- ... -~

Differentieren van (3.6) geeft de hoekversnelling

• • • • r " rw. = w_'~_1 + w. x ( (j) •• e.) + (j) •• e.
-~ ... -~ ~ -~ ~ -~

•w. :
-~

(3.6)

(3.7)

De translatiesnelheid van het i-de lichaam wordt gegeven door:

V. =
-~

v i-1 + wi _ 1 x
.R.

Pi-1 +
rw. x (-P. ).

-~ -~

(3.8)

Deze snelheid bestaat uit drie delen, t.w.:

1) een stuk v. 1 afkomstig van de lineare snelheid van het (i-1)-de
-.1,-

lichaam;

2) een stuk afkomstig van de rotatiesnelheid van het (i-1 )-de lichaam,

nl.
.R.w

i
_

1 x E.i-1 ~

3) een stuk afkomstig van de rotatiesnelheid van het i-de lichaam, nl.
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Differentieren van (3.8) geeft:

• • • .R. •
v. =

~i-1 + w. 1 x £'i-1 + w. x
-1. -1.- -1.

+ (
.R.W

i
_

1 x W
i

_
1 x £'i-1

r
-P.) +
-1.

+ W. X
-1.

r
Wi x ( -£.i ». (3.9)

Uit de vier recurrente betrekkingen (3.6) tot en met (3.9) zijn w., W.,
-1. -1.

•
~ en ~ cp te lossen. Voor de initialisatie wordt van de basis uitge-

gaan:

3.1.3 Dynamica

• ~ .
= 0, ~ = 0 en ~ = 0

Nadat de translatie- en hoeksnelheden plus afgeleiden bekend zijn (zie

3.1.2) worden de aandrijfkoppels bepaald die nodig zijn om een voorge

schreven 1(t) in de ruimte te kunnen volgen. Deze aandrijfkoppels volgen

uit de krachten en momenten op iedere link. Daze worden cp hun beurt af

geleid uit de in 3.1.2 gegeven hoek- en translatiesnelheden (plus afge

leiden) van de links.

De krachten en momenten werkzaam op link i zijn te zien in figuur 3.3

r
~i

figuur 3.3 Krachten en momenten op link i, waarbij 1(i(n.
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Volgens Newton geldt:

.F. = m. . a.
J.-J. J. -J.

•
.M. = w. x J .• w. + J .• W.
J.-J. -J. J. -J. J. -J.

(3.10)

(3.11)

In figuur 3.3 zien we dat de traagheidskrachten werken op het zwaartepunt.

Verder werken nog op het lichaam:

in het zwaartepunt: de zwaartekracht

r r
in .£i een kracht F.

-J.

reen moment M. ,
-J.

in ~ kracht F~.£i een
-J.

moment ~een M.•
-J.

F: en F~ zijn reactiekrachten, d.w.z.
-J. -J.

F~ r= -!.i+1-J.

en

F: = -F~
-J. -i-1

Mr en M~ zijn reactiemomenten, d.w.z. :
-J. -J.

M~ r= -M
-J. -i+1

en

M: = -~ l'-J. -J.-

m.•
J. .:i '

C3. 12 )

(3.13)

( 3. 14)

( 3. 1S )

Het moment M
r

is te splitsen in twee komponenten:
-i

M
r r

1) een reactiemoment . loodrecht op e.,
r-J. -J.

r r
2) een aandrijfkoppel M. evenwijdig aan e.

a J. -J.

r
M.a J.

r r
= (e .•M.) ).

-J. -J.
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Naast de relaties (3.12) en (3.14) zijn nog nodig:

L F = 0 F~ + F~ + .F. + m.g = 0
-J. -J. J.-J. J.-

L M = 0 , rond het zwaartepunt,
r M~ r r J. F~ 0M. + + .M. + p.x F . + E.ix =

-J. -J. J.-J. -J. -J. -J.

( 3. 16 )

( 3. 17 )

Uit de recurrente betrekkingen (3.12) en (3.14) zijn de krachten en momen

ten op iedere link op te lossen door initialisatie vanaf de bovenste (n

de) link. De kracht FJ. en het moment MJ. zijn bij afwezigheid van een werk-
-n ~

stuk (aan de n-de link, in pJ.) gelijk aan O. In geval van aanwezigheid
-n

van een werkstuk ( in pJ. ) zijn ze eenvoudig te bepalen1 immers het werk
=-n

stuk is op te vatten als een extra link waarop de gebruikelijke formules

(3.10) tim (3.17) van toepassing zijn.
J.

en F 1 (3.12)
-n-

( 3. 17) e~ (3. 14 ) •

F
r

(3. 16)
-n

volgen dan uit

F voIgt uit (3.10)1 daarmee zijn de krachten
~ r J.
bekend. M voIgt uit (3.11), M en M 1

n-n ~ ~-

Door dit recursief proces voort te zetten tim link 1 zijn aIle krachten en

momenten op iedere link bekend en daarmee ook het aandrijfkoppel aM~
r r( = (e .•M.) ) op iedere link.

-J. -J.

3.1.4 Resume

Uit 3.1.2 en 3.1.3 blijkt dat het inverse model niets anders is dan een

stelsel algebraische vergelijkingen. De afgeleiden van !(t) ingevuld in
• •(3.6) en (3.7) geven w en w. Deze w en w ingevuld in (3.8) en (3.9) geven

~ en i. Uit deze~, ~, ~ en i worden m.b.v. (3.11) en (3.10) i~j en iMj

( j E [1 •• n] ) bepaald. Deze gegevens, verwerkt in (3.12), (3.14), (3.16)

en (3.17), geven het aandrijfkoppel op iedere link.
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3.2 Het robotmodel

Aan het eind van hoofdstuk 2 is opgemerkt dat de robot op een digitale

computer wordt gesimuleerd. Dit houdt in dat er een algoritme gevonden

moet worden voor het oplossen van de d.v. (1.1). Omdat we echter alleen

geinteresseerd zijn in het gedrag van het geregelde systeem (zie figuur

2.2) is een exacte oplossing van (1.1) van minder belang. om deze reden is

een eenvoudige benaderde iteratieve oplossingsmethode gekozen.

3.2.1 Iteratieve oplossingsmethode voor een dimensie

Doel van de iteratie methode is het vinden van de ~. die bij T. hoort.
J J

Stel de relatie tussen T en ~ is volgens figuur 3.4. We starten met ~st'

bij deze hoort T • In het punt (~ ,T ) wordt de richtingscoefficient
st st st

6T/6~ I ~=~st bepaald. Door in de Taylorontwikkeling van T = f(~) alleen

de eerste orde term mee te nemen volgt voor de correctie op ~ :
st

-1
.6.T •

Deze 6.~ ,opgeteld bij ~ , geeft ~
st n

den dezelfde stappen gedaan als in

met bijbehorende T • In dit punt wor
n

(~ ,T ). Na een aantal slagen zal
st st

het punt (~.,T.) voldoende dicht benaderd zijn en is dus de gezochte ~~.
J J J

bekend (aangenomen dat het iteratie proces convergeert). Deze iteratie-

methode werkt oak als een soort invers model, nl. uitgaande van een ~

wordt het bijbehorende koppel berekend.
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T.
J

t st

T a f(~)

~st ~n

figuur 3.4 Oplossingsmethode voor $. m.b.v. iteratie.
J

3.2.2 Oplossingsmethode voor n-dimensies

De iteratiemethode is uitbreidbaar naar meer dimensies. De procedure

kunnen we samenvatten in het blokschema van het robotmodel, figuur 3.5.

"t • Tijds

vertraqinq

!(k,!)

!(k,.f.)

4·_·_·+·...,

! p !
I I\.. .,.
L __ ...... _ ....,j

Invers, Y

IIIOdel B

figuur 3.5 Opbouw robotmodel

Het inverse model dat zich voor het robotmodel bevindt (figuur 1.3) wordt

in deze paragraaf invers model A genoemd. Een invers model wat zich bin-
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nen het robotmodel bevindt (met als functie het berekenen van een T bij
•

een gegeven i, i en i) wordt (ook in deze paragraaf) invers model B

genoemd.

In het robotmodel is er sprake van twee tijdschalen. De eerste tijdschaal

is die van het gehele systeem (figuur 2.2). Een koppel T(k) (figuur 3.5)

wordt op vaste tijdstippen door het inverse model A aan het robotmodel

aangeboden. Tevens moet het robotmodel zijn uitgang ~(k,1) op deze vaste

tijdstippen aanbieden. Tussen twee opeenvolgende tijdstippen (b.v.) k en

k+1 vindt er binnen het rohotmodel een iteratieproces plaats met minimaal

een slag.

a)

b)

k-1

o 2

k

n 0 2

k+1

n 0

___...L..._L..-......L.~If--L-I,~l__----L_...J...._.L..-......L.--I/ j-J---f ,~'__L..-......L......",...L..._

fig 3.6a
3.6b

Hoofdtijdas van het gehele systeem,
Tijdas van het iteratieproces in het robotmodel.

Doel van dit proces is het vinden van de i(k,1) die hoort bij de aangebo

den T(k). Het iteratieproces wordt gestart op het moment k met het aanbie

den van T(k), vanuit het inverse model A, aan het robotmodel. Het inverse

model B bepaalt m.b.v. ~(k,O) = ~(k-1,n) (1 is de index die de itera

tieslag aangeeft) de eerste "T(k,O). Het verschil 6T(O) tussen T(k) en

!(k,O) geeft, samen met de richtingscoefficient in ~(k,O), de correctie

term 6i(O). De richtingscoefficient in i(k,O) wordt gegeven door de Jaco

biaan:

OT
1 . OT

1
OT 0<1>1 0<1> (3. 18)n

°i OT OT
n . n

0<1> 0<1> ~=i(k,O)
n n
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De correctie term 6t(0) opgeteld bij !(k,O) geeft:

t(k,1) = t(k,O) + 6t(0)

Algemeen:

t( k,t) = !( k,t-1) + 6t(t-1)

(3.19)

(3.20)

Het iteratieproces wordt voorgezet totdat 6T(t) voldoende klein is of

totdat het tijdstip k+1 te dicht genaderd is om nog een iteratieslag uit

te voeren.

Opm. Het robotmodel heeft als uitgang aileen !(k,t) terwijl het inver-. "
se model A als ingangen ! (k), ! (k ) en.1( k) heeft. Kent men. "
echter het verloop van de !(k,t) dan zijn .1(k,t) en .1(k,t) te

benaderen.

3.2.3. Resume

In 3.2.2. is een iteratiemethode voorgesteld die uit een gegeven traject

T(k) bij benadering het verloop van .1(k) bepaalt. Dit iteratieproces wordt

gebruikt in het robotmodel, een off-line representatie van de robot, dat

als input T(k) en als output .1(k) heeft.
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4. Parameterschatter & regelaar

In dit hoofdstuk komen de parameterschatter en de regelaar aan de orde. De

schatter bepaalt van het proces (invers model + robot) de parameters;

deze worden via het blok Transformatie (zie figuur 2.2) aan de regelaar

aangeboden. De regelaar heeft tot doel het proces zodanig (bij) te sturen

dat de uitgang van het robotmodel een gewenst traject in de ruimte zal

volgen. T.g.v. de implementatie van regelkring en robotmodel op een digi

tale computer wordt van tijdcontinue op tijddiscrete functies overgegaan.

4.1 Keuze van het schattingsalgorithme

Bij het ontwerpen van het schattingsalgorithme diende een keus gemaakt te

worden tussen een MIMO schatter (multiple input-multiple output) en n-5I50

schatters (single input-single output).

4.1.1 MIMO schatter

Bij het gebruik van een MIMO schattingsalgorithme benadert de schatter de

overdrachtsverhouding tussen ~(z) en !o(z) (zie figuur 4.1) met de vol

gende relatie:

Hll (z) H
l2

(z) H1n(z)

1'\
H21~z) H22 (z)

~ (z) ,. • .!i(z) • (4.1)
-0

Hn1 (z) H (z)nn

1'\

Voor een willekeurige uitgang j is ~ j(z) dus te schrijven als:
-0,

n
1'\

~ .(z)
-0, J

(4.2)
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Ret proces (invers model + robotmodel) wordt door de schatter benaderd met

een systeem waarbij iedere uitgang eventueel door aile ingangen kan worden

beinvloed.

!
4 1i Invers Robot i"

Regelaar

~
model model

/
I

benadering
geschat
proces

/

"'IHO
.chatter

1
Trans-
formatie

figuur 4.1 Regelkring uitgerust met een MIMO schatter.

In figuur 4.1 is figuur 2.2 te herkennen; het blok Schatter in 2.2 is hier

terug te vinden in een gelijknamig bloke De benadering van het geschatte

proces, zoals die door de MIMO schatter wordt bepaald, is te zien in fi

guur 4.2 (situatie voor twee vrijheidsgraden ! ).

~ i, 1

~i,2

A

~o, 1

A

~o,2

figuur 4.2 Benadering van het proces (voor twee vrijheidsgraden)
een MIMO-schatter.
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4.1.2 n-SISO schatters

Bij het gebruik van n-SISO schatters wordt de relatie tussen de in- en

uitgangen van het proces gegeven door n ontkoppelde overdrachtsver

houdingen:

/'

~ ,(z) = H.(z) ~.. (z)
o,J J ~,J (4.3)

voor de SISO schatter t.o.v. de

n
2
0verdrachtsverhoudingen ge-

van H ..•
JJ

MIMO schatter is dat er slechts n i.p.v.

De eventuele relatie die bestaat tussen een uitgang ~ . en een ingang
0, J

~. 0 (.R.~j) wordt niet afzonderlijk bepaald zoals bij MIMO schatting wel
~'A

gebeurt. De invloed van H.. , i~j, wordt ondergebracht in de parameters
~,J

Het verschil m.b.t. de rekentijd

schat moeten worden.

Het blokschema van 2-SISO schattingen is te zien in fig. 4.3 •

.o ~O.1

----....~----- ...

.
_~_i_._2__...;G ~_O_._2...

figuur 4.3 Benadering van het proces (twee vrijheidsgraden 1) m.b.v. twee
SISO schatters.

Zoals reeds is opgemerkt wordt de relatie tussen ~ .
0, J

van een SISO schattingsalgorithme benaderd met H.(z).
J

van andere ingangen dan~. . wordt niet bepaald; de n
~, J

en~. . bij gebruik
~, J

De mogelijke invloed

SISO schatters be-

naderen het proces met n ontkoppelde 2-de orde lineare overdrachtsver

houdingen (figuur 4.3). Ondanks het feit dat een SISO schattingsalgorithme
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een (sterk) vereenvoudigd beeld van het werkelijke proces geeft is toch

gekozen voor een 5I5O- i.p.v. een MIMO schattingsalgorithme, dit vanwege

de complexiteit van de laatstgenoemde schatter.

~4.1.3 5I50 schatter

De 5I50 schatter waarvan gebruik wordt gemaakt is een recursive least

square schatter[4,5J. Met deze schatter is het mogelijk om in ieder

samplemoment de procesparameters van het vorige samplemoment te berekenen

(uitgezonderd de parameters van de eerste samplemomenten, dit afhankelijk

van de orde van het proces7 zie ook 4.1.4).

Verder is de genoemde schatter door zijn recursief karakter eenvoudig te

implementeren op een digitale computer.,:

Voor de j-de link benadert de parameterschatter de relatie tussen <Ii • (z)
o,J

en <Ii. ,(z) met een lineare ontkoppelde 2-de orde overdrachtsverhouding.
~'J

De parameterschatter wordt vervolgens voor deze j-de link nader toegelicht

(voor de overige vrijheidsgraden geldt hetzelfde verhaa17 verder wordt, om

de gebruikte theorie aan ons probleem aan te passen, een van [4,5J afwij

kende notatie toegepast).

/\

De relatie tussen <Ii . (z) en <Ii, . (z) van de j-de vrijheidsgraad wordt
o,J ~,J

gegeven door:

= <Ii, .(z)
~,J

(4.4)

/\
We definieren een vector e,(k) die de procesparameters op het moment k
bevat: ~

/\

e.(k) =
~

(4.5)

Een vector w.(k) bevat de ingangssignalen <p, .(k), <P • • (k-1) en de
~ ~'J ~,J

uitgangssignalen <p • (k-1 ), <p • (k-2); w. (k) bevat de meetdata van
o,J o,J ~

het proces:
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W. (k) = 4> •• (k), 4>. • (k-1) 4> .(k-1), 4> .(k-2) )T,
-J ~,J ~,J 0, J 0, J

4> .• (3) 4> •• (2) 14> .(2) 4> .(1)
~,J ~,J 0, J 0, J

I ·
Qk-1 ( 4> • ., 4> • ) = I ·~, J 0, J

4> •• (k-1) 4> • • (k-2) I 4> • (k-2 ) 4> • (k-3)
~, J ~,J 0, J 0, J

(4.6)

(4.7)

T
Opm. Qk(4) .. ,4> .) ontstaat door aan Q- 1(4) .. ,4> .) w.(k) als

~,J o,J K- ~,J o,J -J
laatste rij toe te voegen; na ieder samplemoment groeit

Q
k

1(4)· .,4> .) met een rij aan, de vertikale index van
- ~,J o,J

Q
k

1(4)· ., 4> .) is als een tijdindex op te vatten.
- ~,J o,J

(4.8)

De inverse van het produkt van Q
k

1(4) .. , 4> .) met zijn getransponeerde
- ~,J o,J

geeft de covariantiematrix P.(k-1):
J

( T )-1 .P . (k-1) = Q
k

1 (4) . ., 4> .). Q 1 ( 4> . ., 4> • )
J - ~,J o,J K- ~,J o,J

Tussen de procesuitgang 4> .(k) op het moment k en zijn v~orspelde waarde
A 0, J
~ .(k), die m.b.v. de geschatte parameters in k-1 wordt berekend, bestaat
0, J

een fout, de zgn. prediction error:

(4.9)

(4.9), P.(k-1) (4.8) en w.(k) (4.6) is de nieuwe
J -:J

op het moment k te bepalen uit de vorige parameter-

M.b.v. de relaties ~.(k)
A J

parametervector e.(k)
A -J

vector e. (k-1 )
-J

A A

e . (k) = e. (k-1) +
-J -J

P.(k-1) w.(k)
J -:J

+ w:(k) P.(k-1) w.(k)
-:J J -:J

• (4) .(k) - w:(k) e.(k-1».
o,J -J -J

( 4. 10 )

( T )-1De term 1 + w.(k) P.(k-1) w.(k)
-J J -J

is te beschouwen als een weeg-

factor.
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Uit de covariantiematrix P .(k-l) en de vector w.(k) is de nieuwe P .(k) te
J -J J

bepalen:

P .(k) • P.(k-l) -
J J

P .(k-l) w.(k) W~(k) P .(k-l)
J -J -J J

1 + W~(k) P .(k-l) w.(k)
-J J -J

(4.11)

Opm. De covariantiematrix P .(k) wordt berekend met (4.11). P .(0) wordt
J J

gelijk gekozen aan de eenheidsmatrix. Hiermee wordt de langdurige

berekening via (4.8) omzeild.

Bezwaar van het berekenen van P .(k) via (4.11) is dat bij een groot aantal
J

samples de reactietijd van de schatter op snelle procesvariaties te groot

wordt. Om ditte voorkomen wordt in (4.11) een zgn. vergeetfacto;: inge

voerd; vergelijking (4.11) wordt dan:

P . (k) •
J

P .(k-l) w.(k) W~(k) P .(k-l)j_ J -J -J J .

A + W~(k) P .(k-l) w.(k)
-J J -J

(4.12)

Toelichting vergeetfactor:

A

Voor de parametervector 0.(k) geldt:
-J

A· A A

0.(k) • 0.(k-l) + P.(k) W.(k) e.(k) •
-J -J J -J J

Voor P .(k) geldt:
J

(4.13)

P.(k) • P .(k-l) + w.(k) W~(k) (4.14)
J J -J-J

De laatste twee formules worden nader toegelicht [5]:

Uit (4.8) is P .(k) af te leiden, nl.
J
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=

-1 T= P. (k-l) + w.(k) w.(k).
J -J-J

om (4.14) om te werken naar (4.11) maken we gebruik van het matrix lemma:

-1
Met A = P. (k-1) en B = w.(k), toegepast op (4.14), geeft (4.11);

J -J
(4.13) is om te werken naar (4.10) door in (4.13) P.(k) w.(k) te substi

J -J
tueren, waarbij:

P .(k) w.(k) = P .(k-1) w.(k)
J -J J-J

T
P .(k-1) w.(k) w.(k) P.(k-1) w.(k)

J -J -J J -J

1 + W~(k) P .(k-1) w.(k)
-J J -J

In (4.13) is te zien dat P .(k) als een adaptatiematrix is te beschouwen.
J

Na verloop van tijd, d.w.z. nadat de parameters van het proces niet meer

aan grote variaties onderhevig zijn ( d.w.z. grote variaties over weinig

samplemomenten) worden de elementen van P.(k) erg klein. Ret gevolg hier-
J /\

van is dat de aanpassing van de parametervector e.(k) minimaal zal zijn.
-J

Een ander gevolg is dat wijzigingen in het proces slechts na verloop van

tijd opgemerkt worden; nieuwe informatie die het gevolg is van wijzigingen

in het proces beinvloedt nauwelijks de reeds verzamelde procesinformatie.

Om nieuwe informatie uit het proces ( via de vector w.(k) die de meetdata
-J

bevat) een groter gewicht te geven wordt een zgn. vergeetfactor inge-

voerd:

T+ w.(k) w.(k),
-J -J

(4.15)
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Door invoering van A vindt er een filtering van de oude informatie plaats;

A kan eventueel gekozen worden volgens:

N = 1

1 - A
(4.16)

waarbij N het aantal samples is waarna de oude informatie geen merkbare

invloed meer mag hebben. Omwerken van p~l(k) (4.15) naar P .(k) geeft
J J

(4.12).

4.1.4 Inschakelverschijnsel parameterschatter

Tijdens de eerste samplemomenten zijn er te weinig monsterwaarden en geeft

de schatter onbetrouwbare resultaten;

W.(O) = ( ~i .(0),
-J ,J

o o o

o

T
w.(2) ::I ( ~i .(2),~ .. (1),~ .(1),~ .(0».-J ,J 1,J O,J O,J

Pas na twee samples is een vector w.(k) beschikbaar waarvan aile elementen
-J

eventueel ~ 0 kunnen zijn ( wanneer het proces met een p-de orde over-

drachtsverhouding wordt benaderd is w.(k) pas na p samples compleet).
-J

Tijdens de eerste twee samples worden, door het onvo11edig zijn van w.(k),
A ~

S.(k) (4.10) en P .(k) (4.11) berekend met een grote onnauwkeurigheid.
-J J
Immers de benadering van het proces is van de tweede orde, het aantal

elementen van w.(k) dat ~ 0 kan zijn komt hiermee niet overeen tijdens de
-J

eerste twee samplemomenten.

4.1.5 Resume

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is de keuze tussen n-5I50 versus

een MIMO schatting gemaakt. Ondanks voordelen van MIMO schatting is toch

voor een 5150 schattingsalgorithme gekozen (zie 4.1.2).

Vervolgens werd de parameterschatter nader toegelicht, waarbij ook een

vergeetfactor, een variabele waarmee het mogelijk is meer recente



33

informatie te bevoordelen t.o.v. oudere informatie, werd geintroduceerd.

Tenslotte zijn de problemen die ontstaan bij het schatten van de

procesparameters in de eerste samplemomenten toegelicht.

4.2 Regelaar

De regelaar stuurt het proces zodanig bij dat een gewenst traject wordt

gevolgd. Dit voorgescnreven traject is afkomstig van een referentiemodel,

een model dat het dynamisch gedrag van de robot voorschrijft.

4.2.1 Referentiemodel

De overdrachtsverhouding is van de 2-de orde en heeft in het s-domein de

gedaante:

H .(s) ==
J

~ .(s)
s, J ==

~f .(s)
,J

2w
n (4.17)

waarin: w == eigenfrequentie van het filter
n

€ = dempingsverhouding van het filter
n

Als ingangssignaal kan elk willekeurig signaal gekozen worden; in ons

geval is een stap als ingangssignaal genomen.

T.g.v. de computerimplementatie wordt ~ .(t) omgezet in ~ .(k). Door w
o,J o,J n

en € vrij te kiezen is het mogelijk het gewenste robotgedrag in te

stellen, zie figuur 4.4a,b,c •

•

•

• • _e_e_

•

•

••
"r - -----------•••

•
•

•

fig. 4.4a) €<1 b) €=1 c) €>1

Stapresponsie van het referentiemodel bij verschillende
dempingsverhoudingen
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4.2.2 Regelkring

Ret in de vorige paragraaf beschreven referentiemodel wordt voor de regel

kring geplaatst. Deze regelkring, die is te zien in figuur 4.5, zal later

in het totaalschema van figuur 2.2 worden ingepast. De regelaar heeft tot

doel eeo zodanig stuursignaal~.. (k) te producereo dat ~ (k) ~ (k)
l.,J o,j f,j

zal volgen, eveotueel een aantal samples later. Bij het afleiden vao de

uitdrukking voor de regelaar veronderstelleo we:

a) bij deze afleiding wordt het proces bekend verondersteld eo heeft
-1 -1

de overdrachtsverhouding: B/A z ,waarbij A eo B polynomen io z

zijn

b) ~ . (k) volgt ~f . (k) n samples later, d.w. z.
0, J ,J

~ . (k) = ~ f . (k-n)
0, J ,J

1 + K R B/A z-l

~ . (z)
o,J

G( z ) = -::--::....::..,.--,
~f . (z)

,J

=
R B/A

-1
z

(4.18)

Waarin R de overdrachtverhouding van de regelaar is, K is eeo reele terug

koppel constante.

K

~ . (k)
s.)

Ref.

IIlOdel

figuur 4.5 Regelkring

Voor een volggedrag geldt:

Regelaar~---~ B -1 I--_L-_~
A Z

R B/A z-l

1 + K R B/A z-l

-n= z



R A= B

-n+1
z

-n
( 1 - K z )
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(4.19)

Voor het geval n=l:

R A= B

1

-1 '
( 1 - K z )

polen; a) z=K, (4.20)
b) wortels van het B polynoom.

Wil er sprake zijn van een stabiele overdracht dan moeten de polen van

(4.19) binnen de eenheidscirkel liggen; voor K geldt dan: IKI ~ 1. De eisen

t.a.v. de ligging van de wortel(s) van het B polynoom komen in 4.2.3 aan

de orde. Omdat we echter te maken hebben met een proces waarvan de para

meters niet constant zijn zal de voorgestelde regelaar niet altijd vol

doen; ze moet worden aangepast aan het varierende proces. Deze aanpassing

vindt plaats m.b.v. de blokken Parameterschatter en Transformatie. De rol

van de parameterschatter is reeds toegelicht, de transformatie nog niet.

4.2.3. Transformatie

In zijn eenvoudigste vorm kan de regelaar bestaan uit een filter met over

drachtsverhouding (4.20):

R
A= -
B

1
-1

( 1 - K z )

drachtsverhouding van de regelaar. Indien er
A

buiten de eenheidscirkel liggen, d.w.z. B is

~

De wortels van het geschatte B polynoom verschijnen als polen in de over
~

wortels van dit B polynoom

niet minimum-fase, kan dit

aanleiding geven tot een instabiel stuursignaal. Om een eventueel niet
~

minimum-fasekarakter·van het B polynoom te onderkennen en de geschatte

parameters om te zetten in een voor de regelaar geschikte vorm is het blok

transformatie, tussen parameterschatter en regelaar, aanwezig.
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De schatter benadert het proces met de volgende overdrachtsverhouding

(4.3):

H(Z) =
-1

+ a
1

z

-1
z

(4.21 )

A

Het nulpunt van de teller, -b
1

I bO' is een van de polen in (4.20). We

onderscheiden twee gevallen:

1) de wortel bevindt zich binnen een voorgeschreven stuk van de

Re-z as, d.w.z. Ib
1

I bol <1 -6, waarbij 6 )01 in dat geval wordt

de overdrachtsverhouding van de regelaar gegeven door (4.20).

2) de wortel ligt niet op het in 1) genoemde lijnstuk. Om toch een

stabiel stuursignaal te verkrijgen worden de polen van (4.18) ge

plaatst volgens [6,7J:

-1
A + K B R z = B( 1) R

B -1
dan is: <I> • (k)

z
<l>f . (k)= ,

0, J B(1 ) ,J

<I> • • (k)
A

<I> • (k)= ,
~,J B( 1 ) c, J

A (4.22 )en R = -1B(1 ) - B K z

De term B(1) dient nog verklaard te worden:
a>

lim <I> . (kT) = lim E u(nT) g«k-n)T), waarbij u(nT) een stap is
k-+-<x> 0, J

n-+'a> n=O

lim z-1 U(z) G(z)
= z+1 z

lim z-1 z B
b O + b

1
, om inderdaad aan de= =z+1 z z-1 z

bovengenoemde eis te voldoen wordt de factor B( 1 ) geintroduceerd, d.w.z.

A
R =-

B ( 1 )
-1

B/B(1)Kz

Wanneer we de regelstructuur en het referentie model inpassen in het blok

schema van fig. 2.2 krijgen we het volgende schema1 zie fig. 4.6.
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K

ill (k)
f,j J iIli,j(k)

~~I+ - I
Ref. ~ t Invers

---;1t' Regelaar r-~
model model

f

Robot

model

<P • (k)
0, J

'---oM SchatterlE!';....--........

'---.....1-...1 ""_ 6.(kl

r--......._.,"""J
Trans-

formatie

figuur 4.6 Definitief regelschema met referentiemodel en
procesterugkoppeling K.

4.2.4. Resume

In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk (4.2.1 tim 4.2.3) zijn de regel

kring en het referentiemodel nader toegelicht. Verder is de rol van het

blok Transformatie t tussen Regelaar en Schatter t besproken. Tenslotte is

de inpassing van referentiemodel en regelkring in het blokschema van fi

guur 4.6. behandeld.
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5. Regelalgorithme

Om de kwaliteit van de voorgestelde regelkring te testen worden enige

parameters van het inverse model verschillend gekozen t.o.v. die van het

robotmodel.

De simulatie van het totale systeem wordt uitgevoerd door een voorgeschre

ven traject een aantal malen achter elkaar door het systeem te sturen.

r.p.v. een signaal ~f ,(k) (uitgang referentiemodel) is er dan sprake van
,J

een signaal ~f .(~1k) waarbij ~ de index is die aangeeft hoeveel maal het
, J

traject reeds is aangeboden (opm. ~f .(01k) = ~f .(11k) = ~f ,(~-11k) =
,J ,J ,J

••. = ~f .(~1k), een traject telt n samples).
, J

De op een samplemoment (~1k) geschatte parameters kunnen op meer tijdstip-

pen in de regelaar worden verwerkt:

a) de procesparameters die in (~1k) worden geschat zijn de regelpara

meters (na te zijn omgezet in transformatie) op het samplemoment

U+11k),

b) de procesparameters van (~;k) worden op het volgende samplemoment,

d.w.z. in (~1k+1) in de regelaar verwerkt (na omzetting in trans

formatie) ,

c) een combinatie van de onder a) en b) genoemde mogelijkheden,

d.w.z.de procesparameters op het samplemoment (~+11k+1) zijn zowel

afhankelijk van die op (~+11k) als van die op (~1k).

De simulatie wordt uitgevoerd m.b.v. methode c). Voordeel t.o.v. a) is dat

op variaties in de parameters wordt gereageerd op het volgende samplemo

mente Bij a) wordt er pas gereageerd na n-samples. T.g.v. storingen kan

het voorkomen dat de parameters op een bepaald moment (~1k) zeer sterk

afwijken t.o.v. die in (~-11k). Om ervoor te zorgen dat eenmalige ge

beurtenissen het regelgedrag niet te veel verstoren worden de geschatte

procesparameters op het tijdstip (~1k) bepaald uit de meetdata die op dat

moment in het proces aanwezig zijn (~ ,(~1k),~, .(~1k» en uit de para-
o,J ~,J

meters van het tijdstip (~-11k). Om bovengenoemde reden wordt de voorkeur

aan c) hoven b) gegeven. Via een weegfactor 6 wordt de parametervector in

(~;k) bepaald:

I'<.
l' , (~1 k) = (1-6) x e, U 1k) + 6 x 1', (~-11k )
J J J

(5.1 )
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waarbij: 0 een weegfactor, O~O<l,
A

0.(i;k) : parametervector zoals die door de schatter wordt be
-J
paald,

A

( 0.(i;k) ) te combineren met de
-J

vorige schattingen ( f .(i-l;k) ).
-J

resultante van de

f .(i;k) : parametervector die ontstaat door het resultaat van de
-J
parameterschatting op (i;k)

A

beginvoorwaarde: f .(O;k) = 0.(O·k)
-J -J'

De voorgestelde weging veronderstelt een stuk geheugenwerking. Deze is

ondergebracht in het blok Transformatie. Om de werking van de regelkring

aan te tonen wordt het systeem zonder regeling ( K=Q en de regelaar is

overbrugd) vergeleken met het systeem waarbij O~K<l en de parameter adap

tatie via de Regelaar ingrijpt in het systeemgedrag. In een blokachema

ziet de regelstructuur er dan als voigt uit (zie figuur 5.1):

K

Robot
model

~ .(L;k)
S.J

Ref.

model

~i.j(l.;k)

Reqelaar ! rovers
model

T .(1.; k)
J

+

~ .(I.;k)
c.J

L---~SchatterK--_..J

beqinvoorwaarden

delay,
one
run

II.--~

I
L . _ . _ . _ . _ . _ . _ . . _ . _.J

figuur 5.1 Regelstructuur met adaptie na ieder samplemoment
en weging van procesparameters van vorige slag.
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In een tijdsdiagram ziet de opeenvolging van schatter en adaptatie er als

volgt uit (zie figuur 5.2):

i-1

It

\
!.:l (i-1 lit)

It It+t

i+1

.. slaq(il

.. sample moment

<II (1t+1)
o,j

figuur 5.2 Verloop van de systeemvariabelen als functie van i en k.

Stel we bevinden ons in punt k van het i-de traject. In dit punt bepaalt

, <1>0 .(iik-1) , <I> .(i;k-1) en <I> .(i;k-2)
A,J o,J o,J

Vervolgens wordt deze vector in het blok

de schatter m.b.v. <1>. • (iik)
~, J.-....

de parametervector e.(jik) •
-:J

transformatie gewogen met een factor (1-6) en opgeteld bij een vector

~.(i-1;k) die wordt gewogen met 6. Het resultaat van deze optelling,
-J
~.(iik), wordt in Transformatie (in blok C) omgezet in de overdrachtsver
-:J
houding R van de Regelaar; detectie van een eventueel niet-minimum fase

karakter, en maatregelen hiertegen, vinden eveneens plaats in Transfor

matie. Via een lineare operator R wordt <I> .(i;k) omgezet in het stuur-
c, J

signaal <1>. • (i;k) •
~'J
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6. Resultaten

Bij het simuleren van het systeem zijn een viertal variabelen in te stel

len, nl.: de vergeetfactor A, de factor 6 (parametervector updating), het

aantal malen dat het traject wordt aangeboden (aantal slagen), en tenslot

te, de terugkoppelfactor K.

De factor 6 is 0.5 genomen (met deze waarde wordt voldoende informatie uit

de vorige slagen meegenomen om eenmalige gebeurtenissen in de huidige slag

te onderdrukken), de terugkoppelfactor is K=O, de vergeetfactor A en het

aantal slagen zijn gevarieerd.

6.1 Invloed vergeetfactor A

Om de invloed van de vergeetfactor nader te onderzoeken is een traject

( ~f,1 ' ~f,2 ) 20 maal aan het systeem aangeboden en dit bij drie ver

schillende vergeetfactoreni 1, 0.98 en 0.967 (resultaten fig 6.1_t/m 6.6).

Een vergeetfactor van 1 geeft een matig resultaat voor de eerste vrij

heidsgraad (fig 6.1), ~ 1(20 i k) wijkt sterk af van het gewenste traject
0,

~f,1(tik). Het gedrag van de tweede vrijheidsgraad is redelijk te noemen

(fig 6.2). Een vergeetfactor van 0.98 geeft een veel beter resultaat voor

de eerste vrijheidsgraad, het gedrag van de tweede blijft ongeveer gelijk

(fig 6.3 en 6.4). Een verdere verlaging van A tot 0.967 geeft geen verdere

verbetering

~f,1(ti150)

in fig 6.8.

meer (fig 6.5 en 6.6). Het verschil tussen ~ 1(ti150) en
0,

is te zien in fig 6.7, dat tussen ~0,2(ti150) en ~f,2(ti150)

Aangezien beide grafieken (6.7 en 6.8) nog niet naar een even-

wicht tenderen is het aantal slagen opgevoerd.

6.2 Invloed aantal slagen

In eerste instantie is het aantal slagen gelijk aan 50 genomen, A is hier

bij 0.967. Omdat het verschil tussen gewenst en werkelijk uitgangstraject

nog niet constant waS is het aantal slagen opgevoerd tot 100. Het gedrag

van de eerste vrijheidsgraad verbetert niet (vergelijk fig 6.5 met fig

6.9,6.11 en 6.13). Het gedrag van de tweede vrijheidsgraad verbetert

echter weI (vergelijk fig. 6.6 met fig 6.10, 6.12 en 6.14). Na 100 slagen

blijkt dat voor de eerste vrijheidsgraad bij een ingangshoek van 45
0

de

uitgangshoek er 1.10 naast zit (fig 6.11), bij de tweede vrijheidsgraad

is het verschil 3
0

(fig 6.12), en dit bij een stap van 90°.
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figuur 6.10

La

L7

LS

~, tweede vrijheidsqraad

50 slagen, ~-0.967, 6-0.5

a • • • slag(,1) ... •
figuur 6.11

-2

...

...

verschil tussen ~0, 1(,1; 150 )

en ~ f, 1(,1; 150 )

- '------1\1..-.--_

a • • • slag(,1) ... •
figuur 6.12 verschil tussen ~O,2(,1;150)

en ~f,2(,1;150)
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7. Conclusie en aanbevelingen

7.1 Conclusie

Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is een robot te regelen m.b.v.

een invers model. Zelfs in het geval dat het inverse model geen exacte

copie van de robot is, en dus het resulterende proces onbekend, blijkt het

mogelijk de robot te regelen d.m.v. parameterschattingstechnieken. Verder

onderzoek kan worden toegespitst op een real-time on-line toepassing van

de voorgestelde regelstructuur.

7.2 Aanbevelingen

Een aantal onderwerpen kunnen na het uitgevoerde onderzoek nog nader be

keken worden, nl:

De vergeetfactor A

De vergeetfactor heeft tijdens het doorlopen van het gewenste traject door

de robotarrn een constante waarde.

De systeernparameters zijn in bepaalde stukken van het te volgen traject

aan sterke variaties onderhevig~ in deze gedeeltes zou het gewenst zijn

dat aIleen de rneest recente procesdata wordt gebruikt bij de parameter

schatting. In andere stukken varieren de parameters minder sterk; in deze

stukken is het beter dat de parameters worden geschat met zowel de meest

recente als de minder recente procesdata.

Het is dus aan te raden de vergeetfactor A afhankelijk te maken van de

variaties die in de procesparameters optreden.

De terugkoppelfactor K

In ons onderzoek is K=O genomen; terugkoppeling komt tot stand m.b.v. de

parameterschatter.

Bij de afleiding van de regelkring is aangenomen dat er geen vertraging

optreedt in het proces, dit is echter niet realistisch. Het teruggekop

pelde signaal kornt minstens een sample later dan verwacht, de invloed

hiervan op het regelgedrag is nog onduidelijk.
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Orde proces

In het onderzoek wordt de cascade schakeling invers model, robotmodel

benaderd met een 2-de orde proces. Het is de vraag in hoevere deze benade

ring de juiste is; immers het robotmodel heeft een overdrachtsverhouding

met een eerste orde teller en een tweede orde noemer, bij het inverse

model is dit precies andersom. De resulterende cascade schakeling heeft

dus een derde orde teller en noemer. Om deze reden is het beter een derde

orde schatter te gebruiken.

Parameterschatter

Bij de in het onderzoek gebruikte schatter wordt aIleen de relatie tussen

n overeenkomstige in- en uitgangen geschat. Het verdient aanbeveling om

ook de (eventuele) relatie tussen een uitgang ~ . en een ingang~. 0'
o,J ~,A

waarbij J.~j, te bepalen m.b.v. een SISO schatter.
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Bijlage 1

Notatie afspraken bij de beschrijving van de robot configuratie

1) Plaatsvectoren

c d
~

a: + j: willekeurig punt

z: zwaartepunt

p: joint

e: eenheidsvector van rotatie

a, b: hulprichtingsvectoren

b: + p: positie in het inerteel stelsel

c: + coordinaten stelsel waarin de vector uitgedrukt is, default = 0,

inertieel stelstel (c E [1 •• n])

d: + aIleen voor grootheden betreffende joints

t: joint met het volgende lichaam

r: joint met het vorige lichaam

e: + lichaam waarin de vector ligt

2) Voor krachten en momenten:

c d
~

a: + F: kracht

M: moment of koppel

b: + aIleen voor grootheden betreffende joints, of zwaartepunt
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a: component parallel aan de rotatieas

r: component loodrecht op de rotatieas

t: beide (default)

i: traagheidsgrootheid

c: + coordinatenstelsel waarin de vector wordt uitgedrukt

d: + plaats waar de vector aangrijpt

0: in het zwaartepunt (default)

l: in de joint met het volgende lichaam

r: in de joint met het vorige lichaam

e: + lichaam waarop de vector betrekking heeft

3) Voor transformatie matrices:

bA met de betekenis: A is de transformatiematrix van het a-de coordinaten
a

stelsel naar het b-de coordinaten stelsel.

4) Voor traagheidsmatrices:

cJd met de betekenis: J is de traagheidsmatrix van het d-de lichaam

uitgedrukt in het c-de coordinaten stelsel

5) Voor snelheden:

b
a
~

9: + snelheid of versnelling van het zwaartepunt
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v: lineaire snelheid van het zwaartepunt

w: rotatiesnelheid om het zwaartepunt
•
v: eerste afgeleide van de lineaire snelheid van het zwaartepunt
•w: eerste afgeleide van de rotatiesnelheid om het zwaartepunt

c~ ~ lichaam waarop de vector betrekking heeft

b: ~ coordinatenstelsel waarin de vector uitgedrukt is.
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Bijlage 2

Programma beschrijving

Zoals bij de opbouw van het gehele regelsysteem is gekozen voor een struc

tuur waarbij iedere duidelijk onderscheidbare functie in een apart blok is

ondergebracht, wordt ook bij de opzet van de programmatuur voor eenzelfde

methode gekozen. De computer waarop de regelkring en de robot worden ge

simuleerd is een VAXllj750, de programmeertaal is PASCAL.

In pascal is het mogelijk om een groot programma op te splitsen in klein

ere stukken. Deze kleinere stukken, zgn. modules, communiceren met het

hoofdprogramma d.m.v. globale variabelen, variabelen die zowel in het

hoofdprogramma als in de module bekend zijn. Verder is het mogelijk proce

dures die door het hoofdprogramma worden gebruikt in de modules onder te

brengen. In de module worden deze dan global benoemd en in het hoofdpro

gramma external. In figuur A.I is het een en ander verduidelijkt.

mainprogram

var i,j: global real,

p: global integer,

m: real:

external procedure HV:

external procedure TL'

module A IIIOdule B

var i,j : external real

global procedure HV,

begin

end.

var p: external integer

gobal procedure FL

begin

end

figuur Al Samenwerking tussen hoofdprogramma en modules



54

Verder is het zo dat in een afzonderlijke module wijzigingen aangebracht

kunnen worden zonder dat het gehele programmma (hoofdprogramma + aIle

modules) opnieuw gecompileerd hoeven te worden. AIleen de gewijzigde

module wordt opnieuw gecompileerd en met de system linker aan de ongewij

zigde object files gekoppeld tot een nieuwe executable file. In het hoofd

programma zelf wordt het gewenste ingangstraject berekend. Door het aan

bieden van dit traject wordt het gedrag van de regelkring + robot model

bestudeerd.

Voordat het echter zover is moet eerst bekend zijn welke vectoren de links

van invers model en robotmodel opspannen~ verder dienen de filterparame

ters van het 2-de orde filter (dat zich voor de regelkring bevindt) bekend

te zijn. Daarom worden eerst de afzonderlijke programma's aanmaak, read

model en readinversmodel uitgevoerd. Aanmaak haalt resp binnen: de massa

van de links van het inverse model, het aantal slagen, de maximaal toe

laatbare ~M en de correctie factor ~1 van de iteratie procedure in het

robotmodel, de vergeetfactor A van de parameterschatting en de terugkop

pelfactor K. Readmodel haalt de ~ en ~ vectoren van het robotmodel binnen.

Readinversmodel dezelfde vectoren maar dan van het inverse model.

Ret hoofdprogramma heeft dus als doel het simuleren van een regelkring die

de robot bestuurt. Zowel de regelkring als de robot worden off-line m.b.v.

het hoofdprogramma gesimuleerd (de procedure's die de regelkring en de

robot simuleren zijn in aparte modules ondergebracht). De invoer program

ma's worden eerst gerund voordat het hoofdprogramma uitgevoerd kan wor

den.

Aanmaak

Aanmaak is een programma dat los staat van het hoofdprogramma. Ret doel

van aanmaak is het binnen halen van gegevens die bij iedere testrun van

het programma eventueel gewijzigd kunnen worden. Deze gegevens worden in

twee afzonderlijke file's opgeslagen, fpt en fdata (zie figuur A.2)

Aanmaak haalt binnen: n aantal vrijheidsgraden,

sample aantal samples dat het ingangstraject per

vrijheidsgraad omvat,

maxsl aantal identieke bewegingen die de

robotarm achter elkaar moet uitvoeren.
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fpt

fdata

t]aIIlPle

,,;;f maxsl
n

I{

Figuur A2 Gegevens invoer m.b.v. aanmaak

De drie bovengenoemde gegevens worden in een file (of integer) fpt, die

eerst is geopende met rewrite(fpt), opgeslagen (m.b.v. put fpt). De file

wordt met close(fpt) afgesloten.

Aanmaak haalt eveneens binnen:

stap[ n]

w[n], e:[n]

m[n]

nauwkh

de grootte van de stap (in graden) waarmee een

vrijheidsgraad wordt geexiteerd,

eigenfrequentie en dempingsverhouding van het filter

waarmee de stap voor de n-de vrijheidsgraad wordt

gefilterd,

massa van de n-de vrijheidsgraad,

nauwkeurigheid waarbinnen het verschil tussen het

aandrijfkoppel van het inverse model en het robotmodel



delta

K

A

56

moet liggen,

grootte van de correctieterm op 1 in het iteratie

proces in het robotmodel,

terugkoppelfactor van het proces,

vergeetfactor van de parameterschatter.

Bovenstaande gegevens ( nx4 + 4 in aantal, waarbij n het aantal vrijheids

graden is) worden in een file (of real) fdata opgeslagen.

Ret grote voordeel van de scheiding tussen hoofdprogramma en aanmaak is

dat het invoeren van gegevens kan plaats vinden zonder dat het hoofdpro

gramma op hetzelfde moment uitgevoerd moet worden.

Readmodel, Readinversmodel

Readmodel en readinversmodel zijn programma's die eveneens los van (en

voor) het hoofdprogramma worden uitgevoerd. Readmodel haalt de vectoren e

(2 stuks), £ (eveneens 2 stuks) van iedere link van het robotmodel binnenj

readinversmodel doet hetzelfde voor het inverse model. Beide programma's

lezen per vrijheidsgraad de vectoren in waarbij eerst van aIle vectoren het

eerste element wordt ingelezen, vervolgens het tweede en tenslotte het

derde. De vectoren die de links van het inverse model opspannen worden in

de file (of real) modinv opgeslagen, die van het robotmodel in de file (of

real) invmodinv. In figuur A.3 is de werking van het programma readmodel

toegelicht (de invoer van de massatraagheid vindt met eenzelfde programma

plaats).
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figuur A3 Invoer gegevens t.b.v. het robotmodel

Hoofdprogramma

Het hoofdprogramma valt in drie delen uiteen, nl.

1) een deel dat de invoer verzorgt vanuit de eerder aangemaakte data

files (aangemaakt door readmodel, readinversmodel en aanmaak),

2) een deel dat de regelkring en de robot simuleett,

3) een deel dat de resultaten van de simulatie opslaat in files.

Invoer

De invoer van gegevens en de berekening van het te volgen traject wordt

verzorgd door de procedure init. Waar en welke gegevens worden ingelezen

is aangegeven in de listing van het hoofdprogramma. De rol en werking van

de external procedure filtertrj, die is ondergebracht in de module filter,

wordt eerst toegelicht.
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Filtertrj.

De global procedure filtertrj bevindt zich in de module filter. Deze

procedure, die voor iedere vrijheidsgraad het verloop van het te volgen

traject als functie van k (sample moment) berekent, wordt in het mainpro

gram aangeroepen nadat de gegevens m.b.t. het inverse model, het robotmo

del en de 2-de orde ingangsfilters zijn binnengehaald.

De procedure init (in het mainprogram) haalt binnen (uit de file's fpt en

fdata): de filterparameters e (dempingsverhouding), W (eigenfrequentie)
n

alsmede het aantal vrijheidsgraden (n) en het aantal samples (sample).

Deze gegevens worden toegekend aan de global array's e[vh] (relatieve

dempingsverhouding), w [vh] (eigenfrequentie), stap[vh] (stap op het fil-n
ter) en de global integers n (aantal vrijheidsgraden) en sample (aantal

samples). In filtertrj zijn bovenstaande variabelen als externals gedecla

reerd. De communicatie tussen het mainprogram en de module filter is te

zien in figuur A4.

mainprogram

var thta,thtap,thtapp :[globalJ array [0 •• 6,-3 •• 300J of real,

n,sample, [global} integer;

w ,stap,e, [globalJ array [0 •• 6J of real,
n

[externalJ procedure filtertrj,

thta e

thtap w filtertrjn
thtapp sample

stap

n

module filter

var thta,thtap,thtapp: [externalJ array [0 •• 6,-3 •• 300J of

n,sample, [external} integer,

w ,stap,e, [externalJ array [0 •• 6J of real;
n

[globalJ procedure filtertrj;

figuur A4 Communicatie tussen mainprogram en module filter
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Tenslotte worden uit het verloop van 1(k), i(k) en

i(k) bepaald (m.b.v. filter2) en wei met de benadering:

•
i(k) = 1.5 1(k) - 2 1(k-l) + 0.5 1(k-2),
"
l(k) = i(k) - 2 i(k-l) + 1(k-2).

Opm: Indien k=O moeten 1(0), 1(-1) en 1(-2) bekend zijn, deze zijn aan

het begin van filtertrj gelijk aan 0 gekozen.

Ret traject wordt opgeslagen in het global array thta[vh,k]. De afgeleiden

in thtap[vh,k] (eerste) en thtapp[vh,k] (tweede).

Nadat aile benodigde gegevens door het mainprogram zijn binnengehaald

(m.b.v. init), en het traject door de external procedure filtertrj is

berekend, kan de simulatie worden gestart. Ret gedeelte van het mainpro

gram dat de simulatie uitvoert maakt gebruik van een viertal ext~rnal

procedure's, t.w.:

procedure invmodel

procedure model

procedures

schatterl,2

vert~genwoordigt het inverse model, is opgeslagen

in de module inverse Reeft als input de array's
•

thta, thtap en thtapp (bevatten resp. 1(k), 1(k) en

i(k)), als output het array aandr (bevat !(k)).

vertegenwoordigt het robotmodel, is opgeslagen in

de module transform. De input is het array aandr

(bevat T(k)). De output is de stand van de robotarm

in de ruimte, deze bevindt zich in ithta (afge-

leiden in ithtap en ithtapp).

vertegenwoordigen de parameterschatter. Schatterl,2

hebben de inputhoek van het inverse model (thta) en

de uitganghoek van het robotmodel (ithta) als in

put. Schatterl schat de procesparameters van het

systeem zonder terugkoppeling, d.w.z. tijdens de

initialisatie run (t=O). Schatter2 doet hetzelfde

maar nu voor het systeem waarbij het adaptatie

mechanisme ingrijpt in het systeemgedrag (t~).

Nadat kort de functie van de vier binnen het mainprogram werkende external

procedures is omschreven wordt de samenwerking tussen deze procedures

toegelicht. De werking van de afzonderlijke procedures en hun interne

opbouw komt later aan de orde.
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Na uitvoering van de procedure init kan het traject een eerste maal door

de cascade schakeling invers model + robotmodel worden gestuurd. Ret

traject, dat zich in het array thta bevindt, wordt sample voor sample

(index samplemoment=com) aan de cascade schakeling aangeboden, schatterl

schat tijdens de initialisatie slag (1=0) in ieder punt van het traject de

procesparameters. Ret uitgangstraject van de robotarm zonder regeling

wordt opgeslagen in het array ethta, dit om later het gedrag van het gere

gelde systeem met dat van het open systeem te kunnen vergelijken.

Na de eerste slag kan de systeem simulatie worden gestart. De regelaar is

nu wel ingeschakeld. In het stuk van het mainprogram dat de simulatie

verzorgt is er sprake van twee lussen. De index van de buitenste lus, for

sl=O to maxsl, geeft aan voor de hoeveelste maal het traject wordt aange

boden. De index van de binnenste lus, for com=O to sample, geeft aan op

welk samplemoment we ons bevinden. De binnenste lus, die het regelalgo

rithme bevat, maakt gebruik van de procedure's filter2 (benadert m.b.v.
B

het verloop van !(k-l) en 1(k-2) het verloop van 1(k) en !(k», lnvmodel,

model en schatter2. Schatter2 bepaalt op ieder samplemoment de systeem

parameters. Tevens worden deze parameters gewogen en opgeteld bij de para

meters van de vorige slag (op het overeenkomstige samplemoment k). Uit

deze resulterende parametervector haalt schatter2 de overdracht R van de

regelaar. Deze overdrachtsverhouding wordt nog gecontroleerd op niet

minimum-fase gedrag. Ret laatste punt in iedere run van het uitgangstra

ject van de slag wordt opgeslagen in het array eindres (en dit voor iedere

vrijheidsgraad). Eindres bevat dus het verloop van het laatste punt van

het uitgangstraject als functie van (1).
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Invers model

Ret inverse model bevindt zich in de vorm van de global procedure invmodel

in de module inverSe Communicatie met het hoofdprogramma vindt plaats

m.b.v. de variabelen:

sample

n

aandr

com

aantal punten van het traject,

aantal vrijheidsgraden van inverse model en robotmodel,

bevat T (k) berekend door het inverse model,
-0

index sample moment,

thta, thtap, thtapp

invmeri, invmeli,

invmjri, invmjli,

ji

ingangshoeken + afgeleiden voor het invers model,

vectoren die het inverse model opspannen.

eli, eri, jli, jri.

inertia traagheidsmatrix van het inverse model.

.
Bij het bereken van !(k) uit 1(k), 1(k) en 1(k) zijn een drietal deelpro-

blemen te onderscheiden, nl.:

1) opbouw van een assenstelselsel (ondergebracht in de procedures dyn,

turn, trans, mtrxmtrx en jon),

2) bepalen van ~i' ~i' ~ en ~i van iedere link (ondergebracht in de

procedure itt),
r3) bepalen van het aandrijfkoppel M. op iedere link (ondergebracht in

a ~

de procedures mmio, recurdyn en aandrijfkoppel).

Twee procedure's zijn niet vermeld in het onderstaande overzicht, het zijn

de procedure init, die de initialisatie van een aantal variabelen ver

zorgt, en de procedure uitvec, die het uitprodukt van twee vectoren be

paalt, de rol van uitvec behoeft geen toelichting, die van initialisatie

we1.

Initialisatie

Deze procedure wordt uitgevoerd indien k=O. De eerste (com=O) waarde van ~

• • R. R.(snhld), ~ (snhldp), _w (omega) en w (omegap), alsmede F (flo) en M
- n n

(mlo) worden in deze procedure gelijk aan £ gemaakt. Tevens worden de

massa's van de links aan de variabele ~ (m) toegekend. Verder wordt het
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aantal vrijheidsgraden (n, global variabele uit de file fpt in het main

program) aan de variabele vh toegekend. De zwaartekrachtversnelling wordt

aan gz toegekend.

Turn

de assenstelstels in i~~
. l.

(bli) ) in l.R~ (bestaande

met uitvec voor iedere link
i ~ . i ~a . (all.) en b .
-:I- -l.

(ari) en l.b: (bri) ).
-J.

(invmeli) ,
i r
a.
-J.

Turn bepaalt samen

(b d · i ~estaan e Ul.t e.
. -l.

. l.r(. ')Ul.t e. l.nvmerl.,
-J.

Uitvec bepaalt de uitproducten tussen:

i ~ i ~ i ~

£i en e. + a.-l. -l.
i ~ i ~ ib~e. en a. +
-l. -l. -l.

i r i r i r
p. en e. + a.-l. -l. -l.

i r i r i b:e. en a. +
-l. -l. -l.

deel transformatie
i

en Ai +1 , een matrix

de verkregen ~ en ~ vectoren

is op te splitsen in i A. 1(~)l.+
onafhankelijk van ~.

Verder bepaalt turn uit
. d imatrl.ces, .w.z. Ai +1

afhankelijk van ~ en een matrix

Toelichting:

Om de transformatiematrix van het (i+1)-de stelstel naar het i-de stelsel

eenvoudig te kunnen berekenen wordt (3.4) opgesplitst in drie gedeeltes,

voor A(n,m) geldt:

A(n,m) i ~ i+1 r
= e. (n) e. 1 (m) +l. l.+

(
i ~ i+1 r

+ bi(n) b i +1(m)

(
i+1 r i ~

+ a i +1(m) bi(n)

+
i ~
a. (n)

l.
i ~
a. (n)

l.

i+1 r
a

i
+1 (m) ).

i+1 r
b

i
+1(m) ).
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stuk dat met cos$, 1 wordt vermenig
~+

wordt vermenigvuldigd. Het stuk dat

i
Ieder element van de matrix A, 1 is dus op te splitsen in drie stukken,

~+

een stuk onafhankelijk van $i+1' een

vuldigd, en een stuk dat met sin$, 1
~+

onafhankelijk is van $, 1 wordt opgeslagen in aio[vh,1,k,1], het gedeelte
~+

dat met cos$. 1 wordt vermenigvuldigd in aio[vh,2,k,1] het gedeelte dat
~+

met sin$, 1 wordt vermenigvuldigd in aio[vh,3,k,1]. Voordeel van deze
~+

methode is dat het van $ onafhankelijke stuk slechts een keer uitgerekend

behoeft te worden.

Mtrxmtrx

;I

n-1 0
, • • ., An moeten nog omgezet worden in A1 '

geoebeurt m.b.v. de procedure mtrxmtrx. Mtrxmtrx

van °A via:
2

start met de

o 1
De matrices A

1
, A

2
00,

A2 , • • • , An • D~t

bepaling

°A o 1= A1 • A2 ,2
vervolgens:

°A o 2= A2 • A3 ,3

°A o n-1= A 1. An n- n

Trans

ir i1 (' I') i1Trans zet de vectoren e, (invmeri), e, ~nvme ~ , p, (invmjli) en
, -~ -~ -~

~p: .(invmjri), die zijn gedefinieerd t.o.v. het body-fixed assenstelsel
-~

d 'd l'nk 'd 0 r (' ) 01(, 1) 01van e ~- e ~ , om ~n e vectoren e, ~nvmero, e, ~nvme 0, p,
-:l. -:l. """1.

(invmjlo) en O~~ (invmjro), die zijn gedefinieerd t.o.v. het inertieel

assenstelsel. Deze omzetting wordt voor de vectoren van aIle links uitge

voerd.

Jon

Jon zet de massatraagheidsmatrices (jim), die zijn gedefinieerd t.o.v. de

body-fixed assenstelstels om in matrices (jo) die zijn gedefinieerd

t.o.v.het inertieel assenstelsel.
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Itt

De kinematica van de robotarm wordt m.b.v. de procedure itt berekend. De
• •formules (3.6) tim (3.9) om ~ (omega), ~ (omegap), y (snhld) en y (snhldp)

te bepalen zijn duidelijk te onderscheiden. Ret bepalen van ~ (3.6) is

terug te vinden in de expressie omega[k,vh]:= ••• in de tweede term van

(3.7), bij de ~ berekening, is een uitprodukt nodig. Dit wordt eerst be

paald m.b.v. uitvec(omega,ero,uitprr,vh). De snelheid y (3.8) wordt bere

kend via snhld[k,vh]:= •••• Eerst worden echter met uitvec de twee beno-
•digde uitprodukten bepaald. De afgeleide van de snelheid, v (3.9), ten

slotte wordt gevonden met de uitdrukking snhldp[k,vh]:= •• , (nadat ook

hier de benodigde uitprodukten zijn bepaald).
• •

Nadat ~, ~, y en y van iedere link bekend zijn kunnen de krachten en mo-

menten, m.b.v. de procedures mmio en recurdyn, op iedere link worden bere-

kend.

Mmio

•derlijke termen J,w. en w,xJ,w.
J.-J. -J. J.-J.

Deze procedure berekend van iedere link ,F. (3.10) en .M, (3.11). ,F,
J.-J. J.-J. J.-J.

wordt in een statement berekend, om ,M, te bepalen moeten eerst de afzon
J.-J.

worden berekend.

Dyn

Dyn bepaalt uit aio, die is berekend door turn, de matrices i A. 1 Riertoe
J.+

worden, op elk samplemoment de elementen van aio[vh,2,k,1] met cos~, 1 en
J.+

die van aio[vh,3,k,1] met sin~. 1 vermenigvuldigd. De resultaten van deze
J.+ .

vermenigvuldigingen opgeteld bij aio[vh,1,k,1] geeft J.A. 1[k,1] (opge
J.+

slagen in ao).

Recurdyn

De krachten en momenten op de joints van de links worden m.b.v. recurdyn

link. Ret tweede stuk ( for vh downto

bepaald. Ret eerste stuk van de procedure initialiseert de krachten en
r

1) bepaalt F.
-J.

iedere link volgens de relaties (3.17) en (3.18).

resultaat wordt gebruikt (via een aantal

van M7. Nadat M7 van iedere link bekend
-J. -J.

is, kan het benodigde aandrijfkoppel worden berekend.

momenten van de n-de

(fro) en M7(mro) van
-J.

F7wordt eerst uitgerekend, het
-J.

uitprodukten) in de berekening
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Aandrijfkoppel

Via het inprodukt van ~~ (mro[k,vh]) en ~ (ero[k,vh]) berekent aandrijf
rkoppel voor iedere link het koppel M. dat nodig is om de voorgeschrevena 1

baan te volgen.

Robotmodel

Ret robotmodel bevindt zich in de vorm van de global procedure model in de

module transform. De communicatie met het hoofdprogramma vindt plaats

m.b.v. de variabelen:

sl

sample

n

aandr

thta, thtap,

thapp, ithta,

ithtap, ithtapp

m

delta

nauwkh

erim, elim,

jrim, jlim

geeft aan hoeveel maal het traject reeds is aangeboden

aan het systeem,

aantal punten van het traject,

aantal vrijheidsgraden van de robot,

bevat !(k) berekend door het inverse model,

in- en uitgangshoeken + afgeleiden van de cascade

schakeling invers model + robotmodel,

massa van de afzonderlijke robotlinks,

correctiestap op 1 in het iteratieproces,

d! die maximaal mag bestaan tussen T uit het inverse

model en ! in het robotmodel,

vectoren die de links van het robotmodel opspannen.

Zoals reeds is gebleken wordt in het robotmodel voor het bepalen van T
•

uit 1, 1 en 1 gebruik gemaakt van dezelfde procedures als in het inverse

model (deze procedures zijn in de global procedure model ondergebracht in

kmodel), daarom worden deze procedures hier niet toegelicht en wordt ver

wezen naar de beschrijving ervan in het inverse model.
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In figuur 3.5 is te zien dat er naast de eerder genoemde !(k,1) berekening

nog een aantal functies overblijven, nl. het bepalen van o!/o!, het verge

lijken van !(k) (uit het inverse model) met !(k,1), uit ~(1) en O!/01

~!(1) bepalen, etc•• De procedures die nodig zijn om de genoemde functies

op te lossen worden achtereenvolgens toegelicht.

Hdiv

M.b.v. hdiv wordt uit het verloop van de ingangshoek van het inverse model

B de afgeleiden van diezelfde ingangshoek bepaald. Hetzelfde doet hdiv

voor het verloop van de afgeleiden van de uitgangshoek. De toegepaste

benadering is:

l(k) = 1.5 !(k) - 2 l(k-l) + 0.5 !(k-2)

1(k) - 2 l(k-l) + 1(k-2)

Deze afgeleiden zijn nodig bij de berekening van T uit !.

Func

Func rekent de functionaalmatrix O!/Ol uit. Hiertoe wordt rond de waarde

~. van de vrijheidsgraad i een kleine variatie aangebracht (de andere
~

hoeken blijven constant). Bij deze hoek, ! + o~i wordt ! bepaald. Het

verschil van !(!) en !(!+o~i) geeft O!. Binnen func wordt gebruikt gemaak

van kmodel en hdiv; hdiv is reeds toegelicht, de functie van kmodel is in

de bovengenoemde beschrijving van het robotmodel te vinden.

Oplos

Zodra o!/o! bekend is kan m.b.v. ~!(1) de correctieterm op de hoek 1(k,1)

worden berekend (correctieterm = ~1(1) ). Dit gebeurt in oplos, de methode

die hierbij wordt gebruikt is:

werk m.b.v. vegen de functionaalmatrix om naar;

all a12 a ln
0 a

22
a

2n
0 0

0 0 0 a
nn

los nu uit de onderste rij ~~ op. M.b.v. deze ~~ , ingevuld in de
n n

(n-l)-de rij is ~~ 1 te vinden, dit proces wordt voortgezet tIm de eersten-
rij.
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Vgl, Verschil

Deze procedure's bepalen ~T(t); hierbij wordt per vrijheidsgraad het ver

schil bepaald (variabele mdelta[vh], bepaling m.b.v. verschil). De ge

vonden verschillen worden eerste gekwadrateerd (in vgl) en dan bij elkaar

opgeteld (variabele som). De wortel uit som wordt vergeleken met een

vooraf opgegeven nauwkeurigheid (variabele nauwkh). Indien het verschil te

groot is wordt is er minstens nog een iteratie slag uitgevoerd om de ge

wenste nauwkeurigheid te halen (dan is voorw=O).

Model

De voorgaande procedures vormen samen het robotmodel. Samen met turn en

initialisatie wordt dit robotmodel m.b.v. de global procedure model ge

realiseerd.

De eerste twee procedures die in model worden aangeroe~en zijn turn en

initialisatie. Turn is hier nodig omdat de vectoren die het robotmodel

opspannen niet perse gelijk moe ten zijn aan die van het inverse model.

Initialisatie definieert de beginvoorwaarden van de uitgangshoeken van het

robotmodel, verder wordt de waarde van ~, ~, ~ en ~ in het eerste sample

moment com=O) gelijk aan Q gekozen. De uitgangshoek + afgeleiden van de O

de vrijheidsgraad worden eveneens gelijk aan Q gekozen. De variabele delta

wordt van graden in radialen omgezet en voor de zwaartekracht versnelling

wordt 10 m
2

js genomen. Na initialisatie en turn wordt de uitgangshoek van

de links in het eerste samplemoment bepaald. Voordat dit echter mogelijk

is moet de startwaarde van 1 in het iteratieproces bekend zijn, deze wordt

gevonden uit:

1(k) ~ 3 !(k-l) 3 !(k-2) + !(k-3),

m.b.v. hdiv worden de bijbehorende afgeleiden bepaald. Met deze gegevens

wordt via kmodel het koppel T(k,t) gevonden. Verschil vergelijkt dit kop

pel met !(k), het verschil, ~!(t), wordt vergelekend met een vooraf opge

geven nauwkeurigheid. Indien het verschil groter is dan deze nauwkeurig

heid wordt de variabele voorw groter dan 0 en het iteratieproces gestart.
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Func bepaalt O!/O! in 1, oplos rekent ~t uit m.b.v. OT/O! en ~!(t). Met 1
+ ~1 worden kmodel en verschil opnieuw aangeroepen (binnen de iteratie

Ius). De iteratie gaat netzolang door totdat voorw=O, d.w.z. totdat ~(t)

voldoende klein is en daarmee ook 1(k,t) binnen zekere grenzen gelijk is

aan 1(k).

Module regel

De gemeenschappelijke variabelen van het mainprogram en de module regel

zijn:

com index samplemoment,

n aantal vrijheidsgraden,

sample aantal samples van het aangeboden traject,

thta,thtap,thtapp bevatten resp. de ingangshoeken (+afgeleiden) en

ithta,ithtap,ithtapp: de uitgangshoeken van de cascade schakeling

invers model + robotmodel

Ret schatten van de procesparameters vindt plaats m.b.v. twee global pro

cedures schatterl,2, deze zijn in de module regel ondergebracht. Beide

procedures schatten de procesparameters, schatterl aIleen tijdens de eer

ste slag (sl=O) van het mainprogram, tijdens de volgende runs van het

mainprogram schat schatter2 de parameters. Schatter2 bevat een tweetal

extra procedures (die schatterl niet heeft) die de blokken regelaar en

transformatie voor hun rekening nemen. Eerst worden de procedures die

schatterl,2

gemeenschappelijk hebben toegelicht, vervolgens worden de extra procedures

van schatter2 toegelicht. De samenwerking tussen schatterl, invmodel en

model is te zien in fig. AS.



thta[ vh ,COllI]

thtap[vh,com]

thtapp[vh,com]
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parmvec[sl,vh,com,j]

ithta[vh,com], ethta[vh,caa]

ithtap[vhCOlll]

ithtapp[vh,Caa]

sl • index run

vb • index vrijheidsqraad

COllI • index saap1e IIIIQm8nt

j • index para.etervector

figuur AS Samenwerking tussen schatterl. invmodel en model

Updatew

Voordat het schattingsalgorithme wordt gestart moet eerst de data van het

proces bekend zijn, via de procedure updatew wordt de vector ~ (geen hoek

snelheid) voor iedere vrijheidsgraad ingelezen, d.w.z. de eerste twee

elementen van w[vh,com] bevatten ~. h(com) (thta[vh,com] en~. h(com-1)
~,v ~,v

(thta[vh,com-1] ). De elementen drie en vier zijn gelijk aan ~ vh(com-1)
0,

(ithta[vh,com-1] ) en ~ vh(com-2) (ithta[vh,com-2] ). Nadat de data van
0,

het proces bekend zijn wordt de fout tussen de geschatte output ~ vh(com)
0,

(hv[vh]) en de werkelijke output ~ vh(com) (ithta[vh,com]) bepaald.
0,

~ vh(com) wordt gevonden m.b.v. (4.8) (~(1;k-1) bevindt zich in
0,

parmvec[sl,vh,com-1,j] ). De modelfout e
k

bevindt zich in error[vh].

Updatetheta

A A

Nadat de modelfout e
k

bekend is kan ~(1;k) worden bepaald. e wordt bere-

kend m.b.v. e
k

(error[vh] ) ~(1,k-1) (in parmvec[sl,vh,com-1,j] )

en Pvh (k-1) (in P[vh,com-1,j,i], j en i zijn resp, de rij en kolom index

van de P matrix). De term ( 1 + w~(k) P.(k-1) w.(k) ), die in deze pro-
--:J J --:J

cedure wordt bepaald, wordt toegekend aan de variabele fact.

Updatevarmtrx

M.b.v. deze procedure wordt de variantie matrix op het k-de samplemoment

berekend, hierbij wordt (4.11) geimplementeerd.
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Schatter1 bevat naast de drie bovengenoemde procedures nog een initiali

satie routine, de procedure initialisatie. Deze maakt de elementen van

parmvec en w op het eerste samplemoment (com=O) gelijk aan 0, verder wordt

de variantiematrix P gelijk aan de eenheidsmatrix genomen. Schatter1

schat de eerste maal dat het traject aan het systeem wordt aangeboden

(sl=O) de systeemparameters op ieder samplemoment. Er vindt geen terugkop

peling plaats, er is sprake van een open systeem.

Na initialisatie verzorgt schatter2 het schatten van de systeemparameters.

Binnen deze routine zijn twee extra procedure's aanwezig, nl. adaptie

(die een gedeelte van de functie van transform verzorgt) en de procedure

regelaar. Verder is de procedure filter aanwezig, deze verzorgt de geheu

gen werking van het blok transform.

Filter

De procedure filter implementeert formule (5.1). De op het huidige sample

moment bepaalde parameters worden met een factor 0.5 gewogen, die van de

vorige slag in het overeenkomstige samplemoment eveneens met 0.5.

De parametervector die aan adaptie wordt aangeboden bevindt zich in

parmvec[sl,vh,com,j].

Adaptie

Adaptie bepaalt de overdrachtsverhouding van de regelaar m.b.v. de para

metervector zoals die door filter is bepaald. Hierbij wordt gelet op de
A

ligging van de wortel van het B polynoom. Afhankelijk hiervan wordt een

overdrachtsverhouding berekend die wel of niet is gecompenseerd voor niet

minimum fase gedrag.

Het tweede stuk van adaptie bepaalt in welke mate het uitgangssignaal

van het filter in het uiteindelijke stuursignaal doorweegt. De reden hier

voor is dat de resultaten van de parameterschatting op de eerste sample

momenten onbetrouwbaar zijn (4.1.4). Daarom worden de resultaten van de

schatting niet vanaf het eerste samplemoment in de expressie van de rege

laar verwerkt, maar pas na verloop van tijd. Voor die tijd wordt het in

gangssignaal van het systeem, thta[vh,com], gelijk genomen aan het in

gangssignaal inthta[vh,comJ (vanuit het referentiemodel) + een gedeelte

van het uitgangssignaal, ithta[vh,com-1]. Na verloop van tijd wordt het

ingangssignaal van het systeem verkregen door het signaal thta[vh,com]

door de regelaar te sturen.
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ADAPTIVE ROBOT CONTROL WITH AN INVERSE MODEL

J.P. v.d. Linde, H.H. v.d. Ven , F.H.R. Lucassen,
Measurement and Co~trol Group
Department of Electrical Engineering
Eindhoven University of Technology
The Netherlands

ABSTRACT

This paper is devoted to the investigation for an adaptive robot control system. In
the case of large angular velocities the dynamic non-linearities cause mutual
interference between the robot links. Usually the disturbing effects caused by these
phenomena are compensated for locally.

Another approach is chosen in our case. In the control scheme, preceeding the robot
dynamics, a so called inverse model is incorporated. This inverse model calculates the
torques needed for a predescribed trajectory. A great advantage is that the whole
system (inverse model + robot) has an almost linear behaviour.

The parameters of this resulting (second order) system are estimated and are used to
tune a pole-zero placement servo controller.
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The behaviour of the mechanical part of a robot system is described by a set of high]

non-linear coupled second order differential equations. Assuming the links to 1
rigid, for the i-th link the relation between the rotation ~. and the torque T. j

~ ~

given by [1, 2J:

L L
j=1 k=1

where:

n

L
j=1

+
n n

D. 'k(~) ~. ~k
~J - J + ( 1 J

Ti the generalized torque on link i,

J ij (1) the inertia tensor of link i,

D. 'k(~) the dynamic non-linearities
~J -

z. (~} the influence of gravity on link i,
~-

n the number of degrees of freedom,

1 (~ l' ~2' . . , ~ )T.
n

All quantities are given in a initial cartesian coordinate system.

In today' s robot applications there is an increasing demand for _faster performanc
Consequently the mutual interference, caused by the coriolis and centrifugal forces a
the changing inertia of the links, can not be neglected. These effects dictate the u

of an advanced control algorithm.
For an optimal control strategy it is necessary to have an accurate knowledge about t
process being controlled. In on-line applications it will be impossible to attain th
knowledge rapidly because the computation time for solving equation (1) is too lar
for a real time solution.

Several authors have worked on this problem [2,3,4J.
One method is to calculate all disturbing effects and to compensate for them local

[ 2J•
Another approach was chosen by Dubowsky; the differential equation (1) is piece-wi
linearized by taking small steps in 1( t). Then the control strategy can be based

classical linear techniques [5,6J.

It i.s our conviction that in the future this type of strategies wil] rot suffic
therefore a radically different approach has been chosen.

INVERSE MODEL

In our strategy a so called inverse model (fig.1) is introduced. This model calculat
the desired torque T .(t) which is necessary to realize a prescribed trajecto

0, J
~i,j(t) • It is possible to calculate To,j(t) (the output of an inverse model) on-li
in real time, because now equation (1) is transformed into a set of algebraic equatio
[7,8J.
To,j(t) is used as the robot control signal.
In this approach there is no need to calculate the disturbing forces and the changin

inertia separately; all these effects are incorporated in the inverse model. If thi:
inverse model would be an exact copy of the robot, then there would be no need at al:
for a control system. In practice however, it is impossible to make an exact inversl
model. The two main reasons for modelling errors are:

1) not all disturbing effects are incorporated in the model, e.g. the flexi-
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bility of the links;

2) some system parameters, e.g. the inertia tensor, can only be approximated.

In our experiments the robot dynamics are represented by a model and are simulated
off-line by a digital computer. In a practical situation the robot dynamics are
replaced by the real robot. A multi-dimensional iteration method based on a Newton
Raphson scheme is used to solve (1). In our resulting system (inverse model + robot
model), the processparameters are unknown; for a realistic control action parameter
estimation is needed.

ESTIMATION

Our resulting system is a multiple input-multiple output (MIMO) system; every output
is affected by every input. The best way to estimate the parameters in the transfer
function of the system would be to use a MIMO estimator. But a great disadvantage is
the computional burden and, consequently, real time application will not yet be

realizable. In order to get a real time estimation n single input-single output (SISO)

estimators are used instead of one MIMO estimator. The process parameters are
estimated by means of n-single input-single output linear second order transfer
functions.

For link j the transfer functi:)n is (fig.2):

~o,j(z) bo + b 1
-1 Bj (z)z

Hj (z) = = -1 z-2 = ( 2)
~. . (z) + a 1 z + a 2

Aj (z)
~,J

where: ~o,j(z) is the response of the j-th link,

~. . (z) is the input of the j-th link.
~, J

In the estimated transfer funtion the expressions H, A, B and the parameters are
provided with a circumflex ( ~) .

According to the procedure developed by
vector containing two input and two output

w.(k) = (<P . . (k),
-J 1., J

Eykhoff, v.d. Boom [9] we
samples from the process:

T<Pi, j (k-1), <Po, j (k-1), <Po, j (k-2» ,

define: a data

(3 )

and a parameter vector containing the estimated process parameters of equation (2)
that has to be estimated:

(4 )

This parameter vector is updated according to

(5 )

where ej(k) is the prediction error, representing the difference between the real

output <Po,j(k) and the estimated output $o,j(k):

e.(k) =
J

(6)

Pj(k), representing the co-variance matrix, is updated according to:

(7 )

where the forgetting factor A [10] emphasizes new information above old.
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CONTROLLER PREFILTER AND CONVERSION

The proposed control scheme (fig.2) is based on a second order process. The contro:
loop is preceded by a prefilter. This filter has a transfer function:

W2

Hj(S)
n= s2 w2+ 2 wn e: s + n

where: wn assigned natural frequency,

e: assigned damping ratio.

Z-transform gives:

(8 )

=
~f,j(z)

~s,j(z)
= (9)

The transfer function (9) prescribes the desired response of the robot arm (one trans
fer function for every link). The goal of the control action is to attain a SyStE

response ~o,j(k) following the system input ~f,j(k) (fig.2) with one sample delay:

~o, j (k) = ~f,j(k-1) ( 10)

By using pole-zero placement techniques [11,12] it is possible to obtain the desirE

relation between ~o,j(k) en ~f,j(k). In this case the controller expression R equals:

A 1
R =

B
( 11)

Where ~ denotes the proces transfer function.
B

In our application the parameters in the transfer function i are the estimated pro
cess parameters. The process zero I s appear as poles in the controller expc~ssion.

If the B polynomial has a non minimum-phase character the system becomes unstable. ~(

avoid such behaviour Rmust be changed into [9]:

R =
B

( 12)

where B(1) must be applied to guaranLee a ze~o steady state error [12].

CONTROL ALGORITHM

To investigate the feasibility of the proposed control structure several studies can
be made. In our approach the mass of the links of the inverse model will be chosen
different from those of the robot model.

During simulation tests the predescribed trajectory ~f,j (fig.2) is offered several
times to the control system + robot model. This implies the use of two time scales,
one indicating the present run, the other presenting the sampling instant within this
present run (fig.3). The implication is that e.(k) must be written as 0.(1~k) where 1
. d' J J
~n ~cates the run and k the sample moment in the run.

tTl the first r'lT1 there is no r::ontrol action at all~ in every point of the trajectory
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the parameters of the resulting system (inverse model + robot model) are estimated and
3tored. During the second (and following) runes) the controller is incorporated in the
:::ontrol structure. In every point along the trajectory the system parameters are
!stimated and, together with the parameters from the former runs, a new average
?arameter vector is calculated according to (fig.3):

= + ( 13 )

oIhere ~ is the index of the present run,
!j(~-1;k) a vector presenting the average parameter vector
of the former runs,
~j(~;k) the parameter vector in the k-th point of the present run,
6 a remembering factor 0~6(1 •

•t the moment k of the ~-th run the estimator calculates ej(~;k); the estimator input
.s the data vector:

:ext the vector !j(~-1;k) is multiplied with 6. The two results together give the new

.j(~;k). This vector is transformed to the transfer function R according to eq.(11)
n the block conversion. If a non minimum-phase behaviour occurs ttten the conversion
ransforms ~j(~;k) into (12). The controller signal is found by:

4l .. (~;k)
~, J . =

here R acts as a linear operator.
Iy us~ng the proposed method for the calculation of the controller expression it is
lossible to get the most recent information from the proces (e.(~;k» and to insert a

-J
:ind of memory (~.(~-1ik». The memory is especially added to suppress the influence

-J
If random disturbances. The final control structure with memory is given in fig.4.

:IMULATION RESULTS

'he ability of the proposed control scheme (fig.4) is tested with a robot with two
legrees of freedom (fig. 5). In this example two step functions for both degrees of
'reedom are used.' In order to achieve a realistic situation the links masses in the

.nverse model are chosen different from those of the robot model. The remembering
'actor (6) in the parameter updating procedure is chosen 0.5, the forgetting factor
A) in the estimation procedure 0.967. The traject which must be followed is denoted
,y 4lf,1(~ik) for the first degree of freedom (fig. 6,7) and by 4lf,2(~ik) for the
econd one (fig. 8,9). The output of the robot model is denoted by 4l

0
,1(lik) (first

,egree of freedom, fig. 6,7) and 4l0,2(~ik) (second degree of freedom, fig. 8,9).

'he two step functions are offered 100 times • This means that the robot arm must
ollow 100 times the same trajectory.
uring the initial run, there is no control action at all. For the first degree of
reedom the result of this run, 4l 1(Oik), is visualized in fig. 6 and 7, for the

0,
econd one (result is 4l 0 ,2(0;k) ) in fig. 8 and 9. On the following runs the adaption
echanism is incorporated in the control scheme. After about 20 runs the trajectory of
he first link follows the wanted trajectory quite accurate (fig.6), no further
mprovement is reached by increasing the number of runs (fig. 7,10). For the second
ink this situation will be reached after about 50 runs (fig. 8,9,11». The final
rror in the predescribed trajectory as a function of the number of runs is depicted
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in fig. 10 and 11. Study of the simulation results shows that even without appropria
feedback the predescribed trajectory is followed within certain limits.

CONCLUSIONS

Our investigation shows that it is possible to control a robot by the use of
inverse model. Even in the case when the inverse model is not an exact copy of t

robot, and the resulting process unknown, it is possible to control the robat by usi

estimation techniques. Further investigation will be concentrated on a real-time 0

line application of the proposed control scheme.
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Gebruikte symbolen

aandrijfkoppels

uitgangshoek referentiemodel

fout tussen uitgangshoeken van referentiemodel en robot

tijdsvertraging

T(t)

lP f(t)-re
e:

,;

!o
!c
~
!g
T

w

e
'!

6

A.

G , H

uitgangshoek robotmodel

ingangshoek regelaar

uitgangshoek referentiemodel

ingangsstap referentiemodel

aandrijfkoppels robotmodel

datavector

parametervector

gefilterde parametervectori

weegfactor

vergeetfactor parameterschatter

overdrachtsfunctie

!o=
!c=
~=

!g=
T =

[ lPo,1
. . . lPo n JT

I T
[ lPcl1

. . . lPen]I T
[ lPf I 1 lPf n JI T
[ lPS, 1 lPSI~J
[ T

1
• T ]

n

Opm. Voor de hier niet genoemde symbolen wordt verwezen naar

bijlage 1.
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May 16 10:23 1986 aanmaak.pas Page 1

program oonmoak(input,output,fpt,fdata);

var fdota:fi Ie of real;
fpt:file of integer;
terugkf,forget,delto,nouwkh,m,wn,stap,e:reol;
maxsl,vh,sample,n:integer;

begin

rewr i te( fpt) ;

write('voer oontal vrijheidsg-roden in, aantalvrijheidsgraden-');
reodln(n);
fptt:-n;
put(fpt);
write('voer oontol samples in, aontol somples-');
reodln(somple);
fptt:-somple;
put(fpt);
write('voer maximum aontal slagen in, moxsl-');
read In(mon I) ;
fpt t :~on I;
put(fpt);

close(fpt);

rewr i te( fdota) ;
for vh:-1 to n do

begi n
write('voer stopgrootte vrijheidsgrood',vh,' in, stop-');
reodln(stop);
fdotot:-atop;
put(fdota);
write('voer eigenfrequentie vrijheidsgrood',vh,' in wn-');
reodln(wn);
fdotot:_n;
put(fdoto);
write('voer demping von vrijheidsgraod',vh,' in e-');
reodln(e);
fdotot:-e;
put(fdota);
write('voer mossa von vrijheidsgrood',vh,' in m-');
reodln(m);
fdotot:~;

put(fdota)
end;

write('voer de nauwkeurheid van de koppel bepoling in, nouwkha');
readln(nouwkh);
fdotot:-nauwkh;
put( fda to) ;
write('voer de delta voor de itterotie in, delto-');
reodln(delto);
fdotot:-delto;
put(fdoto);
write('voer de forgettingfactor voor de parameterschatting in, foctor-');
reodln(forget);
fdotot:-forget;
put(fdata);
write('voer de terugkoppelfoctor in, terugkoppelfoctor-');
reodl n(terugkf);
fdatat:-terugkf;
put(fdoto);

close(fdato);

end.
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program readdata(input,output, invmodinv);

type
arr-array[1 .. J,0 .. 6] of real;

var invmodinv:fi Ie of real;
i ,j ,n: integer;
x: real;
eri ,el i ,jri ,j I i :arr;

begin
rewrite(invmodinv);
write('aantal vrijheidsgraden- ');
readln(n);

for i:-0 to n do
begin

writeln('invoer m.b.t. vrijheidsgraad van het model',i);
for j :-1 to J do

begin
write('eri[',j,i,']- ,);
readln(x);
e r i [j , i ] :-x;
invmodinvt:-eri[j,i];
put(invmodinv);
write('eli[',j.i,']- ');
readln(x);
eli [j , i ] :-x ;
invmodinvt:-eli[j ,i];
put(invmodinv);
write('jli[',j,i,']- ');
readln(x);
j I i [j , i ] :-x;
invmodinvt:-jli[j,i];
put(invmodinv);
writeC'jri[',j,i,']- ,);
readln(x);
j r i [j , i ] :=x ;
invmodinvt:-jri[j,i];
put(invmodinv)

end;
end;

close(invmodinv);
end.
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program readdata(input,output,modinv);

type
. arr-array[1 .. 3,0 .. 6] of real;

vQr modinv:fi Ie of real;
i , j , n: i ntege r;
x: real;
eri ,el i ,jri ,j I i :arr;

begin
rewr i te (mod Inv);
write('aantal vrijheidsgraden= ');
readln(n);

for i:-0 to n do
begin

writeln('lnvoer m.b.t. vrljheidsgraad van het model',I);
for j :-1 to 3 do

begin
wrlte('eri[',j,i,']- ');
readln(x);
e r i [j , i ] :-x;
modinvt:-eri[j,i];
put(modinv) ;
write('eli[',j,I,']- ');
readln(x);
e I I [j , i ] :-x;
modinvt:-ell[j,I];
put(modinv);
wrlte('jll[',j,I,']- ');
readln(x);
j I I [j , I ] :-x ;
mod i nvt:- jt I[j , i] ;
put(modlnv);
write('jri[',j,i,']- ');
readln(x);
jrl[j, i]:-x;
mOdlnvt:-jri[j,i];
put (mod Inv)

end;
end;

close(modinv);
end.
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MODULE FILTER(INPUT.OUTPUT);

var thta,thtap,thtapp:[external]array[0 .. 6,-3 .. 300] of real;
n.sample:[external]integer;
wn,stap.e:[external]array[0.. 6] of real;
a.b.c,h.d.f,t,fi .argum,fase.ts:real;
k,vh: integer;

[global] procedure filtertrj;

begin

for vh:-1 to n do
begin

for k:--3 to 0 do
begin

thta[vh.k]:-El;
thta[vh.k]:-El

end;
end;

for vh:-1 to n do
begin

f i :-2*arctan(1);
stap[vh]:-stap[vh]/90*fi;

if e[vh]-1 then
begin

for k:-El to sample do
begin

t :-k;
a:-exp(-wn[vh]*t);
thta[vh.k]:-1-wn[vh]*a*t-a;

end;
end;

if e[vh]>1 then
begin

a:-2*wn[vh]*sqrt(e[vh]*e[vh]-1);
for k:-El to sample do

begin
t :-k;
d:--wn[vh]*(e[vh]-sqrt(e[vh]*e[vh]-1»;
f:--wn[vh]*(e[vh]+sqrt(e[vh]*e[vh]-1»;
b:-exp(d*t);
c :-exp(ht);
thta[vh.k]:-1-c*d/a+b*f/a

end;
end;

if (e[vh]>-e)and(e[vh]<1) then
begin

fase:-orctan(sqrt(1-e[vh]*e[vh])/e[vh]);
argum:-wn[vh]*sqrt(1-e[vh]*e[vh]);
for k:-El to somple do

begin
t :-k;
a:-exp(-e[vh]*wn[vh]*t);
thto[vh,k]:-1-(1/sqrt(1-e[vh]*e[vh]»*0*sin(argum*t+fase)

end;
end;

end;

for vh:-1 to n do
for k:-El to sample do

thta[vh.k]:-thta[vh.k]*stap[vh];
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for vh:-1 to n do
begin

for k:-0 to sample do
begin

thtap[vh.k]:=1 .S.thta[vh.k]-2.thta[vh,(k-1)]+0.S-thta[vh,(k-2)];
thtapp[vh.k]:-thta[vh.k]-2.thta[vh.(k-1)]+thta[vh.(k-2)];

end;
end;

end;

end.



87

May 16 10:19 1986 mainprgv.pas Page 1

program mainprg(input.output,m1.m2.ebn1.ebn2.enr1.enr2.
ibn1.ibn2.ubn1.ubn2.sbn1,sbn2):

var datamod.massatr,invdata.ebn1.ebn2.enr1.enr2.
ibn1,ibn2,ubn1 ,ubn2.sbn1.sbn2.m1.m2,nmdata:file of real;
nfpt:file of integer;
koppel:[global]fi Ie of real;
aandr:[global]array[0 .. 6.0 .. 300] of real;
elim•e rim. j lim, j rim. i nvme r i , i nvme Ii. i nvm j r i ,
j i.j im. invmj Ii: [global ]array[1 .. 3.0 .. 6]of real;
pthta.thta.thtap.thtapp.ithta.ithtap.ithtapp.
ethta.inthta:[global]array[0 .. 6.-3 .. 300] of real;
m:[global]array[0 .. 6] of real;
eindres:array[0 .. 6.1 .. 130] of real;
parmvee:[global]array[0 .. 125.0 .. 6.-3 .. 300.1 .. 4] of real;
fout:array[0 .. 51.0 .. 6.0 .. 300] of real:
sl,sample.eom.n:[global] integer;
terugkf.forget,nauwkh,delta:[global]real:
rfa, rfap, rfapp: real;
maxsl,vh,k, i,j: integer;
e,wn,stap:[global]array[0 .. 6] of real;

[external]proeedure invmodel;extern;
[external]proeedure model;extern;
[external]proeedure sehatter1;extern;
[external]proeedure sehatter2;extern;
[external]proeedure filtertrj;extern;

lproeedure die in anderel
lmodules zijn ondergebraehtl

Iproeedure init haalt de ingangsbaan binnen. verderl
Iwordt de eonfiguratie van de robot ingelezen. dezel
Ibestaat uit de veetoren die de diverse I inks opspannen.1
Ide massa van de I inks en de massatraagheid van de linksl

proeedure init;

lingelezen worden resp.: aantal vrijheidsgraden-n. aantal samples-samplel
laantal malen dat het trajeet wordt aangeboden-maxsll

begin
open(nfpt,'fpt.dat;·.history:-old);
reset(nfpt);
read(nfpt.n);
read(nfpt.sample):
read(nfpt.maxsl);

lingelezen worden resp.: stapgrootte op het referentiemodel-stap[j]. waarbijl
Ij de index van de vrijheidsgraad is. eigenfrequentie van het referentiemodell
l-wn[j]. relatieve dempingsverh. v.h. ref. mod. - e[j] en de massa van del
II inks van het robotmodel-m[j]1

open(nmdata.·fdata.dat;·.history:-old);
reset(nmdata):
for j :-1 to n do

begin
read(nmdata.stap[j]):
read(nmdata.wn[j]):
read(nmdata.e[j]);
read(nmdata.m[j])

end;

Inauwkh-nauwkeurigheid koppelberekening in het robotmodell
Idelto-eorreetie op de hoek in het robotmodell
Iforget-vergeetfaetor in de porametersehatterl
Iterugkf-terugkoppelfaetor regelkringl
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read(nmdata.nauwkh);
read(nmdata,delta);
read(nmdata.forget);
read(nmdata.terugkf);

Ihet volgende stuk haalt de vectoren binnen die de linksl
Ivan het inversmodel opspannenl

open(invdata.'invmodinv.dat;' ,hjstory:~old);
reset(invdata);

for i:-a to n do
begin

for j:-1 to 3 do
begin

read(invdata.invmeri[j.i]);
read(invdata.invmeli[j.i]);
read(invdata, invmjli[j,i]);
read(invdata.invmjri[j, i]);

end;
end;

Ivolgende stuk haalt de vectoren binnenl
Idie de I inks van het robotmodel opspannenl

open(datamod.'modinv.dat;· ,history:-old);
reset(datamod);

for i:-a to n do
begin

for j:-1 to 3 do
begin

read(datamod,erim[j.i]);
read(datomod,elim[j,i]);
read(datamod.jl im[j.i]);
read(datamod.jrim[j.i]);

end;
end;

Ivolgende Jus verzorgt de hoek initialisatie van de 0-del
Ivrijheidsgraadl

for k:-a to sample do
begin

inthta[0.k]:-a;
thtap[0,k]:-a;
thtapp[0.k]:-a;

end;

Ide procedure filtertrj. ofkomstig uit de module filter. berekendl
Ihet gewenste traject voor iedere vrijheidsgraadxl

fi Itertrj;

Ithta. de voorgeschreven boon. wordt gebruikt als ingangssignaall
Ivoor de regelaar. omdat dit signaal wordt somengesteld uit del
lorigineel voorgeschreven boon plus correcties wordt de voorgeschrevenl
Ibaan opgeslagen in inthtal

for vh:-1 to n do
for k:-1 to sample do

inthta[vh.k]:-thta[vh.k];

Ide twee volgende lussen halen de massatraagheden van hetl
linvers model en het robotmodel binnenl

open(massatr.·traagh.dat;·.history:-old);
reset(massatr);
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for i:-1 to 3 do
for j:-1 to n do

read(massat r. j i [i • j]);

reset (massat r) ;

for i:-1 to 3 do
for j :-1 to n do

read(massat r. j im[ i • j]);

end;

I end in i t l

Ifilter2 haalt uit het verloop van een een hoek als functie van kl
Ide eerste en tweede afgeleidel

procedure fi Iter2;

begin

for vh:-1 to n do
begin

thtap[vh.com]:-1.S*thta[vh.com]-2*thta[vh.com-1]+0.S*thta[vh.com-2];
thtapp[vh.com]:-thta[vh.com]-2*thta[vh.com-1]+thta[vh.com-2]

end;

end;

Iend f i I te r2l

Ihet volgende stuk bevat het feitel ijkel
Ihoofdprogrommaf

Imainprograml

begin
in it;
sl :-0;

Ide eerste Ius is een initial isatielus. hetl
Itraject wordt aan een systeem zonder terugkoppelingl
laangebodenl

for com:-0 to sample do
begin

invmode I;
model;
if com>0 then

schatter1;
end; .

lindien com-a worden er geen parametersl
Igeschaq

for vh:-1 to n do
for k:-1 to sample do

ethta[vh.k]:-ithta[vh.k];

lin het array ethta bevindt zich het uit-l
Igangstraject van de robotarm yam het openl
Isysteem zonder terugkoppel ingl

Ide volgende Ius bevat de simulatie van het systeem met adaptatie enl
Iterugkoppel ing. het traject wordt maxsl keer aan het systeem aangebodenl

for sl:-l to maxsl do

begin

for vh:-1 to n do
for k:-1 to sample do

thta[vh.k]:-inthta[vh.k];
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for com:-0 to sample do
begin

filter2;
i nvmodel ;
model;
if com>0 then

begin
schatter2;

end;
end;
for vh:-1 to n do

eindres[vh.sl]:-ithta[vh.com];
end;

leindres bevat het laatste punt van het uitgangstrajectl
Ivan iedere link. de waarde hiervan is een endicatie voor de nauwkeurigheidl
Ivan de regelingl

Im1 en m2 bevatten het aandrijfkoppel in ieder somplemoment van de laatsel
Islag van het regelalgorithmel

rewr i te(m1);

for j:-e to sample do
begin

m1t:-aondr[1.j];
put(m1);

end;

close(m1);

rewr i te(m2) ;

for j:-e to sample do
begin

m2t:-aandr[2.j];
put(m2):

end;

close(m2);

libn1~ bevatten het voorgeschreven traject voor vrijheidsgraad 1~1

Ivan de robot. ze zijn afkomstig van het referentiemodell

lubn1&2 bevatten de uitgangstrajecten van de robotarm van de vrij-I
Iheidsgraden 1~ tijdens de laatste slag van het regelalgorithmel

lenr1~ bevatten de hoekstanden van de I inks voor de vrijheidsgraden 1~1

lin het laatste samplemoment van het traject. en dit voor iedere slagl

Isbn1~ bevatten de stuursignolen op de vrijhedisgraden 1~ van hetl
linversmodel en dit tijdens de laatste slag van het algorithmel

rewrite(ibn1):

for j:-e to sample do
begin

ibn1t:-inthta[1.j];
put(ibn1);

end;

close(ibn1);

rewrite(ubn1);

for j:-e to sample do
begin
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ubn1 t :-i thta[1, j];
put(ubn1);

end;

close(ubn1);

rewrite(enr1);

for j:-1 to maxsl do
begin

enr1t:-eindres[1,j]:
put(enr1);

end;

close(enr1);

rewr i te(sbn1);

for j:-e to sample do
begin

sbn1t:-thta[1,j];
put(sbn1);

end;

close(sbn1);

rewri te(ebn1);

for j:-e to sample do
begin

ebn1t:-ethta[1.j];
put(ebn1);

end;

close(ebn1);

rewr i te( i bn2);

for j:-e to sample do
begin

ibn2t:-inthta[2,j]:
put(ibn2);

end;

close(ibn2);

rewr i te( ubn2);

for j:-e to sample do
begin

ubn2t:-ithta[2,j];
put(ubn2);

end;

close(ubn2);

rewr i te( en r2) ;

for j:-1 to maxal do
begin

enr2t:-eindres[2.j];
put(enr2);

end;

close(enr2);

rewri te(sbn2);

for j:-e to sample do
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begin
sbn2t:-thta[2.j];
put(sbn2);

end;

close(sbn2);

rewr i te( ebn2) ;

for j:-e to sample do
begin

ebn2t:-ethta[2.j];
put (ebn2);

end;

c Iose( ebn2);

end.

lend mainprograml
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module invers(output);

var koppel :[external]fi Ie of real;
n,sample,com:[external]integer;
thta,thtap,thtapp:[external]array[0 .. 6,-3 .. 300] of real;
aandr:[external]array[0 .. 6,0 .. 300] of real;
invmeri,invmeli,invmjri,invmjli,ji:[external]array[1 .. 3,0 .. 6] of real;
i ,j ,vh: integer;
gz, f i: rea I ;
ao, jo: array[0 .. 6,1 .. 3,1 .. 3] of real;
aio: array[0 .. 6,1 .. 3,1 .. 3,1 .• 3] of real;
omega, omegap, snhld, snhldp,flo,mlo,fio,ero,elo,
jro,jlo,fro,mro, mio:array[1 .. 3,0 .. 6] of real;
m:array[0 .. 6] of real;

type arr - array[0 .. 6,1 ..3,1 .. 3] of real;
type arc - array[1 .. 3,0 .. 6] of real;
type vec3 - array[1 .. 3] of real;
type ftype-fi Ie of real;

luitvec is een hulpprocedure om uitproductenJ
lte bepalenJ

procedure uitvec(var a,b,u:arc;vh:integer);

va r k, I ,m: in t ege r ;

begin
1:-2; m:-J; k:-1;
for k:-1 to 3 do

begin
u[k,vh]:- a[I,vh].b[m,vh]-a[m,vh].b[l ,vh];
if 1>-3 then 1:- 1

else 1:- 1+1;
if m>-3 then m:- 1

else m:- m+1;
end;

end;

Iturn rekent de coeffienten van het arrayJ
IAIO uitJ

procedure turn;

var k, I: integer;
p,q: real;
a r i ,a Ii, br i , b Ii: a rc ;

begin

ali[1.0]:-e;
a Ii [2,0] :-i nvme Ii [3,0];
a I i [3, 0] :- i nvme I i [2, 0] ;
ui tvec( invmel i ,al i ,bl i ,0);

for vh:-1 to n do
begin

uit vec ( i nvmj Ii, i nvme Ii, a Ii, vh) ;
uitvec(invmel i ,al i ,bl i ,vh);
uitvec(invmjri ,invmeri,ari,vh);
uitvec(invmeri ,ari ,bri ,vh);
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for k:-1 to 3 do
begin

for I :-1 to 3 do
begin

aio[vh,1.k.I]:- invmeri[l.vh].invmeli[k.vh-1];
p:-ari [k,vh].al i [I .vh-1];
aio[vh.2.k,I]:- p+bli[1 .vh-1].bri[k.vh];
q:- -01 i [k.vh-1 ].bri [I.vh];
aio[vh.3.k,I]:- q+bl i[k.vh-1].ari[l.vh];

end;
end;

end;
end;

Itrans zet invmeri. invmeli. invmjli en invmjri om in resp.l
lero. elo. jlo en jrol

procedure trans(var v.hl:arc);

va r k, I : i ntege r ;
q.som:real;

begin
for vh:-1 to n do

begin
for I :-1 to 3 do

begin
q:-0;
for k:-1 to 3 do

begin
som:-ao[vh.l.k].v[k.vh];
q:-q+som;

end;
hl[l.vh]:-q; q:-El;

end;
end;

end;

Idyn bepaalt m.b.v. de hoek fi de mtrx (n)A(n+1) uitl
Ide mt rx AIOI

procedure dyn;

var k.l: integer;
p: real;

begin
for vh:-1 to n do

begin
fi:-thta[vh.com];
for k:-1 to 3 do

begin
for I :-1 to 3 do

begin
p:- aio[vh.2.k.I].cos(fi)+aio[vh,3.k,1 ].sin(fi);
ao[vh.k.I]:- aio[vh.1.k.I]+p;

end;
end;

end;
end;
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litt vult de arrays omega, omegap, snhld en snhldpl

procedu re itt;

var dubbtl.dubbtr,uitprj I.uitprjr,uitprdj I,uitprdjr,uitprr:arc;
k, j: i ntege r;
p, s: real;

begin
p:- 0;
for vh:-1 to n do

begin
for k:-1 to 3 do

omega[k,vh]:-omega[k,vh-1]+ero[k,vh]*thtap[vh,com];

uitvec(omega,era.uitprr,vh);

for k:-1 to 3 do
begin

s:-uitprr[k,vh]*thtap[vh,com]+thtapp[vh.com]*ero[k,vh];
omegap[k,vh]:-s+omegap[k,vh-1];

end;

uitvec(omega,jro,uitprjr,vh);
uitvec(omega,jlo,uitprjl,vh-1);

for k:-1 to 3 do
snhld[k,vh]:-snhld[k,vh-1]+uitprjl[k,vh-1]-uitprjr[k,vh];

uitvec(omega,uitprjl,dubbtl,vh-1);
uitvec(omega,uitprjr,dubbtr,vh);
uitvec(omegap,jlo,uitprdjl,vh-1);
uitvec(omegap,jro,uitprdjr,vh);

for k:-1 to 3 do
begin

p:-snhldp[k,vh-1]+uitprdjl[k,vh-1]-uitprdjr[k,vh];
snhldp[k,vh]:-p+dubbtl[k,vh-1]-dubbtr[k,vh];

end;
end;

end;

Imio bepaalt m.b.v. omega, omegap en jlo het array mio,l
Itevens wordt het array fio gevuldl

procedure lIlIIIio;

var k,l: integer;
p, s : real;
hv1,hv2,hv3: are;

begin
for vh:-1 to n do

begin
for k:-1 to 3 do

begin
fio[k,vh]:-m[vh]*snhldp[k,vh];
p:-0; s:-0;
for I :-1 to 3 do
begin

p:-p+omegap[I,vh]*jo[vh,k,I];
s:-s+omega[I,vh]*jo[vh,k,I];
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end;
hv1[k,vh]:=p; hv2[k,vh]:-s;

end;
uitvec(omega,hv2,hv3,vh);
for k:-1 to 3 do

mio[k,vh]:-hv1[k,vh]+hv3[k,vh];

end;
end;

lin recurdyn worden fro, flo, mro en mlo bepaaldl

procedure recurdyn;

var j,k,l:integer;
p: rea I;
mh0, mh1, mh2: arc;

begin

vh:-n;
for k:-1 to 3 do

fro[k,vh]:- -fio[k,vh];

fro[3,vh]:-fro[3,vh]+m[vh].gz;

uitvec(jro,fro,mh0,vh);

for k:- 1 to 3 do
mro[k,vh]:- -mio[k,vh]-mh0[k,vh];

for vh:-n-1 downto 1 do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

fro[k,vh]:-fro[k,vh+1]-fio[k,vh]; Ifro[vh+1]--flo[vh]1
flo[k,vh]:--fro[k,vh+1]

end;
fro[3,vh]:-fro[3,vh]+m[vh+1].gz;
uitvec(jro,fro,mh1,vh);
uitvec(jlo,flo,mh2,vh);

for k:-1 to 3 do
begin

p:-mio[k,vh]+mh1[k,vh]+mh2[k,vh];
mro[k,vh]:-mro[k,vh+1]-p Imlo[k,vh]--mro[vh+1]1

end;
end;

end;

procedure aandrijfkoppel;

var k: integer;
p: real;

begin
for vh:-1 to n do

begin
p:=0;
for k:-1 to 3 do

p:- p+ero[k,vh].mro[k,vh];
aandr[vh,com]:cp;

end;
end;

laandrijfkoppel bepaalt voor iederel
Ivrijheidsgraad het aandrijvendel
Ikoppel op de motorasl

Imtrxmtrx zet (n)A(n+1) om in (o)A(n+1)1
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procedure mtrxmtrx;

var x.y.k.p.l:integer;
q •som: rea I ;
hv.a:arr;

begin

for x:-1 to 3 do
for y:-1 to 3 do

hv[n.x.y]:-ao[n.x.y];

for vh:-n downto 2 do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

for p:-1 to 3 do
begin

q:-0;
for I :-1 to 3 do

begin
som:-ao[vh-1,k.I]*hv[vh,l.p]
q:-q+som;

end;
hv[vh.k.p]:-q;

end;
end;

end;

for vh:-2 to n do
begin

for x:- 1 to 3 do
for y:-1 to 3 do

ao[vh.x.y]:-hv[vh,x.y];
end;

end;

Iomega, omegap. snhld en snhldp gel ijk aan 01

procedure initialisatie;

var k: integer;

begin

gz:-10;
m[0]:-0;
m[1] :-0.4;
m[2] :-0.4;
vh:-n;

for k:-1 to 3 do
begin

omega[k,0]:-0:
omegap[k.0]:-e;
snhld[k.0]:-0;
snhldp[k.0]:-0;
flo[k.vh]:-0;
mlo[k.vh]:-0;

end;

end;
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Ijon zet nJn om in oJnJ

procedure jon;

var k. I .p:integer;
q •som: rea I ;
hv:arr;

begin
for vh:-1 to n do

for k:-1 to 3 do
for I :-1 to 3 do

hv[vh.k.l] :-ao[vh.k.l].j i [I .vh];

for vh:-1 to n do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

for p:-1 to 3 do
begin

som:-0;
for I :-1 to 3 do

begin
q:-hv[vh.k. I].ao[vh.p. I]:
som:-sOlll+q;

end:
jo[vh.k.p]:-som;

end;
end;

end:

end;

[global]procedure invmodel:

begin

if c0m-0 then
initialisatie:

turn;
dyn:
mtrxmtrx;
trans(invmeri.ero);
trans(invmeli.elo);
trans(invmjri .jro);
trans(invmjli .jlo);
jon;
itt;
mmio;
recurdyn:
aand r i j f koppe I ;

end:
end.
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module transform(output,input);

var erim.elim,jrim,jlim:[external]array[1 .. 3,9.. 6] of real;
sl,sample,com,n:[external]integer;
aandr:[external]array[9 .. 6.9 .. 399] of real;
ithta,ithtap,ithtapp,thta,thtap,
thtapp:[external]array[9 .. 6,-3 .. 399] of real;
jim: [external ]array[1 .. 3.9 .. 6] of real;
bgvw,count,k,i ,j,vh,voorw:integer;
kwdr ,p,gz, hconst, f i: real;
ao, jo: array[9 .. 6,1 ..3,1 .. 3] of real;
aio: array[9 .. 6,1 .. 3,1 .. 3,1 .. 3] of real;
omega, omegap, snhld, snhldp,flo,mlo,fio.ero,elo,
jro,jlo,fro,mro, mio:array[1 .. 3,9 .. 6] of real;
deltafi,mdelta:array[9 .. 6] of real;
m:[external]array[9 .. 6] of real;
daandr:array[9 .. 6,9 .. 399] of real;
dIlI:array[1 .. 6,1 •. 6] of real;
delta,nauwkh:[external]real;

type arr array[1 .. 6,1 .. 3,1 .. 3] of real;
type arc - array[1 .. 3,9 .. 6] of real;
type arq - array[9 .. 6,9 .. 399] of real;
type arn array[1 .. 6,1 .. 6] of real;
type arp - array[9 .. 6,-3 .. 399] of real;
type vec6 - array[9 .. 6] of real;
type ftype-file of real;

procedure kmodel(var kaandr:arq);forward;
procedure verschil ;forward;

Ivgl bepaalt voor iedere vrijheidsgraad het verschill
Itussen het gewenste koppel en het koppel dat bij del
Igevonden hoek is uitgerekendl

procedure vgl;

var dlt,som:real;

begin
voorw:-0;som:-0;
for vh:-1 to n do

begin
dlt:-sqr(mdelta[vh]);
som :-d It+aom;

end;

som:-sqrt(aom);

if aom>nauwkh
then

voorw:-voorw+1;
end;

Ivoorw ia een variabelel
Idie voor iedere vrhgr.1
laangeeft of een gewenatel

Inauwkeurigheid is bereiktl

loploa heeft ala input de functionaal matrix enl
Ihet verschil tuaaen gewenst en geschat koppell
Imet deze gegevena wordt de aanpassing van de hoekl
Ivoor iedere vrhgr bepaald en aan deltafi[vh] toegekendl

procedure oplos(var partdv:arn;ddeltam:vec6);

var p,j,i ,I:integer;
hulpvar,mop,op,af,maf: real;
h:arn;

begin

for p:-1 to n do
begin

for i:-p to (n-1) do
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begin
mop:-partdv[p.p]*ddeltam[i+1];
maf:-partdv[i+1.p]*ddeltam[p];
ddeltam[i+1]:-mop-maf;
for j:-p to n do

begin
op:-partdv[p.p]*partdv[i+1.j];
af:-partdv[i+1.p]*partdv[p.j];
h[i+1.j]:-op-af;

end;
for 1:-1 to n do

partdv[i+1.1]:-h[i+1.1];
end;

end;

deltafi[n]:-ddeltam[n]/partdv[n.n];
hulpvar:-8;

for i:-(n-1) downto 1 do
begin

for j:-n downto (i+1) do
hulpvar:-hulpvar+deltafi[j]*partdv[i.j]:

deltafi[i]:-(ddeltam[i]-hulpvar)/partdv[i .i];
hulpvar:-0

end;

end;

Ihdiv bepaalt uit een gegevens fi(k). fi(k-1)1
len fi(k-2) de eerste en tweede afgeleide van fil

procedure hdiv(var thtia.thtiap.thtiapp:arp);

begin
thtiap[vh.com]:-1.S*thtia[vh.com]-2*thtia[vh.com-1];
thtiap[vh.com]:-thtiap[vh.com]+e.S*thtia[vh.com-2];
thtiapp[vh.com]:-thtia[vh.com]-2*thtia[vh.com-1]+thtia[vh.com-2];

end;

Ifunc rekent m.b.v. een gegeven (meerdimensionale)1
Ifi(k) de functionaalmatrix uit. voor iedere vrhgrdl
Iwordt een delta bij de hoek opgeteld en bij dezel
Inieuwe hoek wordt en het koppel bepaaldl

procedure func;

var cnt.count.tel .ind:integer;
deltakop:arq;

begin

for tel:-1 to n do
begin

ithta[tel .com]:-ithta[tel .com]+delta;
vh:-tel;
hdiv(ithta. ithtap, ithtapp);
kmodel(deltakop);
ithta[tel.com]:-ithta[tel.com]-delta;
vh:-tel;
hdiv(ithta.ithtap.ithtapp);
for ind:-1 to n do

dm[ind.tel]:-(deltakop[ind.com]-daandr[ind.com])/delta;
end;
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end;

luitvec is een hulpprocedure om uitproductenl
lte bepalenl

procedure uitvec(var a,b,u:arc;vh:integer);

var k,I,m: integer;

begin
1:-2; m:-3; k:-1;
for k:-1 to 3 do

begin
u[k,vh]:- a[1 ,vh]*b[m,vh]-a[m.vh]*b[1 ,vh];
if 1>-3 then 1:-1

else 1:- 1+1;
if m>-3 then m:- 1

else m:- m+1;
end;

end;

Iturn rekent de coeffienten van het arrayl
IAIO uitJ

procedure turn;

var k,I,tel: integer;
p,q: real;
ari ,al i ,bri ,bl i :arc;

begin

ali[l,0]:-e;
al i [2,0] :-el im[3,0];
al i[3,0]:--e1 im[2.0];
u i tvec (e lim, a Ii, b Ii, 0) ;

for vh:-1 to n do
begin

uitvec(jl im,el im.al i ,vh);
uitvec(el im,al i ,bl i .vh);
ui tvec{j rim,erim,ari ,vh);
uitvec(erim,ari,bri ,vh);
for k:-1 to 3 do

begin
for I :-1 to 3 do

begin
a i o[ vh, 1 • k, , ]:- e r im[ I , vh] *e I im[ k, vh-1 ] ;
p:-ari [k,vh]*al i [1.vh-1];
aio[vh,2,k,I]:- p+bl i[I,vh-1]*bri[k,vh];
q:- ~al i [k,vh-1 ]*bri [I ,vh];
aio[vh,3,k,I]:- q+bli[k,vh-1]*ari[I,vh];

end;
end;

end;
end;
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Itrans zet erim. el im. jlim en jrim om in resp.1
lero. elo. jlo en jrol

procedure trans(var v.hl:arc);

va r k. I : in t ege r;
q •som: rea I ;

begin
for vh:-1 to n do

begin
for I :-1 to 3 do

begin
q:-0;
for k:-1 to 3 do

begin
som:-ao[vh.l.k].v[k.vh];
q:-q+som;

end;
hl[/.vh]:-q;

end;
end;

end;

Idyn bepaalt m.b.v. de hoek fi de mtrx (n)A(n+1) uitl
Ide mtrx AIOI

procedure dyn;

var k.l: integer;
p: real;

begin
for vh:-1 to n do

begin
fi:-ithta[vh.com];
for k:-1 to 3 do

begin
for I :-1 to 3 do

begin
p:- aio[vh.2.k.I].cos(fi)+aio[vh.3.k.I].sin(fi);
ao[vh.k.I]:- aio[vh.1.k.I]+p;

end;
end;

end;
end;

litt vult de arrays omega. omegap. snhld en snhldpl

procedu re itt;

var dubbt I .dubbt r.ui tpr j I. ui tpr j r.ui tprdj I .ui tprdj r .ui tprr:arc;
k. j: in tege r ;
s: real;

begin
for vh:-1 to n do
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begin
for k:-1 to 3 do

omega[k,vh]:-omega[k,vh-1]+ero[k,vh]-ithtap[vh,com];

uitvec(omega.ero,uitprr,vh);

for k:-1 to 3 do
begin

s:-uitprr[k,vh]-ithtap[vh,com]+ithtapp[vh,com]-ero[k.vh];
omegap[k,vh]:-s+omegap[k.vh-1];

end;

uitvec(omega,jro,uitprjr,vh);
uitvec(omega,jlo,uitprjl,vh-1);

for k:-1 to 3 do
snhld[k,vh]:-snhld[k,vh-1]+uitprjl[k,vh-1]-uitprjr[k,vh];

uitvec(omega,uitprjl.dubbtl,vh-1);
uitvec(omega,uitprjr,dubbtr,vh);
uitvec(omegap,j lo,uitprdjl ,vh-1);
uitvec(omegap,jro,uitprdjr,vh);

for k:-1 to 3 do
begin

s:-snhldp[k,vh-1]+uitprdjl[k,vh-1]-uitprdjr[k,vh];
snhldp[k,vh]:-s+dubbtl[k.vh-1]-dubbtr[k,vh];

end;
end;

end;

Imio bepaalt m.b.v. omega, omegap en jlo het array mio,l
Itevens wordt het array fio gevuldl

procedure mmio;

var k,l: integer;
P.s :real;
hv1.hv2.hv3: arc;

begin
for vh:-1 to n do

begi n
far k:-1 to 3 do

begin
fio[k.vh]:-m[vh]-snhldp[k.vh];
p:-0;s:-0;
for I :-1 to 3 do
begin

p:-p+omegap[1 ,vh]-jo[vh.k. I];
s:-s+omega[l.vh]-ja[vh,k.I];

end;
hv1[k.vh]:-p; hv2[k.vh]:-s;

end;
uitvec(omega.hv2.hv3.vh);
for k:-1 to 3 do

mio[k.vh]:-hv1[k.vh]+hv3[k,vh];

end;
end;

lin recurdyn worden fro, flo, mro en mlo bepaaldl

procedure recurdyn;

var j,k.l:integer;
p,gz: real;
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mh0.mh1,mh2: arc;
begin

vh:-n;
for k:-1 to 3 do
begin

flo[k.vh]:-e;
mlo[k.vh]:=0;
fro[k.vh]:- -fio[k,vh]

end;

fro[3.vh]:-fro[3.vh]+m[vh]*gz;

uitvec(jro.fro.mh0.vh);

for k: - 1 to 3 do
mro[k.vh]:- -mio[k.vh]-mh0[k.vh];

for vh:-n-1 downto 1 do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

fro[k.vh]:-fro[k,vh+1]-fio[k.vh]; Ifro[vh+1]--flo[vh]1
flo[k,vh]:--fro[k.vh+1]

end;
fro[3.vh]:-fro[3,vh]+m[vh+1]*gz;

uitvec(jro,fro.mhl,vh);

uitvec(jlo,flo,mh2,vh);

for k:-l to 3 do
begin

p:-mio[k.vh]+mh1[k,vh]+mh2[k,vh];
mro[k,vh]:-mro[k,vh+1]-p Imlo[k.vh]--mro[vh+1]1

end;
end;

end;

lmtrxmtrx zet (n)A(n+1) om in (o)A(n+1)1

procedure mtrxmtrx;

var x,y.k,p.l:integer;
q,som: real;
hv.a:arr;

begin

for x:-1 to 3 do
for y:-l to 3 do

hv[n.x,y]:-ao[n,x,y];

for vh:-n downto 2 do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

for p:-l to 3 do
begin

q:-e;
for I :-1 to 3 do

begin
som:-ao[vh-1.k.I]*hv[vh.l.p]:
q:-q+som;

end;
hv[vtl,k.p]:-q:

end;
end;

end;

for vh:-2 to n do
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begin
for x:- 1 to 3 do

for y:-1 to 3 do
ao[vh.x.y]:-hv[vh.x.y];

end;

end;

Iomega. omegap. snhld en snhldp gelijk aan 01

procedure initialisatie;

var k.beginvw: integer;

begin

gz:-10;
for k:-1 to 3 do

begin
omega[k.0]:-0;
omegap[k.0]:-0;
snh I d[k.0] :-0;
snhldp[k.0] :-0;

end;

m[0]:-0;

delta:-delta.4.arctan(1)/180;
p:-a.arctan(1);
hconst:-arctan(1);

for k:-1 to sample do
begin

ithta[0.k]:-0;
ithtap[0.k]:-0;
i thtapp[0. k] :-0

end;

for vh:-1 to n do
for k:--2 to -1 do

begin
ithta[vh.k]:-0;
ithtap[vh.k]:-0;
ithtapp[vk.k]:-0

end;

end;

Ijon zet nJn om in oJnl

procedure jon;

var k.1 .p: integer;
q.som: real;
hv:arr;

begin
q:-0; som:-0;
for vh:-1 to n do

for k:-1 to 3 do
for I :-1 to 3 do

105
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hv[vh.k.I]:-ao[vh.k. 1].jim[1 .vh];

for vh:-1 to n do
begin

for k:-1 to 3 do
begin

for p:-1 to 3 do
begin

for I :-1 to 3 do
begin

q:-hv[vh.k.I].ao[vh.p.I];
som:-som+q:

end;
jo[vh.k.p]:-som;
som:-0;

end;
end:

end;

end:

I kmode I rekent voor het invers kmodel bij een gegevenl
Ivector fi de bijbehorende koppels uitl

procedure kmodel;

var k: integer;
p: real:

begin
dyn;
mtrxmtrx;
t rans(erim.ero);
trans(el im.elo);
trans ( j rim. j ro) ;
t rans(j lim. j 10) ;
jon;
itt;
mmio;
recurdyn;

begin
for vh:-1 to n do

begin
p:-0;
for k:-1 to 3 do

p:- p+ero[k.vh].mro[k.vh];
kaandr[vh.com]:-p;

end;
end;

end;

procedure verschil;

begin
for count:-1 to n do

mdelta[count]:-aandr[count.com]-daandr[count.com];
vgl;

end;

[global]procedure model;

begin
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if (sl-0)and(c0m-0) then
begin

in it i a I i sat ie;
turn;

end;

if com>0 then
begin

for vh:-1 to n do
begin

ithta[vh.com]:-3*ithta[vh.com-1]-3*ithta[vh.com-2];
i thta.[ vh. com] :- i thta[ vh. com]+ i tht a[ vh. com-3]

end;
for vh:-1 to n do

hdiv(ithta.ithtap.ithtapp);
end;

kmode I (daand r) ;
versc:hil;

whi Ie voorw>0 do
begin

func;
oplos(dm,mdelta);
for vh:-1 to n do

begin
ithta[vh.com]:-ithta[vh,com]+deltafi[vh];
hdiv(ithta, ithtap,ithtapp)

end;
kmodel(daandr);
versc:hil;

end;

end;

end.
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module regel(INPUT.OUTPUT);

var fact: real;
sl.com.n.sample: [external]integer;
terugkf.forget:[external]real;
grens.j,vh: integer;
thta.thtap.thtapp.ithta, ithtap,
ithtapp, inthta:[external]array[0 .. 6,-3 .. 300] of real;
fthta.uthta: array[0 .. 6.-3 .. 300] of real;
p: array[0 .. 6,-3 .. 300.1 .. 4.1 .. 4] of real;
w:array[0 .. 6.1 .. 4] of real;
error: array[0 .. 6.-3 .. 300] of real;
parmvec:[external]array[0 .. 51 ,0 .. 6.-3 .. 300.1 .. 4] of real;

ladaptie implementeert de blokken transformatie en regelaar.'
IHet eerste stuk van de procedure, de if then else construct ie,'
Itest op het niet-minimum fase karakter van het 8 polynoom.'
lafhankel ijk van de I igging van de wortels wordt wei (else)'
lof niet(then) voor kompensatie gekozen. Het tweede stuk'
Ischakelt de adaptie geleidel ijk in, dit om te grote sprongenl
lin het stuursignaal te voorkomenl

Iprocedure adaptiel

procedure adaptie;

var j .k: integer;
hh. hv: rea I ;

begin
hv:-0;

if abs(parmvec[sl .vh.com,2])<abs(0.9*parmvec[sl ,vh.com.1])
then

begin
for j:-3 to 4 do

hv:-hv-parmvec[sl.vh,com.j]*fthta[vh.com-j+3];
hv:-hv+fthta[vh.com+1]-uthta[vh.com]*parmvec[sl.vh,com.2];
uthta[vh.com+1]:-hv/parmvec[sl.vh.com,1];

end
else

begin
for j:-3 to 4 do
. hv:-hv-parmvec[sl.vh.com.j]*fthta[vh,com-j+3];
hv:-hv+inthta[vh.com+1];
uthta[vh.com+1]:-hv/(parmvec[sl .vh.com.1]+parmvec[sl ,vh.com,2]);

end;

if (com>-grens)and(com<-(sample/3+grens»
then

begin
hh:-3*«com-grens)/sample)*uthta[vh,com+1];
thta[vh,com+1]:-hh+(1-(3*(com-grens)/sample»*fthta[vh.com+1];

end
else

thta[vh.com+1]:-uthta[vh,com+1];

end;

lend adapt ie'

Ifi Iter weegt de parameters van de vorige slag. in het overeen-I
Ikomstige samplemoment. mee in de bepal ing van de parameters'
Ivan de huidige slag. die van de vorige slag worden met 1/2 ge-l
Iwogen. die van de huidige eveneens met 1/2'

Iprocedure filter'

procedure fi Iter;
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var j: integer;
hv: real;

begin
for j :-1 to 4 do

begin
hv:-0.S*parmvec[sl-1.vh.com.j];
parmvec[sl.vh,com.j]:-0.S*parmvec[sl,vh.com,j]+hv

end;
end;

lend f i I ted

Ide updateomega procedure past de vector diel
Ifi-in(k-1). fi-in(k-2). fi-uit(k-1) en fi-uit(k-2) bevat aanl

procedure updateW;

va r i: i ntege r ;

begin

for i :-1 to 2 do
w[vh.i]:-thto[vh.com-i];

for i:-3 to 4 do
w[vh.i]:-ithta[vh,com-i+2];

end;

lend updateWI

Ide updatetheta procedure verzorgt het updotenl
Ivan de parometervector theto, hiervoor zijnl
Inodig de error e en de variantiemotrix Pkl

procedure updatetheta;

var i.j: integer;
hres. res:array[1 .. 4] of reol;
hv: real;

begin

for j :-1 to 4 do
begin

hv:-0;
for i :-1 to 4 do

hv:-hv+p[vh.com-1.j. i]*w[vh.i];
res[j] :-hv;

end;

hv:-0;

for j:-1 to 4 do
hv:-hv+res[j]*w[vh.j];

fact :-hv+1;

for j :-1 to 4 do
res[j]:-w[vh,j]*error[vh.com]/fact;

forj:-1t04do
begin

hv:-0;
for i :-1 to 4 do

hv:-hv+p[vh.com-1.j.i]*res[i];
hres[j] :-hv;

Ii is rij index variantie-I
Imatrixl

li-kolomindex varmtrxl
Ires[j]- P(k-1) x wi

Ifact- wT x P(k-1) x wi
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end;

for j:-1 to 4 do
parmvec[sl ,vh,com,j]:-parmvec[sl ,vh,com-1,j]+hres[j];

end;

lend updatethetaf

lupdatevarmtrx bepaalt uit de vector w, die de procesdata bevat,f
Ide schattingsfout e en de variantiematrix van het vorige sample-I
Imoment de variantiematrix in het huidige samplemomentl

procedure updatevarmtrx;

var i,j:integer:
hv: real;
hp: arroy[0 .. 6,1 .. 4,1 .. 4] of real;
resv1,resv2: array[1 .. 4] of real;

begin

for j:-1 to 4 do
begin

hv:-0;
for i :-1 to 4 do

hv:-hv+p[vh,com-1,j,i]*w[vh,i]:
resv1 (j] :-hv;

end;

for j:-1 to 4 do
begin

hv:-0;
for i :-1 to 4 do

hv:-hv+p[vh,com-1,j,i]*w[vh,i];
resv2[j] :-hv;

end;

fact :-foct-1:
fact:-fact+forget;

Irij indexl

Ikolom indexl

I ko 10m vectod

Irij indexl

Ikalom indexl

Ikolom vectod

for j :-1 to 4 do
for i :-1 to 4 do

hp[vh,j,i]:-(1/fact)*resv1[j]*resv2[i]: Ihp bevat veranderingf
Ivan p-matrixl

for j :-1 to 4 do
for i:-1 to 4 do

p[vh,com,j,i]:-(1/forget)*(p[vh,com-1,j,i]-hp[vh,j,i])

lupdate van p-matrixl

end;

lend updatevarmtrxf

linitial isatie vult de variantie matrix met def
leenheidsmatrix, verder wordt de eerste para-I
Imeter vector gel ijk aon 0 gemaakt,verder wordtf
Ide variabele grens berekend, deze geeft aan vanaff
Iwelk samplemoment de adaptie wordt ingeschakeldf

procedure initial isatie;

vor k,j: integer;

begin
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for vh:-1 to n do
for k:-1 to 4 do

for j :-1 to 4 do
p[vh,0,k,j]:-e;

for vh:-1 to n do
for j :-1 to 4 do

p[vh,0,j,j]:-1;

for vh:-1 to n do
for j:-1 to 4 do

w[vh,j]:-e;

grens:-round(sample/6);

end;

lend initialisatiel

Ischatter1 is een global procedure die in het hoofdprogrammal
Iwordt aangeroepen, schatter1 schat de procesparameters vanl
Ihet proces zonder dat de terugkoppel ing is aangebracht, hetl
lis de schattingsprocedure tijdens de 0-de slagl

[global]procedure schatter1;

var res: array[1 .. 4] of real:
hv: array[0.. 6] of real;

begin

i f com-1 then
in it i a I i sat ie;

for vh:-1 to n do
begin

updatew;
hv[vh]:-0;
for j:-1 to 4 do

hv[vh]:-hv[vh]+w[vh,j].parmvec[sl,vh,com-1,j];
error[vh,com]:-ithta[vh,com]-hv[vh]; lerror is de foutl
updatetheta; Ide werkel ijke en del
updatevarmtrx; Ibenaderde proces-I

end; luitgangl

end;

lend schatter11

Ischatter2 doet hetzelfde als schatter1, aleen wordt na eenl
Ibepaalde grens (if com>grens) de stuur grootheid voor het inversmodell
Ibepaald m.b.v. de procedure adapt ie, deze procedure(adaptie) is del
limplementatie van de bolkken adaptie en transformatiel

[global]procedure schatter2;

var res: array[1 .. 4] of real;
hv: arr~y[0.. 6] of real;

begin
for vh:-1 to n do

begin
updatew;
hv[vh]:-0;
for j :-1 to 4 do

hv[vh]:-hv[vh]+w[vh,j]*parmvec[sl,vh,com-1,j];
error[vh,com]:-ithto[vh,com]-hv[vh];
updotetheta;
updatevarmtrx;
fthta[vh,com+1]:-inthta[vh,com+1]-terugkf*ithta[vh,com];
if com>grens then

begin
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