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SAMENVATTl:NG

In de vakgroep Meten en Regelen wordt een drijvend platform gebruikt
om identificatie- en regeltechnieken te testen. Het platform drijft
met drie drijvers op het vater, en is in hoogte instelbaar door een
servosysteem, waannee de afstanden van de drijvers tot het platform
qevarieerd worden. Het platform heeft drie stuursiqnalen naar de
servosystemen als input, en drie hooqten van het platform tot de
bassinbodem als output.
Dit verslag omvat de identificatie van de dynamica van het drijvend
platform. De identificatie dient als voorbereidinq op het
uiteindelijke doel, het horizontaal stabiliseren van het platform.
Allereerst zijn op mechanische- en fysische qrondslag een 5150- en
MIMO-model opqesteld van het proces. In het 5I50-model is het qedrag
van een poot gemodelleerd, in het MIMO-model het totale platform. De
orde van deze modellen bedraagt drie respectievelijk negen.
De identificatie is gedaan aan de hand van een input/output dataset.
Een simulatiemodel is geschat waarbij een output-error least squares
criterium is geminirnaliseerd. Als input is gekozen een ruisreeks
vanwege het breedbandige karakter.
Zowel het geschatte 5150- als MIMO-model corresponderen kwalitatief
met het op mechanische- en fysische grondslagen gebaseerde 5150- en
MIMO-model. Beide modellen zijn qevalideerd aan de hand van een
simulatie met als input een tweede ruisreeks.
Verder zijn op en rond het drijvend platform talrijke hardware
problemen opgelost. Men denke hierbij aan de hoogtemeting van het
platform (output), het servosysteem, en de elektrische ontkoppelings
problematiek. De resultaten hiervan zijn ook in het verslag opgenomen.

Summary

In the professional group Measurement and Control a floating platform
is used to test identification and control techniques. The platform
floats with three floats on the watersurface, and the height can be
regulated by a servosystem, hereby enabling the distance between the
platform and the floats to be varied. The platform has three inputs:
the control signals of the servosystems, and three outputs: the
heights of the platform to the bottom of the bassin.
This report comprises the identification of the dynamics of the
floating platform. The identification is the first stage towards
stabilising the platform in its horizontal position.
First a 5150 and MIMO-model are drawn up based on mechanical and
physical theory. The 5I50-model describes the conduct of one float,
the MIMO-model describes the whole platform. The order of the models
is three and nine respectively.
Identification is done by a input/output dataset. A simulation model
is estimated by minimizing an output-error least squares criterion.
Input is a noise sequence because of its broadband spectrum.
The 5I50-model and the MIMO-model correspond qualitatively with the
SI50-model and MIMO-model based on mechanical and physical background.
Both models are validated by a second dataset.
Further, various hardware problems are solved, for example the height
measurement technique, the servosystem and EMC problems. These results
are also included in this report.
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LIJS'1' VAN SYMBOLEN

MODEL BESCHRIJVING OP FYSISCHE- EN MECHANISCHE GRONDSLAG

h S1S0-proces: Hoogte puntmassa tot bassinbodem

MIMO-proces: Hoogte massarniddelpunt tot bassinbodem

h
O

SISO-proces: Hoogte puntmassa tot bassinbodem in nulpositie

HIMO-proces: Hoogte massamiddelpunt tot bassinbodem in nulpositie

-h SISO-proces: Uitwijking puntmassa tot nulpositie h - h - h o

-H1MO-proces: Uitwijking massamiddelpunt tot nulpositie h - h - h
o-H(s), H(s) Laplace getransformeerde van h resp h

hi Hoogte meetpunt h balk i tot bassinbodem

hOi Hoogte meetpunt h balk i tot bassinbodem in nulpositie

- -HiS), Hi (s) Laplace getransformeerde van hi resp hi

-h
i

Uitwijking meetpunt h balk i tot nulpositie - h iO

-H(z) Z-getransformeerde van h

d
i

Diepte waarmee drijver i in het water ligt

d Oi Diepte waarmee drijver i in het water ligt in de nulpositie

Uitwijking van drijver i tot nulpositie -d - di iO
d

i- -D
i

(s), D
i

(s) Laplace getransformeerde van d
i

resp d
i-D(z) Z-getransformeerde van d

u Lengte pijler behorende bij drijver i
i

u
Oi

Lengte pijler behorende bij drijver i in de nulpositie

u Uitwijking van de pijler tot de nulpositie u -u
i - ui i iO

-Uis), U
i

(s) laplace getransformeerde van u
i

resp u
i

F
i

Kracht uitgeoefend door drijver i op platformconstructie

F Externe Kracht uitgeoefend op drijver in SISO-subsysteern
e

F
Nd

No~alkracht uitgeoefend op een drijver

F
Od

Opwaarstekracht uitgeoefend op een drijver

FWd Weerstandskracht uitgeoefend op een drijver
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F Zwaartekracht uitgeoefend op een drijver
Zd

F Normaalkracht uitgeoefend op platformconstructie
Np

F Zwaartekracbt uitgeoefend op platformconstructie
Zp

M Massa platform

M
d

Massa drijver

M Massa platformconstructie
p

K
d

Weerstandscoefficient

D
d

Opwaarstekracht-coefficient

9 Versnelling zwaartekracht

8
1

Hellingshoek om negatieve y-as

8
2

Hellingshoek om positieve x-as

J
1

Massatraagheidsmoment voor draaiing om y-as

J
2

Massatraagheidsmoment voor draaiing om x-as

L Lengte balken platformconstructie

SERVOSYSTEEM

K Versterkingsfactor servosysteem met snelheidsterugkoppeling
v

K versterkingsfactor servosysteem met positieterugkoppeling
p

T Tijdsconstant servosysteem met positieterugkoppeling
p

T Tijdsconstante servosysteem met snelheidsterugkoppeling
c.Ip

K Terugkoppelfactor positieteruggekoppelde servosysteem
u

C Toename u bij een omwenteling van de draaias
m

V
tacho

Spanning over tachogenerator aansluitklemmen DC~otor

K Versterkingsfactor tachogenerator
ovg

v Signaal evenredig met positie pijler
p

V Signaal evenredig met qewenste positie pijler
pw

V Signaal evenredig met draaisnelheid draaias motor
v

V Signaal evenrediq met qewenste draaisnelheid draaias
vw

motor
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£ - v - v
p pw P

£ -V - V
v vw v

C
1

Proportionele sne1heidsregelaar

C
2

Proportionele positieregelaar

C
3

Proportionele stroomregelaar

V Ingangssignaal AD-kanaal interface
ad

HOEKOPNEMER I POSITIEOPNEMER

V Voedingsspanning
cc

V Loperspanning potmeter
L

MODEL BESCHRIJVING

M(i) Markov parameters

a Minimaal polynoom coefficient
1

r Minimaal polynoom graad

A,B,C,D

F,G,H,K

(Pseudo) kanoniek realisatie toestandsruimte model

Realisatie toestandsruimte model

n Orde model

M Model

P Proces

e Parameters proces
- t

e Parameters model

u Input

y Output

y Geschatte output

p Aantal inputs

q Aantal outputs

V Verliesfunctie
N

offset Offset
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Inleiding

Het drijvend platform is een laboratoriumopstelling, waarop in het

verleden regel- en identificatietechnieken zijn toegepast. Doel is het

horizontaal afreqelen van het platform. ondanks invloeden van

"buitenaf· zoals golven en massamiddelpunt verplaatsing (kraan).

Daarvoor heeft het systeem drie ui tgangssignalen, de hoogten van de

uiteinden van de balken ten opzichte van de vaste wereld; en drie

ingangssignalen, de stuursignalen voor de servosystemen. Twee

stuursignalen zijn in principe voldoende om het systeem horizontaal af

te regelen, met het derde erbij kan ook de hoogte van het platform

worden ingesteld.

----------------------1
I
I
I
I
I
I
I

I-~.c~~~~:~i:~~~~::~::.::::.::.:*~:f~~~:f_
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
• nlat'ann£RPRD'nw

I
I
I,
I
I
I
I
I
I,
I
I
I
I

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

r-----------------

Fig 1: Het drijvend platform

Bet platform is gelegen in een cirkelvormig bassin met een straal van

75 cm. Een drijver ligt in 6~n van de drie compartimenten die

gescheiden zijn door tussenschotten. Deze zijn geplaatst om de golven

te breken tussen de drijvers. Het platform is een stervormige

constructie staande op drie pijlers. De "platformconstructie" bestaat

uit drie balken, geplaatst onder een hoek van 120 graden. In het

centrum staat een om zijn as draaibare hijskraan. De hoogte van het

platform is afhankelijk van de diepte waarrnee de drijvers in het water

liggen en de lengte van de pijlers. De lengtes kunnen worden
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gevarieerd door aansturing van de op de balken aangebrachte

servosystemen (servoversterker en servomotor) door de op de wal

geplaatste Personal Computer.

Er van uitgaande dat het servosysteern "oneindig"' sterk is, is het

duidelijk dat het totale proces bestaat uit twee deelprocessen: het

servosysteem en de dynamica van het platform (Fig. 2).

v
1

u dynamica I~ hoogte... - servo -
AD PC OA ~F"""

(regel aar) I I systeem platform I I
sensor

stuur uitwijking hyo~tesignalen pi jlers p a form

Fig 2: platform proces

Het ontwerpen en implementeren van een regelaar voor het proces kan

enkel, indien de dynamica van het proces bekend is. Een qualitatief

fysisch model zal worden afgeleid. Quantitatief is dit fysische model

niet beschikbaar, omdat de massaverdeling en de massatraagheids

momenten om de drie coordinaat-assen niet bekend zijn.

Quantitatieve informatie over de dynamica is te verkrijgen door het

proces te identificeren. Aan de hand van een input-output dataset en

een gekozen modelset wordt een model geschat, dat het gedrag van het

proces in de zin van een criterium het beste benadert.

Dit afstudeerwerk bevat de resultaten, die de identificatie heeft

opgeleverd. Geschat zijn een polynoom model en een toestandsruimte

model. Een output-error criterium werd gehanteerd teneinde een

simulatiemodel van het platform te verkrijgen. Verder zijn de

werkzaamheden alvorens tot identificeren kon worden overgegaan

weergegeven. Dit waren hardware problemen met het servosysteem,

aardingscircuit en het hoogtemeetsysteem.

De regelaars zullen worden ontworpen door een volgende afstudeerder.
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1 rysiache modellering van het platfo~:

1.1 Inleiding

De eerste vraag die zich opwerpt is: "Welke dynamica willen we in een

model vatten?". De relatie die beschreven moet worden is die tussen de

hoogten van de balkuiteinden van de platformconstructie ten opzichte

van de bassinbodem. h
1
,h

2
,h

3
, en de stuursignalen voor de

aervosystemen. Fig. 3. toont ons, dat de hoogte van een balkuiteinde,

h, samenhangt met de diepte waarmee de ondersteunende drijver in het

water ligt, d, en de lengte van een pijler, u. Het waterniveau is

constant verondersteld. In eerste instantie zal een fysisch model

worden afgeleid voor de overdracht tussen u en h. Toevoeging van de

servosysteemoverdracht tussen de pijlerlengte u en het stuursignaal v

geeft de totale overdracht.

senroyersterker

tandheueeJ
tDndwje)
mec;hanisme

d

• iJ

110

40

U
110

II h

ho

Fig 3: Het SISO-subsysteem

d: Diepte waarmee drijver in het water ligt

h: Hoogte balkuiteinde tot bassinbodem

u: Afstand balkuiteinde tot onderzijde drijveri lengte pijler

De afleiding is aanmerkelijk eenvoudiger, indien de drijvers dynamisch

ontkoppeld zouden zijn. Het gedrag van het platform wordt dan

beschreven door de afzonderlijke bewegingsvergelijkingen van de drie
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drijvers. Echter de drijvers zijn dynamisch gekoppeld door de

stijfheid van het platform en de golven in het bassin. De laatste

interactie is grotendeels opgeheven doo~ het bassin met tussenschotten

in drieen te verde len, en in ieder kompartiment een drijver te

plaatsen (Fig. 1). In Fig 4 is zichtbaar dat een balk in het platform

met tussenwanden exponentieel uitdempt. Zonder tussenwand wordt de

balk omhoog gezwiept door de interactieve golven. De kompartimenten

staan door een nauwe spleet met elkaar in verbinding om

niveauverschillen in de waterspiegel te voorkomen.

10090807060so403020

He! effect VIII het plaauen VIII tussenwlllden in bet bassin

-: met tussenwllld

_; zonder tussenwlIld

.
,.
".

10

120

100

80

e 60
~
.~
Co 40E..

20

0

·20
0

timepoinlS [0.1 s]

Fig 4: Het effect van het plaatsen van tussenwanden op de

interactie tussen de drijvers

De dynamische koppeling als gevolg van de constructie is niet bekend

maar wordt in het afleiden van het model aanvankelijk als

verwaarloosbaar beschouwd. Later zal blijken dat dit enkel het geval

is, indien de massa van het platform geconcentreerd is in drie

"puntmassa's" gelegen boven de drijvers.

Onder de aanname, dat de dynamische koppeling nihil is, vonnen de

drijvers drie subsystemen in het platform. Omdat de drijvers identiek

zijn uitgevoerd is het voldoende een model af te ~eiden.

Om het platform horizontaal af te regelen moet de dynamica in

verticale richting bekend zijn. In het vervolg wordt verondersteld,

dat het platform niet om de verticale as roteert en enkel in verticale

richting beweegt.
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Het platform bestaat uit twee delen; de platformconstructie en de

drijvers. Kenmerkend voor de eigenschappen van een drijver is zijn

volume onder de waterspiegel en zijn massa. De drijver wordt daarom in

het model gerepresenteerd door een blok Md. De platformconstructie,

bestaande ui t de balken, motoren en kraan, wordt beschouwd als een

star lichaam. Verder is de ~ssa boofdzakelijk geconcentreerd in de

uiteinden van de balken omdat hier de servosystemen zijn aangebracht.

In het model wordt een derde deel van. de platformconstructie (een

balk, een servomotor, etc. ) in het model gerepresenteerd door een

puntmassa M , gelegen in het midden boven de dri jver alsof de massa
p

geconcentreerd is in de uiteinden van de balken (Fig. 5). Het proces

is op deze wijze opgesplitst in drie SISO-subsystemen.

De afleiding van de dynamica begint met het opstellen van een

krachtenbalans voor de drijver en de puntmassa (SISO-subsysteem). De

hoogte van het meetpunt van de balkuiteinden van de

platformconstructie tenopzichte van de bassinbodem bedraagt h; de

diepte van de drijver in het water bedraagt d. De eenheidsvector in

het coordinatenstelsel is e . e is positief gericht van de vaste
--z --z

wereld af. Uiteindelijk wordt met de resultaten verkregen bij het

SISO-subsysteem een MIMO-model afgeleid.

1.2.1 Dynamica van de platfo~onstructie:

De platformconstructie is onderhevig aan een tweetal krachten:

1: Gravitatiekracht:

De gravitatiekracht grijpt aan op het massamiddelpunt van de

platformconstructie c.q. puntmassa en is gericht naar de vaste wereld.

F - M .g e
-zp p--z

q is de qravitatieversnelling (1)

2: Nor.maalkracht:

De tandheugel oefent vanaf de onderzijde een kracht F uit op de
-Np

platformconstructie: F - F ee
-Np Np --z

De krachtenbalans voor de platformconstructie is:

M ·h·e
p --z

F + F - (- M .g + F )·e
-Zp -Np P Np-z

12
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1.2.2 De dynamica van de drijver

Op de drijver werken een viertal krachten:

1: Gravitatiekracht:

De gravitatiekracht grijpt aan op het zwaartepunt van de drijver en is

gericht naar de vaste wereld:

F
-Zd

- M 'g'e
d -z

(3)

2: Opwaartae Jtracht:

Het water oefent een opwaartse Kracht uit tegen het onderoppervlak van

de drijver. De opwaartse Kracht is gericht naar het wateroppervlak en

is gelijk aan het verplaatste gewicht aan water. De verplaatste massa

aan water is gelijk aan het volume van de drijver onder de

waterspiegel, V, rnaal de massadichtheid van water, p:

F c g·p·V·e - g·p·S·d·e
-Od -z -z

K·d·e
d -z

(4 )

De opwaartse Kracht is evenredig met de diepte d zolang de drijver

niet geheel onder de waterspiegel ligt en de hoogte van de

waterspiegel onafhankelijk is van de diepte, waarrnee de drijver in het

water ligt. De opwaartse Kracht wordt in het SISO-subsysteem

gerepresenteerd door een veer tussen de vaste wereld en de drijver.

3: Weerstands Jtracht:

In deze Kracht is de wrijving tussen de drijver en het water

verdisconteerd. De weerstandskracht kan in viskeuze vloeistoffen een

tweetal vormen aannernen; als traagheidsweerstand of als wrijvings

weerstand. In het eerste geval krijgen de aanvankelijk in rust

verkerende watermoleculen een versnelling door de verplaatsing van de

drijver. De drijver ondervindt de Kracht van de watermoleculen als een

traagheidheidskracht. Van een wrijvingsweerstand is sprake bij

vloeistoffen met een grote viscositeit. De Kracht is hierbij evenredig

met de viscositeit (Borghouts, 1976].

De weerstandskracht wordt verondersteld lineair te zijn met de

snelheid van de drijver, en gericht naar de negatieve snelheids

richting:

F
-iid

D 'd'e
d -z

13
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De weerstandskracht wordt in het SISO-subsysteem gerepresenteerd door

een demper tussen de vaste wereld en de drijver

4: Normaalkracht:

Het tandwiel oefent een naar de vaste wereld gerichte kracht F uit
-Nd

op de drijver, F - -F 'e
-tid tid -z

De krachtenbalans voor de drijver is:

.
-M d· e - F + F + F + F - (D •d + K . d - M . 9 - F ). e (6)

d -z -0 d -w d -zd -N d d d d Nd-z

Wat resulteert in de volgende bewegingsvergelijking:

1.2.3

M 'd - -D ·d - K ·d + M 'g + F
d d d d Nd

fl" • h

. . ~i Ii h
110

FHd
Fzp

110 ho

Md

40

Fig 5: SISO-subsysteem

Koppeling dynamica platfo:mconstructie en dxijver.

(7)

Platformconstructie en drijver zijn gekoppeld door een wormwiel

tandwiel-tandheugel mechanisme. Op het raakoppervlak van tandwiel en

tandheugel oefenen beide een kracht op elkaar uit die, volgens de

derde wet van Newton: F - -F , gelijk is in grootte, maar
-aetie -reactie

tegengesteld gericht. Zij F - F • dan is F - F . Hieruit
-aetie -Np -reactie -Nd

voIgt dat: F 'e - - (-F ·e). Kortom F - F . In dit hoofdstuk
Jlp -z Nd -z Np Nd

voIgt een beschrijving van de platform dynamica onder een tweetal

condities:

a: De pijlerlengte is constant, de verbinding is zogenaamd star.

b: De pijlerlengte is afhankelijk van een stuursignaal.
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1.3

1.3.1

Fyaiache modellering van het platfo~: SISO-aUbayateem

Platfo~ dynamica bij .en atarre verbinding tuasen platfo~

en drijver

(8 )

van de vaste

toestand do

d. d is de

Wanneer de motor niet vordt aangestuurd, vormen platformconstructie en

drijver een star 1ichaam. Het gedrag van het platform wordt nu

beschreven door de bewegingsvergelijking van de drijver, vgl. 7, met

het verschil dat de massa van de drijver ingenomen wordt door de massa

van de drijver en de p:atform~onstructie,M
d

• M - M
d
+ M

p
'

M'd + D 'd + K ·d - M'g
d d

Uit vgl. 8 voIgt dat het platform met een diepte d - do M'g/K
d

in

het water 1igt wanneer het in rust is. Verder dempt het systeem uit

omdat H, D en K reele, positieve getallen zijn. De polen van het
d d

linkerlid liggen daardoor in het linkerhalfvlak van het s-vlak, wat

duidt op stabiliteit.

Een beschouwing van het systeem rondom de stationaire

wordt verkregen na substitutie van d door d - d
o

uitwijking rond do met de aantekening dat de uitwijking

wereld af positief is gerekend.

Werkt er behalve de zwaartekracht een externe kracht F op het
-e

platform dan beschrijft vgl. 9 de uitwijking rond de stationaire

toestand:

M'd + D 'd + K ·d
d d

F
e

(9)

In de proefopstelling wordt om praktische redenen niet de diepte d

gemeten, maar de hoogte h. Orndat platformconstructie en drijver een

star 1ichaam vormen, zijn de uitwijking h en d gelijk aan elkaar. De

bewegingsvergelijking wordt:

M·h + D 'h + K ·h F
d d e

-De overdrachtsfunctie tussen F en H(s) is gegeven door:
e

F (s)
H(s)

e
2

M s + D s + K
dd

(10 )

(11)
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-Orndat het signaal h(t) in een discrete rekenmachine (PC) wordt

bemonsterd, moet de relatie tussen H(S) en F (s) in het Z-domein of
e

discrete tijdsdomein worden beschreven. Daartoe moet de A/D-converter

worden opgenomen in de beschrijving. De AID-converter is een ideale
-* -sampler, omdat op de sample-momenten t, h (t) gelijk is aan h (t) .

Verder is F (t) een stapfunctie en geen impulsreeks. Kortom achter
e

*F (t)is een zero-order hold geplaatst.
e

De ~-getransformeerde van vgl. 10 is [~ie bijlage a):

H (z)

F (z)
e

-1 -aT D -aT. -2 -2aT -aT D -aT
Z (l+e COS",'!' - 2'MW e s~nW'!) + z (e - e cos"''1' + 2'MW e sin",'1')

1
_

-1 -aT -2 -2aT
2 z e cos",'1' + ~ e

(12)

De eigenfrequentie f en de demping a zijn gelijk aan:o

a - D/ (2M) f o w /2n - ./ K /M-ai/2no d

(13 )

1.3.2 Pijlerlengte is een functie van stuursignaal

De dynamica van het platform ligt vast door de bewegings

vergelijkingen van de drijver en de platformconstructie, vgl. 2 & B.

Wat ontbreekt is een verband tussen d en h. Daarom introduceren we de

variable u, zijnde de afstand van de onderzijde van de drijver tot

het meetpunt voor h; lengte pijler. u kan toe- of afnemen al naar

gelang de aansturing van het servosysteem.

Het is eenvoudig in te zien dat de stationaire toestand h
o

niet langer

eenduidig vastligt. Want, zolang er geen massaverandering plaats

vindt, is de diepte, waarmee de drijver in het water ~igt nadat het

proces is uitgedempt, gelijk zijn aan do' Orndat u dan iedere

willekeurige waarde binnen ~ijn bereik kan hebben aangenomen is het

duidelijk dat h o - ho(u).

Daarom volgt nu de definitie van de nulpositie:

B~po.itie:

In de nulpositie is het platform in rust, en bevindt het tandwiel zich

in het midden van de tandheugel, u=u - 0.5· (u +u ) , d=d eno max min 0

h=h
o

' De uitwijkingen rondom de nulpositie liggen vast door: h=~+d.

16



Orndat de massa van de drijver gering is, overwint de kracht die de

platformconstructie op de drijver uitoefent,

weerstandskracht en de opvaartse kracht

bewegingsvergelijking

verwaarloosd.

van de drijver

-F 'e, hoofdzakelijk de
Nd -z
De term Md'd in de

wordt in het vervolg

Dit geeft de volgende set vergelijkingen:

M ·h - - M .g + Fp P Np

0 - D ·d - K ·d + F
d d Nd

F FNp Nd

Het aan elkaar gelijk stellen geeft:

M 'h + M 'g - D ·d + K ·d
p p d d

} (14 )

(15 )

Substitutie van h h o+ h en d - do - d leidt tot een stationaire

vergelijking en een dynamische vergelijking:

M 'g
p

M ·h
p

K 'd
d 0

-D ·d - K ·d
d d

(16a)

(16b)

Het rechterlid van vgl. 16b representeert de kracht die de drijver op

het platform uitoefent wanneer de drijver niet in de stationaire

toestand verkeert. In de stationaire toestand ligt het platform met

een diepte do - M·g/K
d

in het water. De bewegingsvergelijking tussen h
- - -en u wordt na substitutie van d door d • h - u.

M ·h --D . (h - u) - K ·(h - u) •p d d

M ·h + D ·h + K ·h - D ·u + K ·u
p d d d d

De Laplace getransformeerde is:

D
d

S + K
H (s) d

* u (s)
2

Ms + D s + K
p d d

(17a)

(17b)

(18)

17



-om tot de overdrachtsfunctie tussen de hoogte H(s) en het stuursignaal

v (5) te komen, moet -u (s) vervangen worden door de

servosysteemoverdracht. Deze overdracht kan een tweetal vormen

aannemen, afhankelijk van de in het servosysteem aangebrachte

regelaar. Het servosysteem mag oneindig sterk verondersteld worden

doordat het koppel van de servomotor via een wormwiel overgebracht

wordt op een tweetal tandwielen die langs de tandheugel bewegen. Door

het wormwiel werkt er nauwelijks een terugwerkende koppel op de

servomotor. In het geval dat enkel een snelheidsregelaar is

aangebracht is de overdracht [zie 2.2.3 & 2.3].

-U(s) I Vis) ~ K Is
v

Dit leidt tot:

- K . ( Dds + K
H (5) v d--- T (5) - 2V(s) s ( M 5 + D s + K )

P d d

(19)

(20 )

omdat de signalen, h (t) en v (t), in een discrete rekenrnachine (PC)

worden bewerkt, moet vgl. (20 ) in het Z-domein of discrete

tijdsdomein worden beschreven. Daartoe moeten de AID en DIA converter

worden opgenomen in de beschrijving. De AID-converter is een ideale

--sampler omdat op de sample-momenten t, h (t) gelijk is aan h (t). De

DIA converter wordt gevolgd door een zero-order sample-hold.

Dit geeft de volgende discrete overdrachtsfunctie:

:::; - T(z) - ~ { Gzoh(S) * T(s) }- Z~1 ~ { ~ * T(S)} (21)

Uitwerking geeft (Linssen 1988):

K (b z -1+ b z-2 b z -3)+
v 1 2 3

T (z) - -1 -2 -3
a o + a z + a

2
z + a

3
z1

(22)

18



De parameters zijn gelijk aan:

a o
. 1

-1 - 2
-aT

COSCWoT)a fr e fr
1

2
-aT

cos (WoT)
-2a1

a - • e fr + e
2

-2aT
a

3
e

-aT
b

1
- T - e fr sinew T) I W
.00

-aT -2aTb
2

• 2 • e fr sin (w T) I W - 2 fr e frTfrCos (w T)
000

-2aT -aTb
3

• e fr T - e fr sin (w T) I w
o 0

(23a-g)

a - D/ (2M)

In het geval dat behalve de snelheidsregelaar ook nog een

positieregelaar is aangebracht, is de overdracht:

U (5) K
~

p

v (5) ST + 1
p

Oit leidt tot:

H (s) K ( o 5 + K
p d d..

v (5) (ST + 1) M 5
2

+ o 5 + K
d

)
p p d

(24 )

(25)

Vanwege de tijdsdiscrete regeling moet dit omgeschreven worden naar het

discrete tijdsdomein of z-domein. Oit resulteert {bijlage b]:

+

1

M-OT
d d p

T(O - KT)-------- -----=~- +
v T 2 -1 -TIT'" 1-z e p

d p

+(1 - z-1) K [ 1
p 1 - z-lv (z)

H (z)---

-1 -aT
M· (0 - 2K T) Z e sin (wT)

d d d p -1 -aT-----;:===::::::;:---- + Md (1 - z e COS (WT» ]

/ 4K M - Oi
d d d

---------::2~-----::1----a-T---------2~--2~aT=----

(M - 0 T + K 't ) (1 - z 2e cos (wT) + z e )
d d pdp

(26)

a - 0 I (2M)
d d

(13)
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De overdracht U(z) Iv (z) wordt in de experirnenten eenrnaal expliciet
..

geschat. Orndat achter v (t) een zero order hold 8chakeling is

geplaatst, wordt de overdracht:

-1
U (z) IV (z) - (1 - z )

{

l Kp

( S ST
p

+

-1 (1 -T IT )
Z - e p

-1 -7 IT
1 -z e p

20

1 -
-1 }1 - z

----1---::-7"....I,....T- -
1 -z e p

(27 )



1.4 I'yeiach. modell.ring van het platform: MIMO

In deze paragraaf wordt het fysische model van het SISO-subsysteem

uitgebreid naar een MIMO-systeem. De platformconstructie is nu niet

langer een puntmassa, maar een ster met massa .H. De kraan is voor-
p

Blsnog buiten beschouwing gelaten. Vanwege de symmetrie in de opbouw

ligt het massamiddelpunt in het midden van de ster op een hoogte h

boven de vaste vereld. De sterconstructie wordt aan de uiteinden

ondersteund door de drijvers (Fig. 6).

massa

F
2

Y middelpunt
F -1" - - 1

-1~
h

O~I L F
,

h u L 1

h u
io

h
0 M·g 10

p

/~x
F

i P

~ vaste wereld ~3 L :
o ! z-vlak

z~
,/ x
-y

z~
,/ y
x

Fig. 6: MIMO-model platform

Zoals afgeleid in het SISO-subsysteem oefent een drijver op een

bovenliggend aangrijppunt een kracht uit die gelijk is aan het

rechterlid van vgl. 17a. De afzonderlijke krachten die de drie

drijvers op de uiteinden van de sterconstructie uitoefenen zijn:

- - - -
F - D (~I-~I) + K (uI-hI )

1 - - - -
F - D (u

2
-h

2
) + K (u

2
-h

2
) (28a-c)

2

resp.

De traagheid van de drijver is wederom verwaarloosd

Volgens de klassieke mechanica resulteert dit in een translatie van

het massamiddelpunt, en een rotatie om het massamiddelpunt. De

volgende krachtenbalansen beschrijven de verticale translatie van het

massamiddelpunt, en de rotatie om de y-as en de x-as
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(29a-c)

(positieve) x-as~ J e 
~ 2

Translatie: Hoh - F + F + F
p 1 2 3

Rotatie om de (negatieve) y-as: J i B
l

-

Kleine uitwijkingen van het massamiddelpunt, h, ten opzichte van h o en

~leine hoekverdraaiingen 9
1

en 9
2

bedragen uitgedrukt in h
l

, h
2

en

h
3

:

(30a)

2h - h -
1 2

(30b)

(30e)

8t" O

t
I I

L :---r ~ /
'J I
~~'~

Fig 7: Relatie tussen de uitwijkingen en hoekverdraaiingen
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Bij een volledig eymmetrieche opbouw zijn de mas5atraagheidsmomenten

J
1

en J
2

gelijk aan elkaar. In de praktijk is dit niet het geval door

de aanwezigheid van de kraan, en de vierde servomotor gemonteerd op

balk 1. Voor J
1

- J
2

is de overdrachtsfunctie na substitutie van F
1

,

F
2

, F
3

" h, 8
1

en 6 2 in de bewegingsvergelijkingen lbijlage c]:

<~ + 6L
2

4 (~ 3L
2

4 3 3L
2

Il
2J )s (Ds+K)+ - 2J~s (05+K)+ (- - 2J)S (Os+K)+M M M

1 1

(27L
2

+ 9L
2

+
Il

9L
2

9L
4

2 2 9L
2 Il

18 L 2 2 9L 2 2
4J J)5 (05+K)+ (2MJ --)5 (05+K)+ (2MJ 4JT)s (Os+K)+2MJ 2MJ 4J

1
J

21 2 1 2 2 2 1 2

81L
4

4MJ J (05+K)3 0 0
1 2

(~ 3L
2

Il (~ 3L
2

9L
2

Il (~ + 3L
2 2

9 L Il 2
- 2J~s (Os+K)+ + -- + 4J)5 (05+K)+ -- - '4 :J) s (05+K) +M M 4J M 4J

1 2 1 2

9L
2 Il

27L
2

45L
2 18LIl 2 2 27L

2
9L

2
9L

4
29L 2 2

(2MJ 4J J)s (Os+K)+ (- + -- + 'iJ""J)5 (05+K)+ (4MJ - 4MJ
2

- 4J J)5 (Os+K)+4MJ 4MJ
22 1 2 1 1 2 1 1 2

4

0 ~(O +K)3 04MJ J 5
1 2

3L
2

4
2J) s (Os+K) +

1

4
9L 2 2
4J J)s (05+K)+

1 2

27L
2

(- +4MJ
1

(~ 
M

9L
2

(2MJ 
2

o

[

u (S)]
• u:(S)

u
3

(s)

(~ + 3L
2

_ 9L
2

4
M 4J 4J)5 (Os+K)+

1 2

9L
2

9L
4

2 2
-- - ---Is (05+K)+
4MJ

2
4J

1
J

2

o

23

3 + 3L
2

+ 9L
2

Il(M 4J 4J)S (Os+K)
1 2

45L
2

18L
Il

2 2
4MJ + 4J J)B (05+K)+

212

81LIl 3J'iMJJ(DS+K)
1 2

(31)



In het geval van een volledig symmetrische opbouw van het platform

zijn de massatraagheidsmomenten J en J gelijk aan elkaar en gaat
1 2

vgl. 31 over in:

1
2

-+ 3L (D
2J s

..

(~ + 6L
2

2 3 3L
2

2 3 3L
2

2
2J ) s (Ds+K) + (- - 2J) s (Ds+K) + (- - 2J) s (Ds+K) +M M M

27L2
2

0+ 0+2MJ (Ds+K) +

0 0 0

3 3L
2

2 3 6L
2

2 3 3L
2

2
(- - 2J) s (De+K) + (- + 2J )s (Ds+K)+ (- - 2J) e (Ds+K) +M M M

0+
27L

2
:2

0+2MJ (Ds+K)+

0 0 0

3 3L
2

2 (~ 3L
2

2 (~ +
6L

2
2

(- - 2J) s (De+K) + - 2J)S (Ds+K)+ 2J ) e (Ds+K) +M M M

0+ 0+
27L

2
2

2MJ (Ds+K)+

0 0 0

[

u (e) ]

• u:(S)
u

3
(e)

(32)

Hieruit is eenvoudig af te leiden dat de drie drijvere dynamisch
2 2

ontkoppeld zi jn wanneer J .. O. 5ML . Beter gezegd J .. J .. 0.5 ML .
1 2

Dit is het geval wanneer de massa van het platform geconcentreerd is

gedacht in een drietal puntmassa, met een massa M /3, gelegen in de
p

aangrijppunten boven de drijvers.
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Uitgewerkt bedragen J en J :
1 2

I
2 _ H/3 L2 + 2·M/3*(L/2)2 - 1/2 ML

2 (33a)J • r dm(r)
1

I
2 2 2

- 1/2 ML
2 (33b)J

2
r dm(r) - 2 M/3· (1/2) ·3L

[ H
,

(0) ] 1
*H (5)

{ 3
+ K)f

2
3

2
H

3
(S)

5 + -(Ds
M

9 4

M
5 (Ds+K) +

54 2 2 0 0- 5 (Ds+K) +
M

2

81 (D5+K) 3

M
3

9 4

M
S (Ds+K)+

0
54 2 2

0- s (Ds+K) +
M

2

81 (Ds+K) 3-
M

3

9 4

M
s (Ds+K) +

0 0
54 2 2- 5 (Ds+K) +
M

2

81 (Ds+K) 3

M
3

1 o
(Ds + K)

o

o
o

(Ds +
] [

U1 (5)]
• U (5)

K) U: (5)

(34)

De drie SISO-subsystemen komen tot uitdrukking in de diagonaal.

Het moge duidelijk zijn dat in het geval J en J ongelijk zijn aan
1 2

0.5ML
2

, dat J
1

en J
2

kleiner zijn dan 0.5 ML
2

.
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1.5 Orde, MP-graad en toestanden

Belangrijke A priori kennis van het proces, alvorens tot het schatten

van de parameters over te qaan, is het globaal bepalen van de orde van

het systeem. Dit is gedaan door het formuleren van een SISO-subsysteem

en een MIMO-systeem. In deze paragraaf zullen de begrippen orde,

Minimaal Polynoom graad (HP-graad), en toestanden worden toegelicht en

aangegeven voor de modellen.

n - Orde van .en eysteem: De orde van het systeem is gelijk aan het

aantal toestanden in het systeem. Waarbij een toestand overeenkomt met

een geheugen element. In het tijdscontinue geval is dat een integrator

en in het tijdsdiscrete geval een vertraging.

r - Minimaal Polynoom graad .....11. een eyeteem:

Kan een systeem beschreven worden volgens
r

M(r+j)" I a,M(r+j-i) j>o (35)
J.

i~l

M zijn de Markovparameters en r minimaal ~ n.

dan is het systeem van de r
e

graad. Voor MIMO-systemen is de MP-graad

kleiner of gelijk aan de orde [zie bijlage d:].

1.5.1 Orde en MP-graad SISO-proees:

Voor het SISO-proces maken we onderscheid in de tijdscontinue en

- -tijdsdiscrete beschrijving. De overdracht H (s) /U(s) is die van een

tweede orde massa-demper-veer systeem. Bij aansturing van het

servosysteem verhoogt de orde met een.

~ijdscoDtinue

star

eervo snelheidtgk

positietgk

~ijdsdiacreet

star

servo snelheidtgk

positietgk

orda

2

3

3

2

3

3

MP-graad

2

3

3

2

3

3

opm

vgl. 11

vgl. 20

vgl. 25

vgl. 12

vgl. 22

vgl. 26

Voor een SISO-systeem is de MP-graad gelijk aan de orde.
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1.5.2 Orde en MP-graad KLMO-proces:

Voor het HIMO-proces is enkel het tijdscontinue model afgeleid. Voor

het starre systeem bedraagt het aantal toestanden zes want er zijn zes

geheugenelementen aanwezig in het systeem (Fig 8). Het aansturen van

de drie servomotoren doet het aantal toestanden met drie toenemen tot

negen.

-H:······x;,··L
VI ,( S'rp, + 1 r-: ~',, ,

-H H-I Kp2 •

va : ( S'rp2 + 1) : ~'2

71, KP3~

"I : ( IT,) + 1 r: M·J.. __ .,- .. _-_._- .. -._.- ... _-~ .. -- .. _---._ .. _----._--_._- ... -._--------
h', r. + 6, L;···h0
2 .. r. -6, o.~ L + 62 o.snr

,,· 6a o.snL1i3 .. r. -6, o.~ L -

................ _-_._-- .. ---- -- - __ .. _-- ,
platform dYMmica

Fig 8: MIMO-MODEL

De MP-graad is gelijk aan negen maar kan afnemen indien tijdconstanten

gelijk zijn aan elkaar. Voor identieke servosysteemoverdrachten neemt

de MP-graad af van 9 tot 7. De drie polen "versmelten tot n een

zichtbare pool in de overdracht. Is daarnaast J
1

'" J
2

dan neemt de

MP-graad verder af tot 5. In het geval dat de drijvers volledig

ontkoppeld zijn (massa's boven aangrijppunten) neemt de MP-graad

nogmaals met twee af en wordt 3 (zie bijlage c].

JaMO-proces

star

motoraansturing

Orde

6

9

K-K"'K
pl p2 p3

Tpi Tp2 Tp3

6

7

27

MP-graad

K '" K K K K -K
pl p2 p3 pl p2 p3

T -T T T ..
T -

T
pl p2 p3 pl p2 p3

J- J- J J- J -J
21 2 1

J- O.5ML2

4 2

5 3



2 Het servosyeteem

2.1 Xn1eic:U.ng

Om de afstand van het platform tot de drijvers te kunnen varieren,

zijn op het platform een drietal motoren geplaatst. Met een tandwiel

tandheugel-wormwiel mechanisrne wordt de rotatie van de servomotor

draaias omgezet in een verticale beweging van de bijbehorende pijler.

Het mechanisme werkt zodanig dat een tegenwerkend koppel van de

pijler, via het wormwiel, nauwelijks doorwerkt op het koppel van de

motor. Tussen de PC en de servomotoren zijn servoversterkers geplaatst

om het vermogen te versterken en de eigenschappen van het servosysteem

te verbeteren.

Oorspronkelijk stonden de servoversterkers op de vaste wereld en

liepen de voedingslijnen, stuurlijnen en tacholijnen van de wal naar

het platform. Het totaal aantal draden kon oplopen tot meer dan 15

stuks. Vanwege de vermogensdissipatie in de voedingslijnen, en de

invloed van de bedrading op de dynamica van het platform (trek) is

besloten de Hauser-servoversterkers te vervangen. De eis was dat de

nieuwe servoversterker compact moest zijn om plaatsbaar te zijn op het

platform. Dit kon niet met de Hauser-servoversterkers, omdat hun rnassa

en omvang te groot waren. Dit resulteerde in de Zorge-servoversterker.

Echter door de vele hardware problemen, mede vanwege ontwerpfouten,

zijn tijdens de opeenvolgende experimenten wederom de Hauser

servoversterkers ingezet.

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de Zorge- en

Hauser-servoversterker op regeltechnisch gebied.Voor de

Zorge-servoversterker is de uiteenuitzetting uitvoeriger, orndat hier

e~n hardware probleern, dat invloed heeft op het regeltechnische vlak,

extra is toegelicht. De hardware is beschreven in hoofdstuk 7:

Hardware.
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De servosystemen zijn als volgt opgebouwd:

Ppos1t1eL...----------1 regelaar

u

s

C
m

servomotor
strooml
spanninqs 
stur1ng

PI-
regelaar

v
v Psnelhe1ds

'---------1
regelaar

v
p

v
pw

Fig 9: Flowdiagram Servoversterkers

v is het stuursignaal vanaf de PC. (output DA-kanaal). V is
pw pw

evenredig met de gewenste positie van het tandwiel op de tandheugel.

Het verschil tussen de gewenste positie en de werkelijke positie van

het tandwiel op de tandheugel, £p' wordt in de regelaar C
2

vermenigvuldigd met een factor C
2

• Het uitgangssignaal is evenredig

met de gewenste hoeksnelheid van de draaias; V Het verschil V
vw vw

V
v

wordt in regelaar C
1

vermenigvuldigd met een factor C
1

• Hierop

volgt een PI-regelaar en een eindtrap. In de Zorge-servoversterker

werkt de eindtrap volgens een stroomsturing, en in de

Hauser-servoversterker volgens een spanningssturing.

De geschetste configuratie met positieterugkoppeling bestaat enkel in

de situatie dat het platform geidentificeerd wordt met witte ruis. Na

de identificatie worden de positieregelaar en C
2

verwijderd, om daarna

een tijdsdiscrete regelaar over het totale proces aan te brengen. De

integratie in C Is bewijst dan zijn nut, zodat de eindfout in h naar
m

nul gaat voor t ~ m.

2.2.1 Zorge-eervoveraterker

De Zorge-servoversterker (Fig. 10) is ontworpen aan de hand van het

elektrische schema van de Hauser-servoversterker.

Bij bestudering van Fig. 10 en Fig. 9 zal het U wellicht opvallen dat

regelaar C
1

niet in de schakeling zit. C
1

is toch aangegeven in Fig. 9

om de functie van een regelaar op die plek duidelijk te maken,

zodat de regelaar in de toekomst nog altijd geplaatst kan worden.
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In de Zorge-servoversterker zijn aangebracht:

a: Een voorversterker: Deze bestaat uit een inverterende sommator U1A,

en een PI-regelaar, UlB & UlD. De versterkingsfactoren in de sommator

bepalen de versterkingen van de positie (C" R IR of R6 IR
3

). De
2 6 4

P1-regelaar is aangebracht om de bandbreedte van het servosysteem te

vergroten en de eindfout in de hoeksnelheid naar nul af te regelen.

b: Een stroomtegenkoppeling: Een DC-servomotor levert een koppel

evenredig met de stroom door de windingen. Een stroomsturing reageert

sneller op veranderingen van de belasting aan de draaias.

De stroamtegenkoppeling werkt als volgt:

Integrator U3 integreert de fout tussen de wensstroom, I en de
w

motorstroom, I . Dit gebeurt niet door twee stromen te vergelijken
m

maar door twee spanningen,

wordt gegeven door:

V -I' R
I m 42

De uitgangsspanning van U
3

v oU3

_S_(_R=--:+=--R__)_C_+_l { R1519 41 6

sR C R + R
41 6 15 16

V
I

(36 )

Qrndat de nulpunten buiten de bandbreedte van het servosysteem liggen,

en R .. R geeft dit:
16 15

V
oU3

1
sR C

41 6

{ 0.5(V + V ) - V
471

(37)

wensstroom, I ; en V .. I'R met de
w I m 42

• 0.5 (V + V ), dan wordt de eindtrap verder
4 7

0.5(V
4

+ V
7
). In evenwicht bedraagt deV

I

V
I

totdat

0.5(V + V ) is evenredig met de
4 7

motorstroom. Is

uitgestuurd

motorstroom:

I
m

I
w

0.5 (V + V)
4 7

R
shunt

(38 )

De maximale wensstroom treedt op indien V en V tegelijkertijd tegen
4 7

de positieve- of negatieve voedingsspanning van OpArnp UID en U1B

aanklippen. Voor een voedingsspannig van 12 Volt, en R
42

- 0.15 is

I
wmax

0.5 (V + V )
4 7

R
shunt

12 80 [ ) I , ,0.15 .. A ••. (39 )

De eindtrap in de Zorge-servoversterker was hierop niet berekend.
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Dat de wensstroom ge1imiteerd moet worden is duide1ijk. Er zijn een

tweeta1 methoden om dit te bewerkste11igen:

1: Vergroten meetshunt R
42

2: Het plaatsen van een proportione1e regelaar in de

stroorntegenkoppeling

De gevolgen op het rege1technische vlak worden verderop besproken.

c: Een teru9koppe~ing van de hoeksnelbeid van de draaias. De in de

servomotor 5-586 ingebouwde tachogenerator genereert een tachosignaa1,

evenredig met de hoeksnelheid (V - K .w). Het signaal wordt
tache evg

verzwakt met het weerstandsnetwerk R
18

, R
7

, R
s

. In [Electro Craft,

1975] wordt een filter getoond om de ripple uit het tachosignaal te

verwijderen.

d: Een stroambegrenzer: Bij veranderende belasting of verandering van

draairichting lopen er kortstondig grote strornen in de motorwindingen.

De stroombegrenzer beqrenst de maxirnale duurstroom en piekstroom om

oververhitting van de verrnogenstransistoren te voorkornen.

e: Eindtrap!Verrnogenstrap: Deze 1everen het verrnogen om de motoren uit

te sturen.

De werking van de stroombegrenzer en de eindtrap wordt besproken in

hoofdstuk 7: hardware.
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2.2.2 Mathemat~.chmodel van het Zorge-eervoeysteem

In Fig. 11 is bet blokschema weergegeven behorende bij het elektrische

schema. De blokken representeren:

1: De stroomtegenkoppeling

2: De servomotor

3: De voorversterker

4: De terugkoppeling van de hoeksnelheid van de draaias

Orndat het servosysteem ten bate van de identificatie is uitgebreid met

een positieterugkoppeling zijn nu alvast de blokken aangegeven:

5: De overdracht U(s)/w(s)

6: De positieterugkoppeling

De overdrachten H
1

(s), H
3

(S), ••• , H
6

(S) zijn afgeleid van het

"elektrische" schema en de fysische grootheden. De overdracht van de

servomotor, H
2

(5) , wordt bepaald door een tweetal dynamische

vergelijkingen:

V(t) L
dI

+ (R +R )·1 + E (40)
a dr' a 42 m 9

de stroom, T - K I . Het koppel wordt tegengewerkt door
9 t m

frictie van de motor (T), constante koppel van de
f

alle overige koppels evenredig met

constantede

belasting (T ), visceuze frictie en
L

w (D), en de traagheidsmomenten van de draaias en de belasting:

De spanning over de aansluitklemmen, V(t), is gelijk aan de

motorstroom, I, maal de motorimpedantie (L, R) en de meetshunt
m a a

(R
42

), plus de met de hoeksnelheid evenredig zijnde geinduceerde EMK

in de motor (E - K ·w). Het perrnanente magnetische veld en de stroom
9 e

door de windingen ontwikkelen in de motor een koppel op de draaias

evenredig met

T
9

- (J
m

+ J ) dw + Dw + T + T
L - f Ldt

(41)

T en T zijn statische belastingen en kornen verder in de dynamische
f L

overdracht van de motor niet voor. De overdracht wordt nu

w(s) s· K L + K (R + R )
TaT 42 a

I (s)
m

S2L J + s (R + R ) J + K K
a 42 aTE

(42)

De noemer bezit een elektrische- en mechanische tijdconstante:

T = L I (R + R ) en T - (R + R ) J I (K K ). Verder is I IDI I «
e a a 42 m a 42 E T

I Is J I I verondersteld, en J - (J +J ) .
m L
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• H,(s)
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V
pw QtG}---+~ C2"j~ C,

I '"
Ii

H,(s) H,($) Hz ($) H,($)

Vp V.

H.($)

H,($)

Fig. 11: Blokschema Zorge-servoversterker



2.2.3 Rootloci van het Zorge-aervoaysteem

De stabiliteit van het servosysteem is onderzocht aan de hand van de

rootloci voor het oorspronkelijke servosysteem, voor het servosysteem

met vergrote meetshunt, en voor het servosysteern met een proportionele

regelaar (C
3

) in de stroomtegenkoppeling. Voor al1e drie de systemen

zijn de root loci bepaald in het geval dat een hoeksnelheids-

terugkoppeling,

aangebracht.

of hoeksnelheids- en positieterugkoppeling is

(43 )

Binnen MATLAB berekent de functie rlocus.rn de root locus voor de

volgende functie in de noemer van een overdrachtsfunctie:

1 + C nurn(s)
den(s)

De functie wordt aangeroepen door R~rlocus(nurn,den,C). C is een vector

met oJ? element i de terugkoppelfactor C [i]. In de i e rij van de

output vector R is de ligging van de polen gegeven voor de

terugkoppelfactor C[i].

De werkwijze is als volgt:

Al1ereerst is de stroomtegenkoppeling onderzocht, overdracht H
1

(5) •

Aan de hand van de root loci en de versterkingsfactor van de

stroomtegenkoppeling is een nieuwe instelling voor C
3

(oorspronkelijk

1) gekozen, c;. Beide stroomtegenkoppelingen zijn geplaatst in een

systeem met enkel een snelheidsterugkoppeling, met als resultaat een

"nieuwe" waarde voor C: C'. Daarna is over het systeem een
1 1

positieterugkoppeling aangebracht en een nieuwe instelling voor C
2

gekozen, C'.
2
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Stroomtegenkoppeling

In rlocus.m functie zijn de teller, noemer en regelaar:
1

Dum - K(R R C s + R ]
42 19 6 42

den - lR41C6La82 + R41C6(R42+Ra)Sl + 0]

C - C3 - [0,8]

2no

mIl
II

:
Ifll,

,
~lll;

Fig 12: Rootlocus stroomtegenkoppeling

(44 )

Voor C < 1 breekt de rootlocus uit, en worden de polen in het
3

linkerhalfvlak qetrokken vanwege het nulpunt in 5 - - 2n·309.2. In de

stationaire toestand is 1 - 0.5' (V + V ) / (C R ). Voor C - 6 is
w 4 7 3 42 3

I ~ 13 [A], en ligt het poolpaar op 130±366. Kortom "hoogfrekwent"
wmax

met een grote demping.

Hoeksnelheidsterugkoppeling

Voor het servosysteem met de hoeksnelheidterugkoppeling is:

num(5)

den(s)

- numI- nwn2 •num3 •nwn4
*1

- denl -den2'den3'den4 of denl'den2'den3'den4
(45)

C - C
1

- [0,2.5]

denI : noemer van HI (5) met C
3 -1 in de 5troomtegenkoppeling.

*1
denl : noerner van H (5) met C' - 6 in de stroomtegenkoppeling

1 3

nwnl teller van H· (5), etc •••
1
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Fig. 13: Rootlocus servosysteem met snelheidsterugkoppeling

Beschouwen we Fig. 13 dan valt op dat s s< 2rc/T
e

(s s< -75.2·2rc, T
e

elektrische tijdcon5tante motor) naar het nulpunt van de PI-regelaar

schuift (s .. -28.3·2rc) .

1 .3 < C < 1 .4 wordt het
I

systeem instabiel. Voor C; 6 ligt het poolpaar zover in het

linkerhalfvlak (s .. -131±367i) dat het 5ysteem niet instabiel wordt.

Voor C s< 1 verschuift het poolpaar van de stroomtegenkoppeling (s
3

58±148i) naar het rechterhalfvlak. Voor

De uitbrekende polen van de mechanische tijdsconstante (5 .. 10.5·2rc)

en de PI-pool

linkerhalfvlak

(s 0) worden

ingetrokken

bij

naar

regelaar

het

C' minder
3

nulpunt

ver

van

het

de

stroomtegenkoppeling (s .. -309·2rc) en nulpunt motoroverdracht (5 ..

-85.7·2rc) .

Voor een maximale bandbreedte zou C
I

nog groter moeten zijn dan de nu

lnaximaal geltozen 2.5. Dit is echter niet mogelijk om de volgende

reden:

Ret servosysteem moet in zijn gedrag altijd lineair blijven. De

lineariteit wordt opgeheven wanneer een intern signaal tegen de

voedingsspanning klipt. lnons qeval is het mogelijk dat V .. 5 [V]
vw

en V .. -5 tV] ~ c .. 10 [V]. Omdat de voedingsspanning van de OpAmps
v v

12 [V] bedraagt betekent dit dat C maximaal 1.2 mag zijn.
I

In het

vervolg is C
I

C' ... 1.
I
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De simulaties zijn gegeven in Fig. 14.

----~_..IoeiIy-
10

10

611

~ '"
J 40

!
I )()

20

HI

°0 0.01 0.02 0.03 0.04 o.~ Cl.06 0.07 0.01 0.09 0.1

II'!

IimulalMJn _prupons Rf'Vosywm with wckK:II, feedback
1lOr------......:-..:.--,,;.-.----'--------,

"ltl

(l0 0.01 O.lIZ 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.01 0.09 0.1

.1.'

Fig_ 14: Simulatie snelheidsterugekoppelde servosysteem

(C
3

- 1 (links); c; = 6 (rechts))

Zichtbaar zijn voor C - 1 de uitslingeringen tgv het poolpaar van de
3

stroomtegenkoppeling en voor C'- 6 de uitslingering tgv de uitgebroken
3

PI-pool en p - 2n/T (T mechanische tijdconstante servomotor)_
m m

Snelheids -en positieterugkoppeling

Het servosysteem met positieterugkoppeling (C ) :
2

num(s) - C -num (w(s)/V (s)) -numS-num6
1 v

den(s) den ( w(s)/V (s)) -den5-den6
v

C
2

- [0,15]

(46)

_ ....-~C2oo(O:O.2:1'1

«Xlr-----.----'----.....-.......- ......-------,

100

o

·100

·300

4'0 -160 ·I.v -120 -100 -to -60 _40 .3) 0 20

1/2pi...1at

100

o

·100

·200

480=~.~16O=-~.I:':.v::---:.12O~-.~loo~-_80~~o6O~-_40~~.2O!:-----,!0---::2O

I12pi..-Iat

Fig_ 15: Rootloci servosysteem met positieterugkoppeling

(C
3
-1 (links); c; - 6 (rechts))
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In beide systemen echuift de integrerende pool van C Is
m

naar de

elektrische tijdkonstante van het servosysteem, om later uit te

breken. Dit gebeurt pas voor zeer grote waarden van C
3

(> 100).

Echter vanwege de lineariteit is de maximale waarde van C
2

., 1.2. De

extra conditie ie nu dat op de momenten dat een nieuwe wenspositie

de hoeksnelheid van de draaias ongeveer nul(V ) wordt aangeboden,
pw

moet zijn om geen overeturing te krijgen na regelaar C
1

•

De polen liggen voor C C' ., 1 C C' ., 1 op
2 2 ' 1 1

5 ., - 0.37 [Hz] ll: 2.1 rad/s C
3

1

s ., - 0.37 [Hz] ll: 2.1 rad/s C' 6
3

De sirnulaties zijn weergegeven in Fig. 16. De snelle polen komen

niet tot uitdrukking in het tijdsdomein.

0.01<1 om..

0.012

0.01

E
j 00lMl

1" 0006

0.5 1.5

I Is]

°0!-----::O~.5--""'7---~I:':.~-----=----2,..,.~:----!

'I.]

Fig. 16: Simulatie positieteruggekoppelde servosystemen

C ., 1 (links); C' ., 6 (rechts)
3 3

Servosysteem met vergrote meetshunt

Het servosysteem waarin de meetshunt R ., 0.15 n vervangen is door
42

- 1.0 n gaf de volgende verschillen tOY deeen weerstand R'
42

voorgaande eimulaties en rootloci:

De regelaars hadden de volgende versterkingsfactoren: C
1

., 1, c
2

., 1,

en C
3

., 1

De polen van de stroomtegenkoppeling liggen nagenoeg op positie van

het servosysteem met C; ., 6. Dit is niet verwonderlijk omdat C
3

en R
42

in serie staan.
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Fig 17 Rootlocus Fig 18 Simulatie

servosysteem met positieterugkoppeling

Echter de bandbreedte is verkleind, omdat de pool p - 2n/T naar de
m

irnaginaire as is verschoven. (10.5 .. 6.0 (Hz]). Voor het systeem met

enkel de snelheidsterugkoppeling liggen de polen op

poolpositie C' - C -1
1 1

C' .. 6 15.2 ± 18.4i
3

R 1.0 11.3 ± 18.3i
42

Ook hier komt het trager zijn tot uiting. Wordt er een positieterug

koppeling aangebracht dan is dit niet meer van be1ang. De verschoven

pool richting oorsprong C Is is dan wederom de traagste pool en ligt
m

voor beide systemen op 0.37 [Hz] l':l 2.1 rad/s. (Root locus Fig. 19,

simulatie Fig. 20).
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300
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'hl

Fig. 19 Rootlocus Fig. 20 Simulatie servosysteem met R - 1.0 [Q].
42
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Conclusies

Door de meetshunt te vergroten, of een proportionele regelaar in de

stroomtegenkoppeling aan te brengen is de maximale wensstroom te

beperken. De maximale stroom in het systeem is dan ook beperkt want

deze zal in het algemeen de wensstroom niet teboven gaan.

Ret vergroten van de meetshunt gaat ten koste van de bandbreedte als

enkel de hoeksnelheidterugkoppeling is aangebracht in het

servosysteem. Echter het servosysteem met snelheidsterugkoppeling zal

later gebruikt worden in de closed-loop configuratie om het proces te

regelen.

Het aanbrengen van de proportionele regelaar in de

stroomtegenkoppeling heeft als extra voordeel dat de instelling

makkelijker kan worden veranderd.

%nste~ing aervosysteem

V 5.0 IV]

V 35.0 [V]
tacho

C O.OO36/(2nl [m/rad]
m

K 51.47 [V/rads]w
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2.3 De Hauaer-aervoveraterker

Zoals vermeld in de inleiding zijn tijdens de opeenvolgende

experimenten de Hauser-servoversterkers ingezet vanwege hardware

problemen met de Zorge-servoversterker. [Pronk, 1988] geeft de

volgende -grey box· beschouwing over het servosysteem. De overdracht

bezit een pool in s - 0 (C Is) en een pool in s -lIT • T is kleiner
m Co) Co)

dan de bemonsteringstijd, en lIT »bandbreedte servosysteem.
Co)

De overdracht tussen het stuursignaal, output DA-kanaal PC, en de

uitwijking in pijlerlengte is voor het servosysteem met enkel de

hoeksnelheidsterugkoppeling (Fig. 21):

U (s)

v (s)

K
Co)

(ST + 1)
Co)

C
m

s

K
v--s K - K C

v Co) m
(47)

Vpw +

Ku I---------------l

zo"d,r "'w,kopp,li"g is Xu ,"ijk aD" 0 X." 44.12 ,o4ls e"," 0.003E/b' ml,o4 Xu" 80 VIm

Fig. 21: Servosysteem dynamica met Hauser-servoversterker

Het aanbrengen van de positieterugkoppeling over de ·grey box" doet de

overdracht overgaan in:

C
2

K C
Co) m

U (s)
(ST + 1) s 11K K

Co) u p
V (5) - R: -

C
2

K K C sl (K K C C )+ 1 ST + 1
1 + u Co) m Co) u m 2 p

(ST + 1)
s

Co)

In het servosysteem bedroegen C2 ' K en C :
Co) m

C
2 -1.

(48)
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Voor het servosysteem met snelheidsterugkoppeling bedroeg de

tachospanning 30 tV] bij een ingangsspanning van 5.0 [V]. K is dan:w

K w

V
tacho

V 1<
in cvg

30
5·0.136 - 44.12 {rad/Vs] (49)

C - 0.0036 [m/omw] - 0.0036/2n
III

[m/rad] (50 )

K is de overdracht van de tachogenerator in de servomotor Electrocraft
cvg

S-586 t1ie bijlage i].

In de 8tationaire toestand is U(s)/V(s) - l/K. Bij maximale
u

aansturing (maximale uitgangsspanning DA-kanaal is 5 {V]) bedraagt de

maximaIe uitwijking U
max

0.055 em] a 0.0575 em] • K is dan groot
u

ongeveer 91 a 87. De maximale uitwijking is afhankelijk van de straal

van het tandwiel dat gemonteerd is in de positieopnemer [zie hfdst 3].

Tabel 1: Maximale uitwijking en poolligging voor K 80, 90, 100
u

l/Tp
-T/T

z"'e p

K [v/m] max uitwijking u [m] s-vlak z-vlak
u

80 5/80 ... 0.06 2.0223 0.81693

90 5/90 ... 0.055 2.275 0.7965

100 5/100 ... 0.050 2.5278 0.77663

N.B. Toename K zorgt voor toenarne bandbreedte en afname gain
u

Conclusie:

We gaan ervan uit dat de servosystemen een overdracht K /s in het
v

geval een snelheidsterugkoppeling is aangebracht; en een overdracht

K
p

ST + 1
p

indien een positieterugkoppeling is aangebracht. Door identificatie

van de dynamica aan de hand van een input/output dataset zal moeten

blijken of dit inderdaad ook geldt.
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3 De positieopnemer

Ten behoeve van de identificatie zijn de uitwijkingen van de

pijlerlengtes ten opzichte van het nulniveau teruggekoppeld naar de

servosystemen. Dit gebeurt als volgt:

Op de balk is eeD pl.aatje aluminium bevestigd waarin eenaxiale

potmeter is gemonteerd. Aan de draaias van de potmeter is een tandwiel

bevestigd die aangrijpt op de tandheugel. Qmdat de tandheugels

gefixeerd zijn aan de pijlers is de uitwijking van de tandheugel

gelijk aan de uitwijking van de pijler.

De potmeter is een 5 kO tienslagen potmeter, lineariteit 1%. De

potmeter vordt synmetrisch gevoed met twee voedingsbronnen van lSV;

V . Hierdoor is de loperspanning, V , symmetrisch rondom 0 [V].
cc L

pijler

tandheugel

£p r---..,
K

+1

Vpw

v~w

Fig. 22: De positieterugkoppeling.

De loperspanning wordt versterkt met een factor K, dit geeft het

in een stationaire toestand.

V
pw

[V] •

signaal V (Fig. 22). Afgeleid is dat in een stationaire toestand
p

geldt dat f: - 0 [V], kortom V V
p p pw

Enkel in de nulpositie geldt dat V - V - V = 0 [V].
L P pw

is het uitgangssignaal van de DA-poort en bedraagt maximaal 5.0
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Definieer « zijnde de verdraaiing van de draaias tov de situatie

dat V
L

- 0 tV]; dan is de maximale verdraaiing:

max( V IK
p

V
cc

25
* S·2n - ----·2.V K

cc

{rad] (51 )

5: santal omwentelingen in bereik V
cc

De maximale uitwijking u is afhankelijk van de straal -van het

tandwiel, R, en wordt gegeven door:

~·2nRumax V K
cc

[m] (52)

De maximale uitwijking is dus te vergroten door:

a) de versterkingsfactor K te verla~en.

b) de voedingsspanning V te verlagen.
cc

c) een tandwiel te monteren met een grotere straal.

In de opstelling is de versterkingsfactor K-1. Afhankelijk van de

verschillende stralen van de tandwielen, bedroegen de uitwijkingen van

de tandwielen op het tandheugel de waarden in tabel 2. Vanuit u is
max

K berekend.
u

Tabel 2: De maximale uitwijkingen van de tandwielen op de tandheugels.

pijler max. uitwijking u K
max u

1 0.055 [m]

2 0.055 [m]
90.90 [V!m]

3 0.0575 {m] 86.95 {V!m]
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4.1 De hoogte a.naor

In het verleden zijn diverse meettechnieken toegepast~ om de hoogtes

hI' h
2

en h
3

van het platform te meten. Dit kon dan zijn tenopzichte

van de bassinbodem (tienslagen potmeter of inductieve staafsensor) of

tenopzichte van de, op een constant niveau veronderstelde,

waterspiegel (geleidingssensor).

De rotatievrijheid van het platform veroorzaakte onnauwkeurigheden in

de hoogtemeting. Daarnaast beinvloedde de stugheid van het meetsysteem

vaak de ·verticale" dynamica van het platform. Zie [Otten, 1989) voor

een uitvoerige behandeling.

Hoogtemetingen tenopzichte van de waterspiegel hebben het probleem dat

niet duidelijk is of de gemeten hoogte van het platform toe- of

afneemt tengevolge van de golven die het platform ornhoogslingeren of

varierende pijlerlengte. Meten tenopzichte van de vaste wereld bied

dUB een belangrijk voordeel.

4.2.1 De hoekopnemer

Om de hoogte van het platform ten opzichte van de vaste wereld te

meten is een hoekopnemer gebruikt. In tegenstelling tot vorige meet

methoden is de sensor niet op het platform geplaatst, maar op de vaste

wereld. De hoekopnemer, 1 kQ one-turn-potmeter (Green) is bevestigd

aan een "wagen", die zich vrij kan bewegen over een horizontaal vlak,

het plateau. De drie plateaus van de afzonderlijke hoekopnemers liggen

op geli j ke hoogte. De verbinding tussen hoekopnemer en platform

bestaat uit een staaf, die aan de potmeteras gefixeerd is en aan

platfor.mzijde met een kruiskoppeling aan het uiteinde van een balk is

vastgemaakt. De kruiskoppeling is rotatievrij aan de balk bevest~gd,

zodat de hoekopnemer niet perse in het verlengde van de balk hoeft te

-liggen. Met dit meetsysteem worden de uitwijkingen h rondom de-nulpositie h o gemeten. De hoek « is afhankelijk van de uitwijking h,

maar onafhankelijk van de positie van de hoekopnemer op het

plateau.
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pijltr

1 bait vall III/ pl4llo""

drijvtr

Fig. 23: Sensor hoogtemeting

De relatie tussen de hoogte h en de hoek a wordt gegeven door:

h .. 1 * sin (a) [rn) (53)

h: vertikale afstand van de kruiskoppeling tot de hoekopnerner draaias.

1: lengte van de staaf van de hoekopnerner-draaias tot het knikpunt van

de kruiskoppeling.

De loperspanning V
l

is evenredig met de hoek a:

V'" v • a1 cc
[V) (54 )

n

De loperspanning wordt vermenigvuldigd met K en aangeboden aan een
1

ingang van de AID converter. De spanning op de ingang van een kanaal

van de A/D-poort bedraagt:

V
ad

K • V • a
1 cc n

[V) (55)

v uitgedrukt in [bit]:
ad

( 56)[bit)• V
ccv - Kad 1

• 128 • a
5n

Substitutie van vgl. 53 in vgl. 55 resulteert in de volgende relatie

tussen V [bit] en h [m]:
ad

5n V

h - 1 sin (K V ~~8) - 1 sin ( KVad
1 cc

[m] (57)
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oftewel:

V
ad

1 . h
- K arcsJ.n(I) (58)

Linearisatie qeeft voor kleine waarden van h/l:

".2.2

V
ad

Resolutie:

-1 h
=iI (59)

De resolutie van de hoekopnemer is afhankelijk van de AID-converter.

De AID-converter is een 8 bit converter en heeft derhalve een

resolutie van 1/256 - 0.4\. De hoekopnemer heeft een resolutie van 1

D-8 \ en is dus ruimschoots voldoende.

".2.3 I'outenechatting

De AD-converter heeft een maximale fout van 3/4 LSB. Deze is als volgt

opgebouwd: quantisatieruis 1/2 LSBi offset, lineariteit en multiplexer

fouten 1/4 LSB.

Voor de hoekopnemer houdt dit in, dat als de niet-lineariteit fout in

de overdracht

de fout in V
ad

v I h tussen de n + 1/4 LSB en (n+1) + 1/4 LSB ligt,
ad

[bit] n+1 bit bedraagt.

De niet-lineariteit in de overdracht V Ih is opgebouwd uit:
ad

a: Niet-lineariteit in de potmeter (0: -+ V ) <1%
L

b: Niet-lineariteit van vgl. 58 ten opzichte van vgl. 59.

ad a: Deze waarde is gegeven door de producent.-ad b: Hoe qroter de uitwijking h, des te qroter de niet-lineariteit

wordt. De max~le uitwijking die te meten is, is afhankelijk van de

factor K
1

• Want voor de maximale uitwijking qeldt volgens vgl. 55 en

53: max(V ) - 5.0 - K'V oarcsin(h/l)
ad 1 cc
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4.2.4 Hoekopnemer meetopstelling

bedraagt in de nulpositie. Met de

De hoekopnemer is qeplaatst op een horizontaal plateau zodanig dat de

draaias van de potmeter en het knikpunt van de kruiskoppeling in een

horizontaal vlak liqgen, wanneer het platfor.m in de nulpositie staat.

Tussen de potDeter en de interfacekaart is om de volqende redenen een

elektronische schakeling opqenomen:

De inqangsirnpedantie van de AD-poort is slechts 50 Kn en belast

hiermee de potmeter. Derhalve is een buffer opgenomen.

Het is ondoenlijk om de potmeter zodanig op de kar te monteren zodat

de uitgangsspanning V 0.00 (V)
L

offset-regelaar kan de uitgangsspanning afgeregeld worden naar 0.00

(V] •

Laatste element is een versterker om het bereik van de loperspanning

op het bereik van het ingangskanaal van de interface af te beelden.

POT
20<

GRED-FOT
Sr:. 1:.

\1-O--C=:J-~N+

4.2.5

Fig. 24: De electronische schakeling voor de hoekopnemer

Xnstelling qedurende esperimenten en £outenschatting:

Parameters: 1 - 340 [rom), V - 15.0 [V)
cc:

De versterkingsfactor K bedroeg in:
1

S150-proces aangestoten met fysische- en aangestuurde stap:

5150- en M1MO-proces aangestoten met ruis: 4.
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-Hieruit volgt voor de maximale hoek en uitwijking h:

Cl [rad]
max

57C/47 Rl 0.3342

71:/12 Rl 0.2618

-h [m]
-.ax

0.115

0.087

De niet-lineariteit in de overdracht van vgl. 58 tov vgl. 59 is

weergegeven in onderstaande tabel.

n n+0.25 n+0.25 ,
11.28

0 0.25 0.1953

1 1.25 0.9765

2 2.25 1.758

3 3.25 2.539

4 4.25 3.320

-1%

0.758

1.539

2.320

hll

0.210

0.295

0.365

-h [m]

<0.071

<0.100

<0.124

Voor uitwijkingen < 0.0714 [m) is de fout 2 LSB. Voor K
1

- 4, is de

maximale uitwijking 0.087 [m]. De maximale fout is dus 3 LSB, en dit

slechts in het geval dat h > 0.071 [m]

Mocht het noodzakelijk zijn grote uitwijkingen te meten dan moet de-overdracht V I h qeinverteerd worden in de databewerkingsfase.
ad

Hiertoe is de procedure V2H geschreven, met invoerparameters 1 en K.

Gedurende de metingen qebeurde het dat het karretje aan de voorzijde

opgetild verd. De qevoeligheid hiervoor is

dV Ida. - K V 1281 (5n)
ad 1 ce

(60)

Wordt het karretje e6n millimeter opgetild dan bedraagt Aa Rl 0.0125 rad.

Voor een factor K
1

- 4 en Vcc - 15 is

tN Rl dV Ida. Au - 6 bit.
ad ad

(61)

Experimenten waarbij het karretje zichtbaar van het plateau werd

getild zijn afgebroken en werd het proces opnieuw aangestoten.
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5 Bet aimulatiemodel, de Toestandaruimte- en Mi.n1Jnal Polynomial

Start Sequence Markov Parameters modelset

Het ontwerpen van rege1aars kan het beste gebeuren aan de hand van een

simu1atiemode1. Dit mode1type geeft de beste fitting van het

uitgangssignaa1 gegeven enke1 het ingangsignaa1, oftewe1 de beste

simu1atie van het uitgangssignaal. De schatting van de dynamica van

het proces geschiedt aan de hand van een input/output dataset. Hierbij

wordt een output-error criterium qeminima1iseerd.

Beschouwen we proces en model:

u
P(u ; 9 )

-t

+
0 )

r-
M(u ; 9)- I I

I

y

y

Fig 25: Simu1atie model

In Fig. 25 is P het proces en M het model. Op de ingang van P staat

het ingangssignaal u en P bezit de werke1ijke

output is

de output

parameters: 9. De
-t

y . Het simulatiemodel heeft eveneens u als ingangssignaa1,
t ,.

is y. De parameters van het model, ~, zullen in het algemeen

afwijken van die van het proces omdat een model "versimpe1d" de

dynamica weergeeft van een proces. Niet-1ineariteiten val1en niet in

1ineaire mode11en, tijdvariantie valt niet in tijd-invariante

model1en, etc. Kortom Yt en Y zijn bijna a1tijd onge1ijk aan e1kaar op

de bemonsteringstijdstippen.

De output-error is het verschil tussen de procesoutput

output van het model (y):

£(k)- y(k) - y(k)

(yt) en de

(62)

Het te minimaliseren output-error criterium is de foutenfunctie V . V
N N

is gedefinieerd als de sommatie over a11e samplemomenten van de

qekwadrateerde simulatiefout.

V
N

,. 2
1: (y<kl - y<kl) (63)

Kortom de schatter van het model is een k1einste kwadraten schatter.
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A priori kennis van het fysische model duidt op een negende orde

systeem (de zes toestanden van de platform dynamica, drie toestanden

van de servosystemen) met drie ingangen en drie uitgangen.

om bun compacte beschrijving zijn de volgende modelsets gebruikt:

Minimal Polynoom Start Sequence Markov model

7oestandsru~emodel

De beschrijvingen luiden:

!roeetandaruimte model:

Voor een n
e

orde lineair, tijdinvariant systeem, p inputs q outputs,

is de toestands beschrijving:

~(k+l) - F ~(k) + G ~(k)

~(k) - H ~(k) + K ~(k) + offset
(64)

x(k) is de toestandsvector - dimensie [nxl]-, ~(k) is de inputvector

-dimensie [pxl] en I(k) is de outputvector - dimensie [qxl]- op

tijdstip k.

F is de systeem matrix; dimensie [nxn]

G is de distributie matrix; dimensie [nxp]

H is de output matrix; dimensie [qxn]

K is de input/output matrix; dimensie [qxp]

offset representeerd de offset; dimensie [qxl]

(F,G,H,K) vormt een realisatie.

Minimal Polynomial Start Sequence Markov model:

r
M(r+j)- I: a M(r+j-i)

1
1-1

j -1,2, .. (65)

{a , •• ,a )
1 r

{M(l), .. ,M(r»)

r

set minimale polynoom coefficienten

startreeks van Markov parameters

Minimaal Polynoom graad (MP-graad)

en is het uitgangssignaal de convolutie van het ingangssignaal en de

Markov-parameters
CD

~(k)-I:M(l) ~(k-l) + offset
1-0

(66)

Voor MIMO-modellen geldt dat r S n. De MP-graad neemt af wanneer er

meervoudige polen in het proces voorkomen.

Voor meer informatie omtrent de modelsets en transformatie methoden

zie [bijlage d].

50



6.1 Ret platfo~ in de closed-loop- en open-loop configuratie

Het proces is op te delen in vieren; de PC, het servosysteem, het

platform en de hoogtesensor (Fig. 26)

dI
- IEV u hoogte

V- servo - -a
~ AD PC DA

I
platform

I
1---

I systeem I
sensor

(regelaar)

stuur uitwi jJdng hoo~te
signalen pi jlers pla form

Fig. 26: Blokschema van het drijvend platform

Vanuit de PC wordt het servosysteem aangestuurd. Hiertoe is in de PC

een interfacekaart aangebracht, n.l. de LABTENDERKAART [Bijlage f:).

Tengevolge van de aansturing varieert de pijlerlengte. Via de dynamica

van het platform veranderen de hoogtes van de balkuiteinden ten

opzichte van de bassinbodem. Met een hoogtesensor wordt de uitwijking

van een balkuiteinde ten opzichte van de nulpositie gemeten. Het

uitgangssignaal van de hoogtesensor wordt met een AD-converter (een

sample-hold schakeling ) binnengehaald in de PC.

De interfacekaart wordt softwarematig aangestuurd met het interactieve

programma TurboPascal. Input/Output data wordt met TurboPascal gelezen

en weggeschreven naar het geheugen. Binnen de TurboPascal omgeving

kunnen discrete regelaars ge~lementeerdworden in software.

Het regelen gebeurt in een closed-loop configuratie. De open-loop V~

V is gesloten door de regelaar in de PC. In de closed-loop
-ad

configuratie is de overdracht van het servosysteem K Is. Enkel wanneer
v-V - 0, zal ~ niet varieren. Dit is slechts het geval wanneer de hoogte

van een balkuiteinde gelijk is aan de gewenste hoogte. In alle andere

gevallen wordt het verschil omgezet in een zodanig stuursignaal voor

het servosysteem dat het verschil afneemt.

De identificatie van de dynamica van het procesgeschiedt in de

open-loop configuratie. Slechts dan komt de dynamica van het platform

en het servosysteem tot uiting, want een terugkoppeling verschuift de

resonantiefrekwenties van het proces. Een input/output dataset wordt

gemeten met [MEETSISO] of [MEETMIMO] [zie bijlage f & g].
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6.2 Niet-lineariteiten van het drijvend platform in de open-loop

configuratie

Met de gebruikte modelsets, Toestandsruimte model en Minimal

Polynomial Start Sequence Markov Parameters model, zijn slechts

lineaire pxocessen te schatten. Ret laten optreden van

niet-lineariteiten moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Er

volgt nu een opsomming:

De hoogtesensor wordt overstuurd: De xemedie is de dataacquisitie af

te breken en het proces opnieuw aan te sturen.-De overdracht V / h is niet-lineair. De niet-lineariteit is
ad -afhankelijk van de uitwijking van h. Hoe groter de uitwijking, des te

groter de niet-lineariteit. Voor de hoogtesensor bedroeg de afwijking

maximaal 3 LSB voor uitwijkingen in h > 0.071 [m] op een schaal van

128 LSB. De maximale uitwijking bedraagt 0.087 [m]. (zie hfdst 4] Op-deze gronden is besloten om de data V niet te inverteren naar h.
-ad -Consequentie hiervan is dat niet de dynamica h / Y bepaald wordt, maar

V / V.
-ad -

Door de pool in 05 - 0 (C /05) kan het servosysteem niet langdurig
m

worden aangestuurd met een constant signaal. I~ I neemt dan namelijk

alsmaar toe en de tandwielen lopen van de tandheugel. Daarom zijn er

eindschakelaars aangebracht (Zorge-servoversterkers relais'si Hauser

servoversterkers microswitches bevestigd tussen de pinnen boen a
6

positieve uitsturingi en de pinnen b en a negatieve uitsturing) .o 8
In voorgaande experimenten is daarom het proces niet aangestoten met

Pseudo Random Binairy Noise, maar met een witte xuisbron waarbij de

amplitude uniform vexdeeld is. De uitsturing is "minder heftig"

(Pronk, 1988].

De laatste niet-lineariteit openbaarde zich duidelijk in het proces.

Wordt een servosysteem aangestoten met een witte xuisbron, amplitude

uniform verdeeld en gemiddelde nul, dan drift een balkuiteinde naar de

onderste eindschakelaar op een pijler. Dit komt omdat het tegenkoppel

van de "dynamische frictie" bij het omhoog bewegen van de

platformconstructie groter is dan wanneer de platformconstructie

ornlaag gaat. In Fig. 27 is de input- en outputdata gegeven voor een

SISO-subsysteem (balk 1) aangestoten door een blokgenerator. De

amplitude bedroeg 100 (bit] en de frekwentie was 5.0 (Hz], T - 10 [Hz].
5
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Fig. 27: Driftverschijnsel in uitwijking u

6.3 Ret oplossen het driftverschijnsel door een

positieteruqkoppelinq te installeren.

De drift is op te vangen door een terugkoppeling aan te brengen in het

proces. Dit kan op de volgende wijzen:

a: Breng over het proces een regelaar aan die het proces lineariseert

-hu V
V - - -ad- servo dynamica
~-== systemen platform sensoren

regelaar

..
V.....

(Fig. 28).

Fig. 28: Integratie schema tussen control en identificatie

..
Identificeer de dynamica van de open-loop configuratie [~ Y

ad
], en

ontwerp regelaars aan de hand van het nieuwe model [Zhu, 1988]. Door

het aanbrengen van een regelaar over het totale proces verschuiven de

resonantiefrekwenties van het proces. De dynamica van het platform is

dan niet meer bekend.
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b: Lineariseer het servosysteem door de pijlerlengte u naar de ingang

van het servosysteem terug te koppelen. Een positieregeling

..
v
-;-+

u h V
V - -ad

servo dynamica,-
systernen platform

sensoren-

v
-p

proportio-

--- nele ~

regelaar

Fig. 29: Linearisatie door het aanbrengen van een positieterugkoppeing
over het servosysteem

..
Vanwege de pool C Is, is de uitwijking u evenredig met V .

m

De dynarnica van het platform blijft behouden door deze rnanier van

terugkoppelen.

Nadeel is dat na de identificatie van de dynamica van het proces, het

model teruggerekend moet worden naar een model waarin het servosysteem

een snelheidsterugkoppeling heeft.

Ondanks dit is voor de laatste oplossing is gekozen.

6.4 De keuze tot "niet witte ruisbronnen" tengevolqe van de

positieterugkoppeling

Door het aanbrengen van de positieregelaar ontspon zich het volgende

probleem:

De positieterugkoppeling verschuift de pool in z -1 .. 1 richting de

oorsprong, T .. 11 (C K C K ). De vraag is nu of deze verschuiving
p 2 u m W

voldoende is, zodat er qeen stabiliteitsproblernen optreden in het

minirnaliseren van de foutenfunctie orndat een pool te dicht bij c.q. op

de eenheidscirkel ligt. Voor K - 80 is de poolpositie liT - 0.816.
u p

Dit is ver qenoeg van de eenheidscirkel. Door de verschuiving van de

integrator pool richting de oorspronq kan de dynarnica van het

servosysteem qeidentificeerd worden. In het verleden werd de dataset

bewerkt tot [Iv dt V ], om naderhand te identificeren. De integrator
- -ad-

overdracht zit dan niet meer in de data [Pronk, 1988].

Door de positieterugkoppeling is het servosysteern trager qeworden, en

is de uitwijking u binnen een samplemoment afgenomen. De responsie op

een stap bedraagt slechts 19% van de eindwaarde. Aangenomen dat de
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verstoring die de golven op de platformhoogte uitoefenen hetzelfde

blijft, dan neernt de SIN verhouding toe. Door de variaties in u

te vergroten kan men SiN verbeteren. Variaties in u nemen toe door een

ruisblOK over meerdere bernonsteringstijdstippen uit te srneren

(Fig. 30).

amplitude

responsie op input

t
_ input T c T

b s

~ responsie op input Tb - 4 Ts

input T - 4 T
b s

--
I
I
I

T
s

T
b

I.-

Fig. 30: Uitsturingsproblernatiek servosysteern

De sarnpletijd moet behouden blijven orndat de polen in het

rechterhalfvlak rnoeten liggen wil men ze kunnen schatten met de MPSSM

schatter [OUDBIER); voorheen [DlRECTO).
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6.5 De zuisbronnen

Beschouv een random ruisreeks bestaande uit een reeks pulsen met de

volgende eigenschappen:

1: Elke puIs heeft een tijdsduur T
h

•

2: De pulsamplitude kansdichtheidsfunctie is uniform verdeeld over het

interval [-127,127].

3: De pulsarnplitudes zijn onafhankelijk van elkaar; kortweg een puIs

heeft geen verleden.

4: De pulsen zijn niet gesynchroniseerd. Dit houdt in dat het start

tijdstip T van de startpuls uniform verdeeld is over het interval [O,T
h

] 0

Zij X(t) de pulsamplitude:

Uit bovenstaande voIgt dat E{X(t)} .. 0;

Berekening van de autocorrelatie

Zij t
1

en t
2

twee willekeurige tijdstippen onder de voorwaarden dat

o < t 1 < t 2< Tb en It 1 - t21 < Tho

Dan zijn, afhankelijk van de waarde van T (T is tijdsinterval vanaf
e

t .. O tot 1 omslagmoment) X(t ) en X(t ) weI of niet gelegen in het
1 2

interval [O,T] 0

-------.,..----- ,
14---T----l--t

I I
0', '2

1 I
_, I I

L.-__~-+__--+---,(i) T~ (I,. ,~)

11o+--~Tbt-" -----1I~.1
I I 1

I I
----,..----------- , I --;1------

....T+- I
I I
"

1-- ....-_';...._... (ii) T e (I,. ,~)

li-lI..----Tb-+--~

(hI

Fig. 31: . (b) Detailed timing diagram for
calculating Rxx(t,. tz). It is assumed that t, < t, < rl>.

Bevenstaand figuur is weergegeven veer een PNBRS-signaalo
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Zij A(t ,t ) de wiIIekeurige gebeurtenis met een zodanige T dat t
1

en
1 2

t in dezeIfde puIs Iiggen, dan geldt voor deze gebeurtenis:
2

PlAIt ,t 1) - PIT < t
1

of T
1 2

T - t
b 2

T
b

t
2

- t
1

- 1 - --=--T
b

> T ]
2

(66)

(67)

algemeenhetinzodatverhaal

P(A(t
1
,t

2
» - P[t

1
< T < t 2]

t - t
2 1

T
b

qeIdt een analoog<Voor t
2

geIdt:
It - \1 1-=-__

T
b

De autocorrelatie wordt gegeven door:

R (t, t ) - E { X (t ) X (t) }xx 1 2 1 2

= E{ X(t
1
)X(t

2
) IA }P(A) + E{ X(t

1
)X(t

2
) IA }P(A)

+127·+127

255+
+126·+126

255+
-127 ·-127 -126 ·-126

255 255
2 1

- --- - 127 128 255 = 5418.67
255 6

-

E{ X(t )X(t ) IA
1 2

- 0 (voorwaarde 3)

Daarom is

R (t,t) - 5418.67· { 1xx 1 2
(68)

Zij T - It
1

- t21 dan leidt dit tot:

5418.67·

o

voor

voor

< T
b

> T
b

[Sam Shanmuggan, 1979]

In het tijdsdiscrete domein komen we tot de volgende correlatie

functie: (T is de bemonstertijd)
5
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tl:0670 { 1-
IklT } voor IkT I < Ts

b
T

s

R (T) - b
xx

voor IkT I > T
5 b

Hieruit volgt:

CO
-It

t xx(z) -r R (k) z
XX

It--co

-
54180 67{1

TI,T T

cos k"'T,}- + r S
(1 - It 2) 2 (69)

T
It-I b

Mocht het ruissignaal een herhalend karakter hebben dan is

bovenstaande functie de "omhul1ende" van een gesampelde versie van het

continue geval, met sample momenten op 6 (w-2nk/T )
r

want de

autocorrelatie functie is repeterend met T [v.d Boom, 1987].
r

eenT
b

T /2T
b S

het

wanneeris het van belang om te weten dat,

opgebouwd,is

Op dit moment

lobben

veelvoud is van T , het "vermogensspectrum" tussen O•• w /2 uit
5 5

met T /2T frekwenties waarbij
b S

vermogensdichtheidspectrum gelijk is aan nul. Het zal duidelijk zijn

dat de resonantiefrekwenties van een lineair proces nauwelijks tot

uiting komen in het uitgangssignaal als deze niet worden aangestoten.

De resonantiefrekwenties van het proces rnoeten dus links van en ver

van de eerste frekwentie liggen, waarbij het vermogensdichtheid

spectrum gelijk is aan nul.

ideale wille ruis
Tb= T,

ruis: Th is (wee
umplemomenten

ruis: Th is vier
umplemomel"ten

1-1- I I

-

T,

w,
T

Fig. 32: Vermogensdichtheidspectra voor diverse ruisssignalen
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7 Resultaten

7.1 %nleidinq

Het platform is in een tweetal stappen ge1dentificeerd.

Allereerst is de dynamica van een SISO-subsysteem (SISO-proces)

geschat. Het SISO-proces is geexciteerd met een tweetal stappen en een

witte ruisreeks.

Uit de stapresponsies zijn globaal een aantal primaire parameters te

bepalen: bemonsteringstijd, vertragingstijd, dominante polen,

dc-versterkingsfactor.

Door het SISO-proces met een ruisbron aan te sturen, wordt het proces

over een breder frekwentiegebied aangestoten en wordt de totale

dynarnica geidentificeerd.

Uiteindelijk is de dynamica van het totale proces geidentificeerd door

de drie servosystemen te exciteren met ruis, MIMO-proces. Zo wordt

behalve de dynamica van de SISO-subsystemen, de dynamische koppeling

tussen de SISO-subsystemen bepaald.

De experiroenten kenmerken zich door:

proces servosysteem terugkoppeling Identificatie

in servosysteern techniek

SISO-stap niet van niet van matlab ident.

u constant toepassing toepassing toolbox

SISO-stap Zorge servo- hoeksnelheid matlab ident.

u varieert versterker toolbox

SISO-ruis Hauser servo- positie en DlRECTO

u varieert versterker hoeksnelheid

MIMO-ruis Hauser servo- positie en DlRECTO

u varieert versterker hoeksnelheid ILS_SSM

Voor informatie MATLAB Identification zie [bijlage e:]

[DIRECTO] en LS SSM minimaliseren een kleinste kwadraten

criterium. Voor informatie zie [Oudbier, 1985] en [Veltmeyer, 1985].
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7.2

7.2.1

De dynamiea van het SISO-proees door .xeitatie met .en stap

Opstelling SISO-proees

De drijvers twee en drie zijn verwijderd, en de balkuiteinden zijn

ondersteund door een balk, gelegen op de bassinrand. Rotatie om de

verticale as is zodoende uitgesloten en de "vrije" balk en drijver

kunnen aIleen in verticale richting bewegen. In de beginpositie staan

de tandwielen halverwege de tandheugel, nulpositie, en liggen de drie

balken, de hoeksensor draaias en het knikpunt van de kruiskoppeling in

een horizontaal vlak (hoekverdraaiing « ~ 0.0).

Fig. 33: Bovenaanzicht platform voor SISO-identificatie stap

7.2.2 Fysisehe stap

Op de top van de pijler van drijver 1 wordt een rnassa M geplaatst van
e

3.2 kg. Door de zwaartekracht oefent de rnassa een kracht van boven af

op de drijver uit. De drijver zakt evenredig met het gewicht in het

water. In rust gekomen, wordt de rnassa "zo snel mogelijk" in verticale

richting van de pijler verwijdert. De opwaartse kracht van het water

duwt de drijver in de hoogte. Verder werken op het platform de traag

heidskracht en de weerstandskracht van het water. Gedurende de meting

staan de tandwielen in de nulpositie.

Het SISO-proces wordt beschreven met het starre SISO-subsysteem [par.

1.3.1]. Voordat de rnassa M van de pijler wordt verwijdert is F (t) ~
e e

-M g; daarna is F (t) ~ O. Het platform ondergaat een vrije trilling
e e

met als begin voorwaarden h (0 ) ~ ho'

gevonden worden uit K - -Mg/h(O ).
p
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Het initieele discrete simulatiemodel heeft een nulpunt en twee polen,

want de z-getransformeerde van het starre SISO-subsysteemmodel is:

H (z)

F (z)
e

-
-1 -aT D -aT. -2 -2aT -aT D -aT.

Z (l+e coswT - '2'MW e sJ.nwT) + z (e - e coswT + 2MW e SJ.nwT)

-1 -aT -2 -2aT
1 - 2 z e coswT + z e

(12)

7.2.3 Aangestuurde .tap

Vanuit de nulpositie wordt het servosysteem net zo lang aangestuurd

totdat de hoogte u zijn kleinste waarde bereikt zonder dat de

eindschakelaar wordt ingeschakeld. vanuit rust wordt het proces

zodanig aangestuurd dat het servosysteem net niet overstuurd wordt

(eindschakelaar niet bereikt). [ blokfunctie, amplitude 100 bit ~ 3.96

V,vertraging 1 s, pulsduur 0.7 s, sampletijd 0.05 s). Oversturing

leidt n.l. tot niet-lineaire effecten die niet zijn opgenomen in het

niet-starre SISO-subsysteem, en ook niet zijn opgenomen in de

modelsets. De z-getransformeerde van dit model is:

-1 -2 -3
az +az+az

1 2 3

-1 -aT -1 -2aT -2
(1-z ) (1 - 2e COSWoTZ + e z)

H (z)

V (z)

K (b
v 1

K
v

-1 -2 -3
z +bz+bz)

2 3

-1 -2 b z-3)(b
1

z + b z +
2 3

(22)

Voor de waarden van b
1

, b
2

, b
3

zie (par 1.3.2].

De teller is van de tweede orde en de noemer van de derde orde.

Vergelijking van de fysische stapresponsie en de aangestuurde

stapresponsie laat zien dat de integrerende werking van de motor in de
-1

overdracht tot uiting komt door de pool in z - 1. Door identificatie

zal moeten blijken of er in de dynamica nog meer polen voorkomen die

van belang zijn in de overdracht. Dit is afhankelijk van de ligging en

het residue.
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7.2.3 Beverkingen op de input -en output dataset van het SISO-proces

De input en output datasets ondergingen de volgende behandelingen:

A: De output data krijgt een offset zodat h(O)-O.

B: Om te identificeren is input- en output data nodig. In het

experiment van de qestuu~e stapresponsie zijn beiden bekend, maar bij

de fysische stapresponsie wordt bet systeem niet geexciteerd door de

PC en is er qeen input data. Ret weghalen van de massa M is een
e

stapfunctie voor het systeem. De eigenhandig gegenereerde stap input

laten we een sample moment eerder aanvangen dan wanneer de

stapresponsie zichtbaar wordt in de output data. De amplitude is

gelijk aan de spronggrootte van de responsie.

c: Na 150 sample momenten werd het platform in de hoogte getild door

golven die weerkaatsten tegen de bassinrand. De looptijd van de golven

bedroeg ongeveer 150·0.05 [s] ~ 7.5 [s]. (Fig 34).

hsrl
""'i-~-~-""""'-""""-~-~~-~-~-""

.. 20...e
~ 0
:I...

::: .2()

!
-40

"OO~-c'iSO'-----;t~OO'----"";'tSO:;;-----;:200;;--:2.50=---:;300=----=:]SO~-400=-----:4~SO:---:-!300

7t.epointa (0.05 a]
~

Fig. 34: Uitwijking platform onder invloed van weerkaatste golven

Daarom zijn slechts de eerste 150 samples qebruikt om de dynamica van

het platform te identificeren.

D: De output data is bemonsterd met een frequentie van 20 [Hz]. De later

te ontwerpen regelaar wordt qebruikt bij een bemonsteringsfrequentie

van 10 [Hz]. Voor de identificatie wordt van de dataset onder C: ieder

tweede sample genomen, onder de voorwaarde dat het eerste samplemoment

waarop de input data <>0 in de input data zit.

P.s. er was geen anti-aliasing filter ingebouwd.
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7.2.5 Resultaten fyaiache atap

Er zijn twee datasets gemeten, HSRl & HSR2. HSRl is gebruikt voor de

schatting van een simulatie model (Fig. la). HSR2 is gebruikt ter

validatie (Fig. lb).

RSIU
SO....------,.----"""T"----_----...-----.,

e 0
-8
E
~ ·SO
~

-100
0

SO

~ 0

"
~
Q. -so5

·100
0

50

SO

100 ISO

timepoints (O.OS I]

a5R2

100 ISO

timepoints [O.OS 5]

200

200

2S0

250

Fig. 35: Datasets HSRl (boven) en HSR2 (onder)

De outputdata van HSRl & HSR2 vertonen alle een uitslingering. Het

SISO-proces is dus minimaal van de tweede orde.

Met de function oe.m zijn tweede en derde orde modellen geschat.

Beschouwen we de pool-nulpunten ligging dan valt het volgende Ope

In het model met drie polen en tvee nulpunten (zp23) [Zpij: model met

i nulpunten, j polen] heffen de pool en nulpunt rond z ~ -1.00 elkaar

Ope Ook in het model zp13 lijkt het of de reele pool en nulpunt elkaar

opheffen. Van het model zp03 is de reele pool in absolute waarde veel

kleiner dan de absolute waarde van het poolpaar (0.93). Na twee

samples is de bijdrage in de impulsresponsie nauwelijks zichtbaar

«0.05). Beschouwen we de verliesfunctie en het AlC dan vindt het

algorithme voor zp23 geen minimum. In alle andere gevallen vindt

verbetering plaats wanneer het model uitgebreid wordt. Een derde orde

model is duidelijk te groot
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De modellen zp02 en zp12 zijn gevalideerd met dataset HSR2. De

simulaties verschillen nauwelijks. Een zp02 model beschrijft de

dynamica op voldoende wijze.

Simulatie HSR2: --: HSR2; ---:ZP12 ••. ZP02
120 .-----~--..,...---...,.....--_r_-- ..........--__r_--.........--___.

,-fI,:.
I

100

:s-I)
'0

.E

I

80

60

40

20

timepoints [0.1 5]

Fig. 36: Simulatie van HSR2 met zp02 en zpOl

De discrete overdrachtsfunctie van zp02 is:

H(z) 0.3471Z-1-
F (%) 1 - 1. 51 93z-1 + O. 87 99z-2

e
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Zero pole placement physical steprespons

Zpij representeerd een model met j polen en i nulpunten

nulpunten polen

zp02 "" AlC V

0 0.7597 + 0.5503i
0 0.7597 - 0.5503i

k02 "" 0.9627 13.61 11.36

zp12 -

-0.3086 0.7580 + 0.5574i
0 0.7580 - 0.5574i

k12 - 0.9615 10.79 8.167

zp03 -

0 0.7591 + 0.5608i
0 0.7591 - 0.5608i
0 0.2483

k03 "" 0.9645 9.96 8.321

zp13 .-

0.6394 0.7675 + 0.5620i
0 0.7675 - 0.5620i
0 0.7110

k13 "" 0.9725 6.59 5.449

zp23 -

-1. 0076 0.7590 + 0.561li
-0.3414- 0.7590 - 0.561li

0 -0.9998

k23 0.9762 13.17 11.18
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7.2.5 Resultaten gestuurde .tap

Ook hier zijn twee datasets gemeten, eSRl en eSR2 (Fig. 37). eSRl is

gebruikt om een simulatiemodel te schatten, eSR2 ter validatie.

.'.
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Fig. 37: Datasets eSRl en eSR2

Beschouwen we de poolnulpunten ligging. In model zp35 treedt
-1

pool-nulpunten opheffing op (z ~ -1.00). Verder heeft het model zp24

een reele pool met absolute waarde veel kleiner dan de absolute waarde
. . -1 1 . d -1van het poolpaar en de ~ntegrator ~n z = . De res~ uen van z =1

-1
is 0.2120 en van z 0.2460 is 0.1230. De bijdrage van de pool in

-1
z 0.2460 is na twee samplemomenten onzichtbaar in de impuls

responsie.

Kortom de vierde en vijfde orde modellen zijn van te grote

orde. Het model zp23 is een goede schatting van de dynamica. Het Ale

en verliesfunctie zijn kleiner dan die van het vijfde orde systeem en

ongeveer gelijk aan het vierde orde systeem. De validatie aan de hand

van de simulatie met CSR2 laat inderdaad zien dat zp23 niet slechter

is dan zp24 (Fig. 38).
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simulation controlled step
180

160

140

120

- 100...:s......
I)
"0 80.E
"E..
E 60r<:j

40

20

0

-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80

timepoints [0.1 s]

Fig. 3B: Simulatie van CSR2 met zp23 en zp24

De overdrachtsfunctie van zp23 is:

Model zp23:
0.117Bz-1 - 0.1500z-2 + 0.1154z-3

1 - 2.5483z-1 + 2.490Bz-2
- 0.9424z-3

0.211
-1

1 - z

0.0466+0.0096i
-11 - (0.7742+0.5B58i)z

0.0466-0.0096i

1 - (0.7742-0.585Bi)z-1

De resonantiefrekwentie is 1.03 (Hz].
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Gestuurde stapresponsie

Zpij representeerd een model met j polen en i nulpunten

nulpunten polen

AlC V

zp23 - 0.6368 + 0.7579i 1. 0000

0.6368 - O.7579i 0.7742 + 0.S858i
0 0.7742 - 0.5858i

k23 - 1. Oe+03 * 6.8426 3.45 2.91

zp24 - 0.5908 + 0.6992i 0.7771 + 0.5832i
0.5908 - 0.6992i 0.7771 - 0.5832i

0 0.9999
0 0.2460

k24 - 1. Oe+03 * 2.7206 2.86 2.37

zp34 = 0.6035 + 0.6857i 0.7776 + 0.5B35i
0.6035 - 0.6857i 0.7776 - 0.5835i

-0.5006 0.9999
0 0.0129

k34 - 1.0e+03 * 2.9816 2.89 2.33

zp25 = 0.5519 + 0.7439i 0.7752 + 0.583li
0.5519 - 0.7439i 0.7752 - 0.583li

0 0.9999
0 -0.6981
0 0.3853

k25 - 1. Oe+03 * 2.9496 4.45 3.49

zp35 - -1. 0232 -0.9995
0.5865 + 0.7017i 0.7765 + 0.5839i
0.5865 - 0.7017i 0.7765 - 0.5839i

0 0.9999
0 0.2181

k35 - 1.Oe+03 * 3.7089 3.73 2.93
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7.2.7 xmpliciete identificatie van het proces:

komt dit overeen

stap ideDtificatie is gedaan door eerst
-1 -1

Tz / (l-z ). In de input/output

De ideale motoroverdracht is K /s. In het z-domein
v

-1 -1
met K Tz / (l-z •. Impliciete

v

de input data te filteren met

dataset zijn dan enkel de procespolen en motorpo(o)l[en] s~O aanwezig.

De dc-versterkingsfactor van de motor is deel van de totale

overdracht.

Resultaten:

Met model met vier polen en drie nulpunten zp34 is van te grote orde

omdat het algorithme geen minimun kan vinden (AlC en V > dan bij zp24)
-1

en pool-nulpunten opheffing optreedt (z ~ -1)

De reele polen zijn in absolute waarde klein in vergelijking met het

poolpaar en hebben daardoor een kleine bijdrage in de impulsresponsie.

Aan de hand van de simulaties van zp23 en zp22 (Fig. 39)i5 zichtbaar

dat het twee orde model voldoet.

Model zp22:
1.1895 - 1.5255z- 1 + 1.1697z-

2

1 - 1.5490z-
1

+ 0.9436z-
2

0.1585-0.2497i
-1

1 - (0.7745+0.5862i)z
+

0.1585+0.2497i

1 - (0.7745-0.5862i)z-1
+ 1.1895

simulation of csr2 with estimated model for CST1 ; implicit integraror
180

160

140

120

100
~= 80:a
E..

60

40

20

0

-20
0 10 20 30 40 50 60 70 80

timepoints [0.1 5]

Fig. 39: Simulation gefilterde gestuurde stap
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Controlled steprespons; implicit integrator

nulpunten polen

zp22 - AlC V

0.6413 + 0.7564i 0.7745 + 0.5863i
0.6413 - 0.7564i 0.7745 - 0.5863i

k22 - 2.1128 3.23 2.75

zp23 -

0.5920 + 0.7032i 0.7770 + 0.5833i
0.5920 - 0.7032i 0.7770 - 0.5833i

0 0.2319

k23 .. 2.1148 2.39 2.36

zp33 ..

0.6042 + 0.6893i 0.7775 + 0.5836i
0.6042 - 0.6893i 0.7775 - 0.58361

-0.5248 -0.0192

k33 .. 2.1147 2.80 2.33

zp24 =

0.6501 + 0.6315i 0.7809 + 0.5860i
0.6501 - 0.6315i 0.7809 - 0.5860i

0 0.4353 + 0.387li
0 0.4353 - 0.3871i

k24 - 2.1139 2.57 1. 95

zp34 -

-0.9969 -0.9968
0.5678 + 0.700li 0.7750 + 0.58041
0.5678 - 0.700li 0.7750 - 0.5804i

0 0.2493

k34 - 2.1216 3.4 2.32
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7.3 %dentifieatie van bet SISO-proees met .xeitatie door ruis

7.3.1 Opst.lling

Het SISQ-proces (Fig. 34) wordt vanuit de nulpositie aangestoten met

een ruisbron welke geimplementeerd is in de software [meetsiso). De

amplitude is unifor.m verdeeld over het interval [-127 127). De

maximale amplitude, de bemonsteringstijd en de ruisblokduur zijn in te

voeren.

7.3.2 DATA-ACQUISITIE/BEHANDELrNG

Vanuit de nulpositie wordt servosysteem 1 aangestoten met een witte

ruisbron, de amplitude bedraagt 127 [bit). Er zijn in totaal een

viertal datasets gemaakt met de maximale toegestane lengte van 500

samples per signaal.

RuisOA

RuisOB } T .. 0.1 T .., 0.4 [s)
IS b

Ruis5A

Ruis5B } T .., 0.1 T .., 0.2 (5)
IS b

Datasets RuisOA en Ruis5A zijn gebruikt voor het schatten van een

model, RuisOB en Ruis5B zijn gebruikt ter validatie in de sirnulaties.

Elke dataset bestaat uit [v u V) . u is de bitwaarde
ad

overeenstemmend met de spanning die op de positieopnemer staat, en is

binnengehaald om de servosysteemoverdracht te schatten; V om het
adl

proces te schatten.

\
10"0!,--0.5::':---~~I.5:----=--::':2.5:----=--::':3-':---4~--:':4.5;----:

FIoqueJley

Pvv p.uill5A Powm SpoanI Donsil)
IO'.----..--.,;;..;,...------..~ .......------"""'!!

10'

3.521.5

Pvv RuisOA Powm Spearal Donsiry
10'

10"

10'

10'

10'

10"

10-'

10-0

10-'

10"0
0-'

Fig. 41: Ver.mogensdichtheid RuisOA(links) Ruis5A (rechts)
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De ruisbronnen kenmerken zich door de lobben in het

vermogensdichtheidsspectrum. Binnen Matlab is deze bepaald met de

functie spectrum.m. Er wordt gebruik gemaakt van fast fourier. De

ruisbronnen voldoen aan de beschrijving van par 6.5.

Uit de eerder verkregen modellen, SISO-proces met als input een stap,

blijkt dat de resonantiefrekwentie op ~ 1.0 (Hz] ligt. De bron, stap,

is echter niet breedbandig in vergelijking met een (witte) ruisbron en

het is daardoor mogelijk dat "hoogfrekwente" dynamica niet

geidentificeerd is.

De vermogensdichtheidspectra van de uitwijking in pijlerlengte u

verschillen onderling. RUISOA toont een dip bij f - 2.5 [Hz]. Dit komt

omdat het servosysteem op deze frekwentie niet wordt aangestoten (Fig.

42). RUIS5A valt in het vermogensspectrum 40 dB af, dit stemt overeen

met een eerste orde systeem

Puu RuisOA PO...,SPeC<raI Donsi.,
10' ,....---------.:.-.----~-----,

::\\~
10'

v
10'

10'

10-'

10-'

10 '0~-0".,.5~~-7'1.5~-2:----::2.~=-----::---;'3.5;----:-4 --:4.5O;-~

fRquenc,

Puu Ruis5A _SpoaraIDenliI1
10'r---------------~--....,

10'

Fig. 42: Vermogensdichtheid van de uitwijking in de pijlerlengte

RuisOA(links) en Ruis5A(rechts)

De vermogensdichtheidsspectra van de variaties in hoogte h vallen na

1.5 [Hz] 40 '60 dB af. Hiervoor is het spectrum vlak. Dit duidt erop

dat de dynamica in het qebied van 0-1. 5 [Hz] ligt. Het proces is

laagbandig is en heeft een bandbreedte van 1.5 [Hz].

Het proces mag dus aangestoten worden met ruis met ruisblokduur 0.4

[5], omdat deze tot van 0 tot ~ 2.4 [Hz] een vlak verloop heeft en

door het proces gezien zal worden als "witte ruis".
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Fig. 43: vermogensdichtheid spectra h

RUISOA (links) en RUIS5A (rechts)

Na de dataacquisitie [MEETSISO] wordt de dataset gefilterd om de

quantisatie ruis te verwijderen volgens:

diversede

y(k) - y(k-l) + u(k) + u(k+l)

(ZIE BIJLAGE K: VOOR EELANGRIJKE OPMERKINGEN OMTREND DIT FILTER)

[Filter, windowlength - 3, delay n, offset "yes"].

Hierna worden de datasets getransformeerd naar

datastructuren ([ER2PICOS, etc).

Met [ESMARK] wordt een reeks Markov parameters geschat plus de offset.

De lengte van de reeks is afhankelijk van de "zichtbare inforrnatie" in

de reeks want in de reeks zijn zowel het proces als de daarop

aangrijpende verstoring (golven) gemodeleerd. De keuze viel op een

reeks van 50 samples.

Met [HANKEL] wordt een gereconstrueerde reeks Markov parameters en een

toestandsruirnte model geschat. Met de singuliere waarden kan globaal

de orde van het proces worden bepaald. Voor een lineair proces waar

geen verstoring op aangrijpt is de orde van bet systeem het aantal

singuliere waarden - O. Wordt een proces aangegrepen door ruis dan is

de orde niet zo makkelijk te bepalen maar is zichtbaar doordat de

singuliere waarden behorende bij bet proces groter zijn dan de

singuliere waarden van de ruis. Deze liggen op een lager en vrijwel

constant niveau liggen. De eigenwaarde zijn in de grote van de

verrnogensdichtheid van de ruis. [Damen, 1988]
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Voor het SISO-proces ligt de orde op 3 a 4 (Fig. 44).

sin uliere waarden RUISOA

0.8

0.6

0.4

0.2

oL.-__~========-_....l

o S 10 15

sin Here waarden RUlS5A

0.8

0.6

0.4

0.2

oL.-__-====----...J
OSlO 15

Voor de

Fig. 44: Singuliere waarden voor RuisOA en Ruis5A

realisaties van de toestandsruimtemodellen zijn de

eigenwaarden gegeven. Eigenwaarden met een negatieve reeel deel duiden

erop dat mogelijk ruis gemodelleerd is. De MPSSM-schatter kan geen

systemen schatten met negatieve eigenwaarden omdat het algorithme dan

n.l. instabiel is. De eigenwaarden van het SISO-proces tonen aan dat

de orde drie is (Tabel: 3). De offset wordt gecopieerd van ESMARK.

Tabel 3: Eigenwaarden RuisOA en Ruis5a proces

orde

3

4

Eigenwaarden RuisOa

0.78635

0.75546 ± 0.569l8i

0.789229

0.75681 ± 0.57022i

-0.25986 D-1

Eigenwaarden Ruis5a

0.79317

0.7659 ± 0.55895i

0.79307

0.76563 ± 0.55902i

-0.10392 D+1

Opm: Hankel matrix bestond uit de alle 50 Markov-Parameters

Na [ESMARK] volgt [DIRSTA). De output, een initieel derde graads MPSSM

model, dient als input voor [OUDBIER), voorheen [DlRECTO). Met

[UUDBIER] wordt een simulatiemodel geschat door een output-error

criterium te minima1iseren. [OUDBIER) bepaalt expliciet de offset. De

resultaten zijn opgeslagen in MARK231729 (RuisOA) en MARK231740

(Ruis5A), met bijbehorende documenten MON231729 en MON231740.
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Voor elk MPSSM-model is een reeks Markovparameters qeconstrueerd met

lenqte 50. Via het Ho-Kalman Algorithme in [HANKEL) zijn derde orde

toestandsru~te modellen verkregen, HANK231729.SSM en HANK231740.SSM.

De modellen zijn met de datasets RUISOB en RUIS5B qevalideerd. De

modellen staan in [Bijlage j:l.

'7.3.3 Validatie , zesultaten:

1: In de vermogensdichtheidspectra van de residuen is zichtbaar dat

door RUIS5B meer dynamica is qemodelleerd in de omgeving van de

resonantiefrekwentie (Fig. 45). Opvallend is dat de ruis in dezelfde

frekwentieband liqt als het proces. De reden hiervan zou kunnen zijn

dat de drijvers van het platform in de drie kompartimenten "staande

golven" exciteren. (golven). Een golffront loopt weg van de drijver

, keert na weerkaatsing tegen de wanden terug en slaat stuk op de

drijver. De frekwentie is dezelfde waarmee de qolven qeexciteerd

worden, die van de drijvers.

10'

10'

10'

10"

10·'

\0'

10 •
0 0.5

Pee Ru i s 0 Power SpocIral Dm.;,y

\.5 2 2.5__v 3.5 4 4.5

\0'..-~-~-~---~--~-~---..,

10'

10'

1040L-_0.5:--~-"""'I.':-5-~2--::2.5':""""~--:3:':.5-~4:---4:':.5;---!.

Fnquency

Fig. 45: Vermogenspectra residueen RUISOA (links) RUIS5A (rechts)

2: Foutencode: IFAIL

De MPSSM-schatter eindigt zijn schatting met een foutencode. Voor

beide datasets was de melding: IFAIL - 3. Dit qeeft aan dat niet aan

alle condities voor een minimum zijn voldaan, maar dat er qeen lager

qelegen punt qevonden kon worden.
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3: Pool-Zero plots

De pool-nulpunten liggen voor RuisOA en Ruis5A op de volgende

posities:

Polen

0.7797

0.7598±0.568li

Polen

0.7904

0.7737±0.5642i

RuisOA

nulpunten

servosysteem

38.996

0.7554±0.5685i

Ruis5A

nulpunten

servosysteem

23.7566

0.7687±0.5624i

platform

-11.4245

0.5336±0.7234i

platform

-4.0451

0.5690±0.7195i

f
res

1. 02 [Hz]

f
res

1.00 [Hz]

In het servosysteem heffen het pool- en nulpuntpaar elkaar op (Fig.

46) en bepalen de polen 5 K - 0.7797 en 5 = - 0.7904 de overdracht. De

polen liggen dicht in de buurt van de theoretisch vastgestelde 0.8106

[par. 2.1]. Dat de polen in het proces elkaar niet opheffen ziet men

aan de uitslingeringen in de Markov reeksen verkregen uit het 3
e
graads

MPSSM modellen (Fig. 47).
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Fig. 47: Markov reeks RuisOA (links) Ruis5A (rechts)
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4: Simulaties

RuisOE en Ruis5E zijn gesimuleerd (Fig 48). Vergelijkingen we de

amplitude van de residuen(Fig. 49) met die van het de ruis dan is de

verhouding 1:4. Opvallend is dat de residuen optreden bij de flanken.

De trillingen in de residuen lijken op de trillingen zoals de drijvers

die vertoonden gedurende de experimenten. Orndat de drijver hoogte niet

gemeten is, is hierop weinig wetenschappelijk beroep te doen.

5: Foutenfunctie

De foutenfunctie bepaald over alle 500 samples en wordt weergegeven

als absolute fout en als relatieve fout.

Absolute fout: Relatieve fout: I I r? (k)

I v 2
(k)

n: aantal samples K 500

£: residue

RuisOA

v: signaal dat gesimuleerd is

Ruis5A

servosysteem

platform

Abs

1. 9448

6.4072

Rel

0.03633

0.13963

Abs

2.2241

5.5595

Rel

0.06301

0.17608

De absolute fout en de relatieve fout nemen in het servosysteem toe bij

kleinere ruisblokken. Dit duidt er misschien op dat voor toenemend

aantal ompolingen het servosysteem minder lineair wordt.
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misSb and simulation of misSb with model estimated by dataset misSa
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7."

7.C.l

Xdantificatie .an het ~O-procea geexciteerd met ruia

Opstelling

Het platform ligt vrij in het bassin. Het gebied waarin het zich mag

bewegen is afgescherrnd met draden om de drijvers niet op de wanden van

het bassin te laten stoten. Verder is de arm van de hijskraan

qedemonteerd om een zo symmetrisch mogelijk proces te hebben. Balk 66n

is echter wat zwaarder omdat daarop een servomotor is gemonteerd om de

kraan te laten ronddraaien.

7 .... 2 DATAACQUXSXTXE!BEHANDELXNG

De fysische symmetrie van het platform werkt door in de dynamica. In

het geval dat de traagheidsmomenten J
1

en J
2

aan elkaar gelijk zijn,

zijn er in het systeem meervoudige polen aanwezig. Ook de identieke

overdrachten van de servosystemen geven meervoudige polen. Het is

daarom noodzakelijk het proces aan te sturen met een "rijk" signaal

zodat alle toestanden zichtbaar worden in de output en dus

identificeerbaar zijn. Dit is mogelijk door de servosystemen aan te

sturen met onafhankelijke ruisbronnen.

Gegenereert zijn vier datasets bestaande uit 500 samples per signaal.

DS1 & DS2: T - 0.1 [sJ ; T - 0.2 [sJ
s b

DS3 & DS4: T - 0.1 [sJ ; T - 0.4 [sJ
s b

De amplitude van de ruissignalen bedroeg 127 [bitJ . Vanwege

tijdsgebrek is enkel gewerkt met DS3 en DS4. De datasets bestaan uit

(v v v V V V J. Na filtering [FILTER, window1ength
1 2 3 adl ad2 ad3

3,delay-'n',offset-'yes'J werd met (ESMARKJ een Markov reeks van

lengte 40 geconstrueerd. De Hankel matrix was gevuld met 9 Markov

parameters om een reeks Markov parameters te construeren waarmee via

tDIRSTAJ een 5
e

orde MPSSM-model wordt geschat. Voor het schatten van

het 7
e

orde model was de Hankel matrix gevuld met 25 Markov

parameters.

Het minimaliseren van een output-error criterium gaf met (OUDBIERJ

(voorheen DlRECTO) de volgende modellen:

MARK251355.dat (7
e

orde MPSSM)

MARR271436.dat (5
e

orde MPSSM)
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Vanuit het 7
e

orde MPSSM -model is de volgende weg gevolgd. Allereerst

is een reek markov parameters geconstrueerd ter lengte 40. Deze zijn

geplaatst in een Hankel matrix en via een Ho-Kalman algorithme zijn
e e e

een 9, 13 en 14 orde toestandsruimte model geformeerd: SSM90RDER,

SSM130RDE, SSM140RDE. Het negende orde toestandsruimte model is

geschat omdat de orde overeenkornend met de afleiding op fysische- en

mechanische grondslag Verder ligt er bij de 13
e

en l4
e

singuliere

waarde van de Hankel-matrix een klein plateautje. Misschien dat er in

het proces nog extra dynamica zit die gemodelleerd moet worden. Daarom

zijn deze twee modellen met een orde groter dan negen geschat.

singuliere wurden hmkel matrix DS3
0.7

0.6

0.5

0.4.

03f
I

O·:2r

oj
)

0
0 10 15 20 2S 30 35

Fig. 50: Singuliere waarden Hankel matrix

Het negende orde toestandsruimte model, SSM90RDER, is omgezet in

pseude kanonieke vorm [PCAN) en diende als initieel model voor de

LS SSM schatter. Hier wordt het initiele model met input/output

dataset DS3 aan een kleinste kwadraten methoden schatter onderworpen

waarbij een output-error criterium wordt geminimaliseerd. Het

resultaat is OSM90RDER
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7.4.3 Validatie en resultaten

1: SIMULATIES

De s~ulaties van DS4 (Fig. 51) laten zien dat het moeilijk is om aan

te geven dat de modellen SSM130RDE, SSM140RDE en OSM90RDER beduidend

beter de dynamic.a modelleren dan het ge orde model SSM90RDER. Dit komt

nog sterker tot uitdrukking in de residuen, want deze zijn vrijwel

gelijk aan elkaar. De doorgetrokken lijn is de output, en de

gestippelde lijn is de simulatie.

De conclusie is dat het SSM90RDER de dynamica voldoende modelleerd,

want uitbreiding van de orde van het model c .q. het onderwerpen van

het model aan een output-error criterium, levert geen extra bijdrage

in de modellering van de dynamica.

2: POOL - NULPUNTEN PLOTS

Het SSM90RDER model geeft duidelijk groeperingen weer van polen.

De drie polen van het servosysteem zijn reeel en liggen op ±0.76. Dat

de drie polen in elkaars buurt liggen komt doordat de servosystemen

identiek zijn ingesteld.

De drie poolparen van het platform liggen in elkaars nabijheid en

hebben een resonantiefrekwentie van 1.0 tot 1.2 [Hz]. De symmetrie en

de massaverdeling van het platform komen dus tot uiting in de

poolligging, want de polen liggen enkel in elkaars nabijheid als J
1

~

... 2
J 2 - 0.5 ML .

Uit de nulpunten ligging blijkt dat de MP-graad inderdaad kleiner kan

zijn dan de orde van het model, want twee van de drie servosysteem

polen worden gecompenseerd met nulpunten en van de drie poolparen van

het platform worden er twee gecompenseerd. Dat er twee poolparen

worden gecompenseerd duidt erop de massa van het platform

geconcentreerd mag worden gedacht in drie massa's, met massa 1/3 van

het platform, boven de drijvers. [zie par. 1.4]. De pool-nulpunten

plots zijn weergegeven in Fig. 52.

3 PSEUDOKANONIEKE MATRIX

Op de volgende pagina staat de systeemmatrix van OSM90RDER. In de

matrix zijn drie groepen zichtbaar die sterker terugkoppellen op

zichzelf, dan andere states op deze groepen. De groepen zijn de

toestanden 1 tIm 3, 4 tIm 6 en 7 tIm 9. Een SISO-subsysteem

beschouwing is dus mogelijk.
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0 1. 0000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0

0.5533 -1. 6636 1.9890 -0.0294 0.1631 -0.1552 0.0530 -0.0461 -0.0150
0 0 0 0 1. 0000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0

a - -0.0488 0.1239 -0.0701 0.5244 -1. 6808 2.0799 -0.0362 0.0761 -0.0235
0 0 0 0 0 0 0 1. 0000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000

-0.0167 0.0599 0.0383 0.0056 0.0555 -0.0747 0.4682 -1.5136 1.9315

pl -
0.5392 + 0.5613i
0.5392 - 0.5613i
0.6151 + 0.5286i
0.6151 - 0.5286i
0.7050 + 0.5286i
0.7050 - 0.5286i
0.7577
0.7203
0.8039

zl '"

-1.8856 - O.OOOOi -1. 5007 - O.OOOOi -2.9833 - O.OOOOi
0.4536 + 0.8679i 1.1227 + 0.981li 1.1937 - 0.8592i
0.4536 - 0.8679i 1.1227 - 0.9811i 1.1937 + 0.8592i
0.5771 + 0.5455i 0.6302 + 0.5515i 0.5410 - 0.5118i
0.6879 + 0.5262i 0.5757 + 0.4199i 0.7227 - 0.5127i
0.5771 - 0.5455i 0.6302 - 0.5515i 0.5410 + 0.5118i
0.6879 - 0.5262i 0.5757 - 0.4199i 0.7227 + 0.5127i
0.7378 - O.OOOOi 0.7051 + O.OOOOi 0.7826
0.8019 + O.OOOOi 0.9127 0.8351

z2 '"

2.2703 + O.OOOOi 0.3597 + 0.910li 1. 9449 - O.OOOOi
0.6374 - 1.1600i 0.3597 - 0.910li 0.5369 + 0.8392i
0.6374 + 1.1600i 0.6005 + 0.593li 0.6773 + 0.622li
0.5992 - 0.4533i 0.6276 + 0.5422i 0.5369 - 0.8392i
0.5082 - 0.38241 0.6005 - 0.593li 0.6773 - 0.622li
0.5992 + 0.4533i 0.6276 - 0.5422i 0.3395 + 0.1814i
0.5082 + 0.3824i 0.0786 0.3395 - o.1814i
0.8241 0.7715 0.7334 - O.OOOOi
0.7111 0.7210 0.8414 - O.OOOOi

z3 -

1. 7931 - O.OOOOi -1.6293 - O.OOOOi -0.9171 - O.OOOOi
0.2709 + 0.8565i 0.9298 + 0.9989i 0.3038 + 0.80841
0.2709 - 0.8565i 0.9298 - 0.9989i 0.5663 + 0.5932i
0.4310 + 0.498li 0.5816 + 0.5424i 0.7026 + 0.5322i
0.7144 + 0.5408i 0.6894 + 0.5078i 0.3038 - 0.80841
0.4310 - 0.498li 0.5816 - 0.5424i 0.5663 - 0.5932i
0.7144 - 0.5408i 0.6894 - 0.5078i 0.7026 - 0.5322i
0.8434 + O.OOOOi 0.7317 - O.OOOOi 0.7502
0.7934 - O.OOOOi 0.8408 + O.OOOOi 0.8021
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3 FOUTENFUNCTIE

In onderstaande tabel staan de absolute fout en de relatieve fout van

de hoogte ii [bit} en de gesimuleerde hoogte weergegeven. Het b1ijkt

dat het model OSH90RDER slechts een kleine verbetering kent ten

opzichte van model SSM90RDER. SSM130RDE en SSM140RDE modelleren het

proces beter maar de verbetering is minimaal.

Absolute fout Relatieve fout

osm90rder v 0.11080+2 0.2458
adl

V 0.10890+2 0.2293
ad2

V 0.11200+2 0.2468
ad3

ssm90rder v 0.11080+2 0.2458
adl

V 0.10900+2 0.2295
ad2

V 0.11210+2 0.2469
ad3

ssm130rde V 0.11010+2 0.2441
adl

V 0.10930+2 0.2302
ad2

V 0.11320+2 0.2495
ad3

ssm140rde V 0.11040+2 0.2448
adl

V 0.10810+2 0.2276
ad2

V 0.11060+2 0.2437
ad3

7.S Conc1usiea

Een g
e

toestandsruimte model is van voldoende orde om het proces te

modelleren want een dertiende en vertiende orde model hebben geen

wezenlijk beter simulatiegedrag en geen significante afnarne in de

foutenfunctie.

Verder is de aannarne dat het proces uit SISO-subsysternen bestaat met

een onderlinge kleine koppeling bevestigd. Zowel de pool-nulpunten

ligging a1s de waarden van de parameters in het pseudo-kanonieke model

duiden hierop.

Verder ~ijkt het alsof de xesiduen ontstaan door een ruisbron met

dezelfde karakteristiek als de procesoverdracht. Dit zouden de golven

kunnen zijn die door het drijvers geexciteerd worden, op de wanden

weerkaatsen en terug10pen naar de drijvers en zodoende de diepte van

de drijver in het water varieren en de opwaarste druk. Een extra

meting van de drijver hoogte kan deze hypothese bevestigen.
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8 Bardware

8.1 Znleiding

In het ontwerp van de Zorge-servoversterker zaten een aantal

ontwerpfouten. Een belangrijke ont werpf out is al behandeld in

hoofdstuk 2: Servosystemen. De maximale wensstroam moest worden

begrensd omdat anders de vermogenstransistoren in de eindtrap zich

opbliezen. Op de oplossing, een proportionele regelaar in de

stroomteqenkoppelinq, zal niet verder worden inqegaan. De overiqe

aanpassinqen in de hardware worden in dit hoofdstuk besproken, met

daarbij toeqevoeqd het ontwerp van Zorge en de uiteindelijke

modificatie van het ontwerp.

Omdat een aantal elementen vaker voorkomen is de volqende notatie

wijze ingevoerd:

X.
1

X symbool elektronisch element of elektrische

qrootheid ; b.v. R, L, V, etc.

i heeft betrekking op pinaansluitingen of

nummer van het element.

In bijlage i staat de Zorge-servoversterker is fig. A; de

gemodificeerde Zorge-servoversterker in Fig.

servoversterker is Fig. c.

8.2 De etroombegrenzer

B en de Hauser-

In Fig. A is de stroornbegrenzer aangegeven. Op de ingang staat de

spanning over de meetshunt: V - I'R .
I m 42

De overdracht van output OpArnp U
2

/ VI is:

V
6, U2

V
I

- ..
R

17
(R + R + R ) (sR C + 1) (R + R ) 'sR C

22 2S 41 2S 41 22

- 4950(5+20,202) (R13 + R17)/R17

50835(5+6,492)
(70 )

Voor een voldoende groot uitgangssignaal V geleidt transistor Tl
6, U2

of T2 en wordt de collectorspanning naar aarde getrokken. De

collectorspanning is de spanning evenredig met de wensstroom,

V
7
)/2.Deze neemt af en de stroom wordt begrensd.
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In de testopstelling (Fig. 54) is de volgende proef gedaan:

l: Stel de versterking R /R van de niet-inverterende OpAmp U
2

zo
13 17

klein mogelijk in.

2: Vergroot de uitgangspanning van de voedingsbronnen E
1

en E
2

zo dat

V
3

(·wensstroom") zo groot is dat de stroam door R 2 3 rAJ is ..~ ~

3: Vergroot de versterkingsfactor van de stroombegrenzer totdat op de

amperemete~ zichtbaar wordt dat de stroom afneemt (wordt begrensd) .

4: Vergroot de spanning van de voedingsbron E of E .
1 2

Resultaat was dat de stroom door de amperemeter toenam. Kortom de

stroom wordt niet keihard begrensd.

8.3 De l~ter

De stroombegrenzer in de Zorge-servoversterker is vervangen door de

limiter (Fig. B). Deze schakeling heeft een duurstroom limiet, en een

piekstroom-tijdsduurlimiet. De limiter is tweemaal uitgevoerd, dit om

de positieve--resp. negatieve uitsturing te begrenzen.

V
7,U2

trekt

Zolang V < Pot5/(R
8, U1 13

voedingsspanning. Wordt

+ Pot5)'p is, klipt V tegen de positieve
1 7.U2

V > Pot5/ (R + Pot5)'p dan neemt
8,U1 13 1

af. Zodra (V + V ) /2 > (V + V ) geleidt diode D2 en
4 7 7,U2 bias,D2

hiermee de spanning V naar beneden net zolang totdat V - V
3,U3 8.U1 5.U2

• V In de stationaire toestand is de wensstroom geli jk aan de
3,U3

motorstroom geIijk aan de maximaal toelaatbare duurstroom. Deze wordt

bepaald door pot5/(R
13

+ Pot5) 'P1'

De tijdconstante in de limiter bepaalt de tijdsperiode waarin een

stroom groter dan de maximale duurstroom is toegestaan.

De maxirnale motorstroom is gelijk aan: voedingsspanning OpAmp's (lpll

of In11 ) gedeeld door (de versterkingsfactor in de proportionele

regelaar (UID) maal meetshunt ). Dit is ~ 12/(C
3

'R
42

)

8.4 De eindtrap

De eindtrap bestaat uit een verschilversterker, Darlington-schakeling

die als driver fungeert, en een viertal parallel geplaatste

vermogenstransistoren. De schakeling is complementair opgebouwd

volgens een klasse-B push-pull mechanischme.
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8.4.1 De ..rachil..raterker

De verschilversterker bestaat uit een verschiltrap (T3, T4) en een

meekoppeling van een PNP-transistor ('1 6). Bij toename van V
b,T3

neemt de collector~troom toe, vaardoor de basisemitterspanning van '16

toeneemt en T6 een grotere collectorstroom voert. Als de

ingangsimpedantie van T7, T8, T4 en de stroombron T5 » R
27

of R
23

,

dan loopt de stroom via R en R naar aarde. Omdat een verschiltrap
27 23

de eigenschap heeft dat de basisspanningen gelijk aan elkaar zijn bij

datqelijke DC-instellinq, is het duidelijk

V Iv neliJ'k is aan: (R + R ) /
c,~6 b,T3 ~ 27 23

verschaft het klein-signaal schema:

de versterkingsfactor

Een bater inzicht

~ "1ke Vb.T3

R24 '15
Zl... III

1k _19

C':' 1N
.".

El--=t IIl>3-VD
.". .".

22o>F" Vb. '14 )/2 1:8=__ 1116
414E1

T3 '1.04 Z ....T4
_14 _14

R27

.o4k7
23
1~

1N
414E1

Fiq. 55: Klein signaal schema verschilversterker

De volgende aannamen zijn gedaan:

Z »R
in, T4 23

R + R
27 23

R
23

K - =---=_-
R + R

23 27

85



Dan iB de overdracht V I V gelijk aan:
C,T6 b,T3

S R (3/5 6
S 'R 'V 5 'R '-

20
V 13/5

6
(KVC,T6 - V )

C,T6 6 1 b,T6 6 1 2 + R + R b,T3
24 20

5
R 13/5

6
5 'R 0-

20
V 6 1 2 13/5

6
+R + R S oR

C,T6 24 20 • s
(71).. -V--

b,T3 ".{s oR .~
R 13/5

6 } 1 + K'S 'R
1 + 20 s s

6 1 2 13/5
6

+R + R
24 20

Voor lim
S R ->111

S S

V
C,T6---V
b,T3

~ 11K
(72)

Voor het verkrijgen van meer inzicht zie (Electronica 1]

8.4.2 Darlingtonschakeling ~ ve%mOgenstrap

V stuurt de Darlingtontransistoren (T8, T9), die een dubbele
c, or 6

functie hebben nl:

a: Emittervolger: Het bereik van de emitterspanning moet groter zijn

dan de EM}{ van de DC-motor bij het maximale toerental. De EM}{

is n.l. evenredig met het toerental.

b: Driver: Omdat vermogenstransistoren in vergelijk met andere

transistoren een kleine stroomversterkingsfactor (/3) hebben, moet de

basisstroom "fors" zijn willen ze goed geleiden. Om de verschiltrap

minimaal te belasten is een transistor met een grote stroom

versterkingsfactor gewenst als driver. Een Darlingtontransistor heeft

deze door zijn opbouw.

De eindtrap werkt volgens een stroomsturing en is complementair. Voor

stuurt transistor 78 uit en leveren 710-716 de

79-715 stroom voerend.

een spanning V > 0
C6

stroom. Voor V
C6

vermogenstransistoren

8 .5 Distortion

< o zijn darlington transistor 77, en

Distortie is niet belangrijk. Wordt voor een groot deel ook

ondervangen door de grotere versterking in de verschiltrap. Een klein

signaal op V stuurt de schakeling al open.
b,T3
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8.6 ~emperatuureffecten

Met gedissipeerde vermogen in een transistor is V ·1. Met in warmte
ce c

omgezette vermogen moet worden afgevoerd om de volgende reden:

~ in een transistor de temperatuur toe dan neemt de bias-spanning

af. Blijft de basis-emitterspanning constant, dan neemt de stroom toe,

wordt de transistor verder verhit, temperatuur neemt toe, etc. De

transistor loopt "the%misch" weg.

Fig. 56: Vermogenskarakteristieken BD250C en BD249C
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Een transistor heeft daarom een max-te-leveren-vermogen-Temp.

karakteristiek die afvalt (Fig. 56). Voor de in de eindtrap

gebruikte vermogenstransistoren BD249C en BD250D is bij

kamertemperatuur de maximale vermogensdissipatie zonder koeling 3W.

Bij gebruik van een "oneindig" grote koelplaat is de maximale
I

dissipatie 120W. Qrndat in het meest slechte geval V s 35 Volt, volgt
ce

dat I s 2 a 2.5 [A]
c
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De volqende maatregelen zijn qetroffen om de effecten van temperatuur

toename te beheersen:

1: De Darlingtontransistor- en de vermogenstransistoren zijn bevestigd

op een messingplaat, dikte 1 em. Deze fungeert als varmtebuffer. De

messingplaat wordt aan de achterzijde watergekoeld. De waterkoeling en

de messingplaat zijn elektrisch ontkoppeld door een teflon-plaatje. De

messingplaat fungeert als qemeenschappelijke collector voor de

vermogenstransistoren. Daarom zijn aan de achterzijde van de

Darlingtontransistoren twee mica-plaatjes aangebracht ter elektrische

ontkoppeling.

2: Onder procescondities kwam het vaak voor dat 'lm van de BD250C

transistoren in de positieve uitsturing zich opblies. De reden

hiervoor was dat stroomversterkingsfactor van de Darlington

transistor T6 (TIP142) door oververhitting van het ene op het andere

moment "oneindig" groot werd. In haar vrije val trok ze de

vermogenstransistoren mee. Doordat het te dissiperen vermogen te groot

was, trad er kortsluiting op tussen de collector en emitter in "n van

de vermogenstransistoren . De positieve voedingsspanning hangt dan aan

aarde. De kortgesloten transistor beschermde de overige transistoren

tegen kortsluiting. Het effect was een vaak een uitgebrandde koperbaan

op de printplaat.

De volgende aanpassingen bleken noodzakelijk om de vermogensdissipatie

in de Darlington te verminderen:

R
32

en R
29

(6.8 [0]) zijn vervangen door een grotere weerstand, 39

[0]. In het geval dat R en R 6.8 [0] bedroegen, leverden de
32 29

Darlington schakelingen de stroom voor de belasting bij een kleine

uitsturinq. Zo werd de Darlington-transistor qeen rust qegund om af te

koelen, terwijl zijn dissipatie beperkt werd door de teflon plaatjes

aan de achterzijde (Dissipatie ± 30 ').

In een testopstelling met een TIP142 en "n BD250C, zonder de

transistoren te koelen, moesten beiden 2 [A] leveren bij 30 [V]. De

TIP142 sloeg door.

De BD250C werd nu uit de schakelinq verwijderd. Voor een stroom van

200 [mAl, 30 [V] sloeg de Darlingtransistor TIP142 opnieuw door.

De BD250C werd nu teruggeplaatst en opnieuw moest een stroom van 200

[rnA] qeleverd worden, bij 30 [V]. Met "£inqerspitzen gefiihl" werd

vastgesteld dat de TIP142 het grootste vermogen leverde.
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De weerstanden R
32

en R
29

zi jn vervangen door grotere weerstanden

omdat zo sleehts een eolleetorstroom van 1 15 [mAl een basisspanning

geeft van ~ 0.6 (V) aan de vermogenstransistoren en er deze dus zullen

uitsturen.

Extra zekerheid is ingebouwd door de Darlingttrap parallel uit te

voeren. Het vermogen vordt zo door twee Darlingtontransistoren

gedissipeerd.

3: De maximale stroom wordt gelimiteerd door de proportionele rege1aar

in de stroomtegenkoppeling. Daarnaast zorgt de limiter voor een

dynamisehe- en statisehe begrenzing van de duurstroom. Teven knijpt de

stroomtegenkoppeling de basisemitterspanning van de Darlingtontrap af,

moehten de vermogenstransistoren door verhitting "extra" stroom gaan

leveren.

Opm: In een spanningsgestuurde vermogensversterker vordtde temperatuur
heheerst door de volgende -trucs-:
Het plaataen van diodes tussen de basis van de

darlingtontransistoren en het stuursignaal. De diodes moeten op de

koelplaat he_lIot.igd zijn, omdat de afname in de bias-spanning dan

gelijk zal zijn aan die van de vermogenstransistoren. Beter is het

om een transistor uit de vermogenstrap te nemen en daarvan de basis en

collector kort te sluiten om zodoende een diode-overgang te krijgen
met dezelfde temperatuurafhankelijkheid als de vermogenstorren.

Tweede maatregel is het plaatsen van een gemeenschappelijke veerstand

in de driver-emitterleiding en de vermogenstor collectorleiding. Neemt

de stroom in een vermogenstor toe, dan wordt de Darlington transistor

dichtgeknepen. De vermogenstor wordt zo minder
uitgeatuurd.Spanningstegenkoppeling.

4: In de positieve- en negatieve voedingslijn zijn smeltzekeringen

geplaatst. In het algemeen zijn smeltzekeringen te traag om

"breakdown" van halfgeleiders te verhinderen. Tijdens het testen bleek

het aanbrengen van smeltzekeringen van groot nut te zijn.

5: Het uitbreiden van het aantal vermogenstransistoren van 4 naar 6.

Op de momenten dat de servomotoren van draairiehting moeten

veranderen, worden de grootste stromen gestuurd door de motor. Tevens

is op dat moment de spanning over de belasting ongeveer gelijk aan nul

volt, want de EMK is gelijk aan de draaisnelheid en die is nul op het

moment van ompolen. Kortom de eolleetorspanning en de stroom

door de vermogenstorren is op dezelfde momenten maximaal in waarde.

Uit de power-Vee karakteristiek blijkt dat de vier transistoren samen
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nauwelijks meer dan B[A] mogen leveren. Een veiligheidsrnarge is in dat

geval nog niet eens aangehouden. Bovendien verdeelde de stroom zich

niet gelijkmatig over de transistoren. In een testopstelling met 4

verrnogenstransistoren, stroom 2 [A] , V 30 [V] , leverde een
ce

transistor bijna 75% van de stroom. Vergroting van de stroom had tot

gevolg dat juist deze transistor zich opwarrnde en en de biasspanning

afnarn. Verder narn de basis-emitterspanning met 220 [mV] af, gedeeld

door de emitter weerstand van 0.22 en], betekent dit de stroom in de

transistor 1 [A] extra toeneemt in vergelijking met de toename van de

stroom in de overige transistoren. De emitterweerstanden zijn

vervangen door weerstanden van 1.2 en] om een betere stroomverdeling

te garanderen.

8.7 Stabiliteit

Bij te zware belasting zakt de voedingsspanning van de servoversterker

in. Een stabiele instelling wordt behouden in het gemodificeerde

ontwerp omdat:

1 De ruststroom door de verschilversterker onafhankelijk is gernaakt

van de voedingsspanning. Dit is gedaan door in de ernitterleiding R
33

te vervangen door een NPN-transistor die als stroornbron fungeert met

een constante ruststroom. De instelling van de NPN-transistor wordt

gewaarborgd door de twee dioden, zodat de basisspanning op een

constant niveau boven de negatieve voedingsspanning ligt.

Tevens zijn oscillaties beter beheersbaar omdat de ingangsirnpedantie,

die afhankelijk is van de ruststroom, niet langer varieert. De

oscillatiefrequentie zal minder verschuiven, en zodoende beter in het

bereik van de cornpenserende condensator vallen.

2: De directe koppeling van de Darlington- en verrnogenstransistoren is

complementair uitgevoerd. Neemt om een of andere reden de collector

stroom in een Darlingtontransistor af, dan wordt de verandering in

stroom gecompenseerd bij een even grote verandering in de stroom in de

vermogenstransistoren [LNF74LEN]
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8.8 Aarc1ing, bedrac1ing en elektriache ontkoppeling

In de SISO-experimenten bleek dat het servosysteem een drift naar

beneden vertoonde. Deze drift bestond o.a. ook wanneer de tandheugel

niet belast werd. Na vee1 zoeken lag de oorzaak in een

gemeenschappelijke aardlijn. De aarde van de DA-poort en die van de

voeding van het servosysteem waren dezelfde. Bij grote stromen viel er

een spanningsval over de aardlijn van de voedingsdraad. Omdat

het stuursignaal ook deze spanningsval kreeg, was de spanning over de

aansluitklemrnen van het servosysteem R: 200 [mV] kleiner dan de

uitgangsspanning aan het kanaal van de DA-poort.

Verder was het eens mogelijk om met Hauser-servoversterker 1

servomotor 2 aan te sturen. Er liep een signaalstroom van

Hauser-servoversterker 1 via de lijnen van de eindschakelaars

(rnicroswitches), het platform en de lijnen van de eindschakelaars naar

Hauser-servoversterker 2. Hier werd een offset gecreerd die servomotor

2 deed ronddraaien. Daarom zijn nu alle aansluitklemmen ornhuld met

krimpkous.

De problemen met de elektrische koppeling tussen de verschillende

voedingsbronnen zijn de wereld uit geholpen door gebruik te maken van

differential amplifiers. Het servosysteem, hoogtesensor, en de

positieopnemer, hebben nu hun ieder hun eigen voeding en zijn

ontkoppeld van de PC. De elektrische schema van de differential

amplifiers zijn weergegeven in Fig. 57.

Callibratie hoogteaenaor:

De versterkingsfactor kan het beste zonder hoe kopnerne r worden

i.ngesteld. Na de hoekopnemer bevestigd te hebben dienen de volgende

handelingen verricht te worden:

Leg knikpunt kruiskoppeling en draaias potmeter i.n een horizontaal

vlak. Draai offset zodanig dat de uitgangsspanning nul volt i.s. De

versterkingsfactor is de verhouding van de spanningen en • Breng

de hoogtesensor aan aan de interface. Bepaal met MEETMIMO op bij

toename van de hoogte de uitwijking toeneemt. Zoniet verander de

polariteit van de voedingslijnen.
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C&llibratie positieopnemer:

De verhouding pot lOOK/R2 is de grote van regelaar de positieregelaar

C2 . Op poort 1 staat het positiesignaal, en op poort 2 de gewenste

positie, DA-kanaal. Om de potmeter niet te belasten is de loper aan

een buffer aangesloten.

Installeren gaat als voIgt:

Haal de pijler uit het systeem. Bevestig de voedingsdraden van de

positieopnemer willekeurig aan de voeding. Verbind pin A3, de aarde

van de Hauser, aan de aarde van de printplaat, en de uitgang van de

AD-buffer aan pin B3, sollwert. Draai de positieopnemer naar een

uiteinde. Draai de tienslagen-potmeter nu 5 slagen de andere kant 0Pi

de uitgangspanning is nu nagenoeg 0 [V). Schakel de voedingen in en

stuur het servosysteem aan met MEETMIMO. Verdraai de positieopnemer zo

dat de tandwielen gaan ronddraaien. Verdraai nu de as van de

positieopnemer in dezelfde richting als de tandwielen roteren. Neemt

de draaisnelheid toe, schakel het servosysteem uit en verdraai de

polariteit van de voedingslijnen van de positieopnemer. Schakel het

servosysteem opnieuw in.

Stuur het servosysteem aan met 0 [V] en verdraai de positieopnemer zo

dat de draaisnelheid nul wordt. ZET DE VOEDING UIT en breng de pijler

aan in de nulpositie zonder de positieopnemer te verdraaien. Druk de

positieopnemer tegen de tandheugel.

8 . 9 Aanbevelingen met betrekkblg tot het eervosyeteem

De volgende aanpassingen zijn al aangebracht op de PCB:

a: proportionele regelaar in de stroomtegenkoppeling

b: stroombron in de verschiltrap

c: dubbele Darlingtonschakeling

d: uitbreiding van het aantal vermogenstransistoren van 4 naar 6

e: aanbrengen van temperatuur compenserende weerstand R31

f: offset regelaar

g: vergroten weerstanden in emitterleiding vermogenstransistoren

h: voedingspanning omlaag gebracht van 37.5 [V) naar 30 [V]

i: stroombegrenzer vervangen door limiter

j: messingplaat als warmtebuffer

Toen deze problemen opgelost waren, bleken de problemen een stukje te

zijn verschoven. Er stond slechts ~en voeding ter beschikking om
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drie servoversterkers aan te sturen. Bij het aansturen van een enke1

servosysteem was a1 duide1ijk dat de voeding te zwaar be1ast werd. De

voedingsspanning zakte in van 35 [V) naar 31 [V) bij een stroorosterkte

van 8 [A).

Dit was op zich geen proble~ ware het niet dat de de drie

servosystemen op hetze1fde moment de grootste stroom trekken, n.l. op

het moment dat er gesaropled wordt.

Ret is raadzaam om in de toekorost de voeding van de verschiltrap los

te koppe1en van de voeding van de eindtrap. De voeding zou dan tevens

gebruikt kunnen worden voor de OpAmps omdat deze bijna geen verroogen

dissiperen. De voedingsspanning van de eindtrap en verschiltrap moet

gelijk aan elkaar zijn, wanneer de servoversterker onbelast is.

De aarden van beide voedingen moeten op de print aan elkaar

gekoppeld zijn. Hierbij moet extra aandacht worden besteed aan

aardstromen. Deze zouden een offset kunnen veroorzaken in het

regelcircuit. Op de printplaat is dit inderdaad het geval geweest. Het

prob1eem is opge10st door een dikke draad te solderen tussen de

aansluitklem van de aard1ijn, en de shuntweerstand R
42

• De stroom

loopt dan "niet" langer via de dunne koperbanen naar de aansluitklem,

maar via de dikke draad.

Oro de lineairiteit te vergroten is het raadzaaro de voedingsspanning

van de Op-Amps op 18 [V) te brengen. Ret bereik wordt dan 50% groter.

Een belangrijk argument van rnedewerker Zorge om de BD250C en BD249C

transistoren te gebruiken was, dat de transistoren vanwege hun

behuizing makkelijk te monteren waren op een waterkoeling. Echter

verroogenstransistoren in een "metalen" behuizing zijn zwaarder te

belasten. In de toekorost moet worden afgewogen of het voordeel van de

behuizing opweegt tegen de kleinere belastbaarheid. Ret uitbreiden van

het aantal verroogenstransistoren verlengt de koperbanen en hierdoor de

kans op oscillaties.
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9 Conclu.i••

De oorspronkelijke Zorge-servoversterkers hebben veel problemen

opgeleverd. Er moesten een groot aantal aanpassingen gedaan worden, die

uiteindelijk tot een werkend ontwerp hebben geleid. In de werking toonde

het gemodificeerde ontwerp zich robust. Het probleemgebied omtrent het

voeden van de servoversterker ligt nog open. Dit geldt ook voor de

Hauser-servoversterkers, die uiteindelijk gebruikt zijn en met

betrouwbaarder resultaat.

Naast de servoversterkers zijn de problemen op hardware gebied

grotendeels opgelost. De positieopnemer is gebleken een deugdelijke

meetsensor te zijn tijdens de experimenten. Verder zijn er, na het

aanbrengen van een ontkoppeling tussen de verschillende voedingsbronnen,

geen problemen meer geweest met aardlussen etc.

De resultaten van de identificatie van de dynamica van het platform

stemmen qualitatief overeen met de modellen afgeleid op mechanische- en

physische grondslag. Voor zowel het 5I50-proces als het MIMO-proces is

de orde van het uiteindelijke model gelijk aan deze van de afgeleide

modellen. Het 5ISO-proces is te beschrijven door een derde orde

toestandsruimte model, het MIMO-proces is te beschrijven met een negende

orde toestandsruimte model.

In het MIMO-model liggen de poolparen van het platform dicht in elkaars

nabijheid. Dit duidt erop dat de symmetrische opbouw tot uiting is

gekomen in de overdracht. Een goede benadering wordt derhalve al gegeven

door drie identiek, parallel geplaatste 5I50 overdrachten.
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[Si jlage a:]

Voor de fysieke stapresponsie voldoet de bewegingsvergelijking aan:

- - -Mh + D h + K h - F (tl
d d e

De Laplace getransformeerde is:

(Ms
2 + Dds + K ) oH(s) - F (s)

d e

De overdracht wordt:

H(S)/F (s)- 1 / (Ms 2+ D s + K )
e d d

J:d D~""
- -24M

~2"" D K Di}~ - ~2 {(s + ~)2+ d
M -2

M 4M 2M M 4M

De bijbehorende z-transformatie is [Kuo, 1980]: (IMPULSRESPONSIE)

H (z)

F(z)
1
Mw *

-1 -aT .
Z e s~nwT

-1 -aT -2 -2aT
1 - 2z e coswT + z e

Waarin w en a gelijk zijn aan:

a ... D / (2M)
d

w ... ~K M - Di / (2M)
d d

De teller is dus van de Oe orde en de noemer van de 2e orde.

1



{Bijlage a:]

..
F (t) is een stapfunctie. De aangemaakte dataset, F (t), om te

e e

indentificeren is het bemonsterde signaal. Het proces wordt niet door

pulsen aangestoteJI maar door het continue signaal. Dus in gedachten
..

moet er nog een hold geplaatst worden tussen F (t) en het proces. De
e

z-transfor.matie is (STAPRESPONSIE):

{~ M{IS

1

:~:} }
-1

(1 - z ) <: -D K
+ ~)2+ d- -2M M

C {

s + D

:~:} }
M

-1 1
(1 - z ) - -s D K

{(s + ~)2+ d

2M M

D2}
4~2

-1
- (1 - z )

Dw } }2Mw

+ -{-(-s-+-:-~-)-2-+--:-d--:-~-~-} -

-1
(1 - z ).{ 1 -

{

-1 -aT
1 - z e coswT

--"':;"'---::'1---a-:-T-~"';""---":'2--2::-a--T+
1 - 2z e coswT + z e

-1 -aT .D z e sJ.nwT
2Mw· -1 -aT

1 - 2z e coswT -2 -2aT} } -+ z e

-1 -aT D -aT. -2 -2aT -aT
Z (1+e cosc.JT - 2Mw e sJ.nwT) + z (e - e coswT

-1 -aT -2 -2aT
1 - 2 z e coswT + z e

Waarin ~ en a gelijk zijn aan:

D -aT.
+ -2 e sJ.nwT)Mw

a - D / (2M)
d

De teller is dus van de le orde en de noemer van de 2e orde.
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[bijlage b:

De overdrachtsfunctie is verondersteld: (Indices voor het gernak

weggelaten)

ST + 1 (Ms
2

+ Ds + K)

U (s)

V(s)
- K

p
D s + K

Orndat het proces volgt na een zero-order hold is de discrete

overdrachtsfunctie:

2
S ST + 1 (Ms + Ds + K)

u (z)

V(z)
- 1 1 Ds + K

}
Breuksplitsing van de overdrachtsfunctie in:

geeft

A

S

+
E

ST + 1
+

Cs + E

2
(Ms + Ds + K)

"3
(AMT + EM + CT) ·S

2
(AM + ADT + ED + C + ET) ·S

1
(A(D + KT) + EK + E) ·S

o
AK·s

"3
~ O·s

2
~ O·s

1
• D·s

o• K·s

wat resulteert in

A ~ 1

2
or (D - KT)

2
M - DT + KT

c -
_ M2

2
M - DT + KT

E -
- KMT

M - DT + KT
2

De overdrachtsfunctie is:

1
-+
S

1

2
M - DT + KT

+

1

-Ms - KT }
2 D K

s + s +M M



[bijlage b:

De laatste term is op te splitsen in de volgende functie:

2 2
(s+a) + &01

+
k ·w

2
2 2

(8+a) + w

-M(s + X't/M)
2 D X

s + - s + -M M

k .~ 14KM
2 2M

... k 
2

M' (D - 2K't)

14KM - D
i

De z-tranformaties:

1
s

1

1 - z
1

1
___1__~ {'t

2
(D - K't) }

M - D't + K't
2

(s't+1) {
't(O-K't) }

----------~2 1 _ z-l
e
-T/'t

M - D't + K't

-1 -aT
(1 - z e cos (wT»-M1

{

- M' (5 + ~)} _~
------~2 2 D K ----------~2 -1 -a T - 2 -2aT
M - D't + K't S + - s + - M - D't + K't 1 - z 2e cos (wT) + z e

M M

___1__~ { M' (0 - 2K't)

M - D't + K't
2 I i

4KM - D
2 0

S + - s
M

1

{

-1 -aT }___~z-~e--s;;.1;;;.·n;.;..;.(w;,;.T.;;.;..)--::--"':"'""':' M' (D - 2K't)
------~2 -1 -aT. -2 -2aT
M - D't + X't 1 - z 2e cos (wT) + z e I 4KM _ D2'

a - D/ (2M)

Het systeem is van de vierde orde.
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[Bijlage c:]

massa
middelpunt- -h u

Mog
p

z-vlak

F -
L

i -t h
1

uio
h

10

v.ate wereld ~

z~
x

z~
y

Figuur: Schematische voorstelling van platform en een drijver

Moh .. F + F + F
1 2 3

L L
J i 61- L.F1- 2 oF2- 2· F3

L L
J i 6 2= 2oV30F2- 2oV30F3

L Lh I: h - 6 1 02 + 9
2

0
2

oV3
2

L Lh I: h - 6
1

0
2 - 62020 v33
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[Bijlage c:]

1
h + h + h

3
)3.M. { ... F + F + F

1 2 1 2 3

2h - h - h
3L 2

2·F--- { - F - F1 2 J 2J 1 1 2 3

2

h - h
3
-~ { F - F

3
l2 2 J. 2• 2

2
2

- H
3

(S)]
_ 3.L {

F
2

(S)- F
3

(S»)s • [H
2

(s)
2.J·

2

F (S) - S.D.[U
1

(S) - HI (S)] + k. [U (S) - H (S)]
1 1 1

F 2 (S) .. oS.D. [U
2

(8) - H
2

(s)] + k.[U (5) - H (5)]
2 2

F 3 (5) ... s.D. [U
3

(s) - H (s)] + k.(U
3

(s) - H
3

(S)]
3

3
M·(S.D+k)

HI (S) -+ H
2

(S) + H 3 (S) ... --2-+""""":~~(-----· ( U
1

(S) + U
2

(S) + U
3

(S) ]

S M. s.D + k )

H (S) - H (8) -
2 3

2
3.L (
2J. s.D+k)

• 2 2 • [ U (S) - U (5) ]

S2+;.~.(S.D+k) 2 3
• 2

2



IBijlage c:]

3
k )

3L
2

kM·(S.D+ n'( s.D +

3 'H
1

(s) . [u + u + u
3

)
• 1

• [2'U - U -U ]- + 2
2 3 + k) 1 2 S2 + 3.L ( k) 1 2 3

s + M. ( s.D 2.J· s.D +
1

3
k

l'3L
2

+ kM'( s.D + 2·2.J· ( s.D

3·H
2

(S) • [U + U + V3] 1 .[2·V - U -V ]- - 2
2 3 k) 1 2 2 + 3.L ( + k) 1

2 3
s + M. ( s.D + s 2.J· s.D

1

5.D + k )

+

3'3L
2

2.2 J.( s.D + k
. 2

--~,2 • [V - V
3

]
2 3.L ( 2

S + 2.J' s.D + k )
2

3 l'3L
2

M·( s.D + k 2.2 J.( s.D + k

2 3
. [V + V + V ] - ·~1~2 • [2·V - V -u ]

( D k 1 2 3 S2 + 23 •• LJ. ( s.D + k) 1 2 3S + M. S. + )
1

3·3L
2

2·2 J . (
• 2

--:""2--=3~.~L2-(-------------. [u 2- U 3 ]
s + 2.J. s.D + k)

2

3



[Eijlage c:]

Stel:

3
a - M." ( Ds + k );

3L
2

b - 2' J' ( Ds + k ):
1

3L
2

C - 2' J' ( Ds + k )
2

dan worden de transferfuncties:

3'H (s) 
1

4 2
{(a+2b)s + (3ab+ac+2bc)s + 3abc)

2 2 2
(s + a) (s + b) (s + c)

4
{(a-b)s + (ca-bc)s

2 2
+ a) (s + b) (s + c)

{(a+O.5b+l.5c)S4 + (1.5ab+2.5ac+2bc)S2 + 3abc)
3'H (s) .,

2 -------:-----::-----~-------. U2 (s) +
(s2 + a) (S2 + b) (S2 + c)

4 2
{(a-b)s + (ac-bc)s ) U

1
(s)

(S2 + a) (S2

4 2
+ {(a+O.5b-l.5c)s + (1.5ab-O.5ac-bc)s ) U

3
(s)

2+ b) (s + c)

3'H (5) 
3

4 2
{(a+O.5b+l.5c)s + (1.5ab+2.5ac+2bc)s + 3abc)

2 2 2
(s + a) (s + b) (5 + c)

4 2 4 2
{(a-b)s + (ac-bc)s ) U

1
(s) + {(a+O.5b-l.5c)5 + (1.5ab-O.5ac-bc)s ) U

2
(S)

222
(s + a) (s + b) (s + c)

4
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;:] :.e;:] :s O. SM!/
1 2

[ :; : :: ] - 3-{-s-2-+-~-(0-8-+-I<-)-}-{-8-2-+_1_;_~-:-(0-8-+-I<-)-}-{-8-2-+-;-~~:-(-0-S-+-I<-)}

+(~
M

27L
2

9L2

(2M.J +2MJ +
1 2

6L
2

4
2J ) 8 (08+1<) +

1

18 L
4

2 2'i'J"J) S (08+1<) +
1 2

81L
4

3
4M.J J (08+K)

1 2

3 3L
2

4(M - 2J)8 (08+1<)+
1

9L
4

2 2
4;:] ;:])8 (08+K)+

1 2

o

3 3L
2

4(M - 2J)S (08+K)+
1

9L
4

2 2
'iJJ)S (08+1<)+

1 2

o

3 3L
2

4 (~ + 3L
2 9L

2
4

2 2
(~ + 3L _ 9 L 4 2

(- - 2J)S (08+1<)+ - + 4J)8 (08+1<)+ '4 'J)8 (08+1<)+
M M 4;:]1 M 4J

11 2 2

9L
2 4

27L2
45L

2 4
27L2 9L

2 49L 2 2 18L) 2(0 K)2 9L 2 2
(2MJ - 4J J)S (08+K) (- + --+ 4J J S 8+ + (4M;:] - 4MJ

2
- 4J J)8 (08+1<)+4MJ 4MJ2 1 2 1 2 1 2 1 1 2

81L
4

0 4MJ J(08+K)
3

0
1 2

3 3L
2

4(M - 2J)8 (08+K)+
1

9L
2

9L
4

2 2
(2MJ - ~)8 (08+1<)+

2 1 2

o

[

U (8) ]

* U:(8)

U
3

(8)

3 + 3L
2

_ 9L
2

4(M 4J 4;:])8 (08+1<)+
1 2

9L
4

2 2
'i'J""J)8 (08+K)+

1 2

o

5

3 3L
2

9L
2

.;
(- + .-.. + 4J)8 (08+K)
M 4J

1 2

2 2 4
(27L +~ + 18L ) 2 (0 ) ~

4MJ, 4MJ, :~:::D.+:~:j
1 2



(Bijlage c:)

2
J - J - J S O.5ML geeft:1 2

[
:: :::] 3-{-82-+-3-(0-5-+-K-)-}-{-s-2-+-1-3-L-2-(-0-S-+-K-)}-2 '*
H

3
(S) H 2J

(~ 6L
2

4 3
2

3 3L
2

43L 4+ 2J ) s (Os+K) + (- - 2J)S (Os+K)+ (- - 2J)S (Os+K)+M M M

36L
2

18~
4

2 2 9L
2

9L
4

2 2 9L 2 9L 4 2 2(- + 4J )8 (Os+K)+ (2MJ - 4J2)S (Os+K)+ (2MJ - 4J2 ) s (Os+K)+2MJ

8lL
4

3
0 04MJ2 (Os+K)

(~ 3L
2

4 (~
2

3 3L
2

46L 4
- 2J)S (05+K)+ + 2J)5 (05+K)+ (- - 2J)5 (05+K)+M M M

9L
2

9L
4

2 2 36L
2

l8L
4

2 2 9L
2

9L
4

2 2
(2MJ - -2 ) s (05+K) + (- + 4J2)S (05+K)+ (2MJ - 4J2)S (05+K)+4J 2MJ

0
8lL

4
(05+K) 3 0

4MJ
2

3 3L
2

4 3 3L
2

4 (~ + 6L
2

4
(- - 2J)S (05+K)+ (- - 2J)S (OS+K)+ 2J )S (OS+K)+M M M

9L
2

9L
4

2 2 9L
2

9L
4

2 2
2

18L
4

2 2
(2MJ - 4J2)S (D8+K)+ (2MJ - -2)S (Os+K)+ (36L + 4J2)S (OS+K)+4J 2MJ

0
0

81L
4

(Os+K) 3
4MJ

2

[

u (S) ]

* U: (5)

U
3

(S)
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*
3

+ MeDs

1
--------------~----

3L
2

+ 2J (Ds

(~ + 6L
2

2 (~
2

3 3L
2

23L 2
2J ) s (Ds+K) + - 2J)S (Ds+K)+ (- - --)S (Ds+K)+M M M 2J

2
21L (Ds+K) ~ 0+ 0+2MJ

0 0 0

3
2

6L
2

2 3 3L
2

23L 2 3
(- - 2J) s (Ds+K) + (- + 2J )s (Ds+K)+ (- - 2J)s (Ds+K)+M M M

2

0+ 27L (D +K) ~ 0+2MJ s

0 0 0

3 3L
2

2 3 3L
2

2 (~ +
6L

2
2

(- - 2J) s (Ds+K) + (- - 2J)S (Ds+K)+ 2J ) s (DS+K) +M M M

0+ 0+
27L

2
2

2MJ (Ds+K)+

0 0 0

[ U, (0) ]

* U
2

(s)

U
3

(s)
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2
J - J - J - o.5 ML geeft :

1 2

[ ", Is) ] 1- •H
2

(S)

3 { 2 3
+ K)fH

3
(S)

5 + M(DS

9 4

M
5 (Os+K) +

54 2 2 0 0

M
2

5 (Os+K) +

81
(Os+K) 3-

M
3

9 4
M 5 (Os+K) +

o

o

54 2 2
5 (Os+K) +

M
2

(Os+K) 3

o

o

9 4
M 5 (Os+K) +

54 2 2
- 5 (Os+K) +
M

2

(Ds+K) 3

[U Is) ] 1 rIDS + K) 1M 0 o ] [U (si ]-* U; (5) - { 2
3

+ K)}
* 0 9(05 + K)/M 0 * U:(S)3 S + M(OS

U
3

(s) 0 0 9(Os + K) 1M U
3

(s)

1 {DS + K) 0 0 ][ u, Is) ]
{M 2 (05 + K)}

0 (Os + K) 0 U (5)
3"5 +

K) U: (S)0 0 (05 +
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[Bijlage c:]

Bij volledige symmetrie zijn de massatraagheidsmomenten J
1

en J
2

aan

elkaar geIijk. Bewijs:

Fig

. ,
I.xC_
: 2

/3,yc __
2

L

i + 1

Jt-n

In Fig zijn massaelementen van de balk aangegeven met dikke cirkels.

De cirkels met gelijke afstand tot het middelpunt zijn aangeduidt met

dezelfde index.

De traagheidsmomenten om de negatieve y-as en de positieve x-as

voor de massaelementen M bedragen:
i

negatieve y-as: J - 2·(O.SL )2M + L
2

M - 3/2 L
2
M

1,i iii iii

positieve x-as: J - 2'(O.S~Li)2Mi
2, i

Voor een symmetrische opbouw geldt dat de massaelementen op afstand L
i

van het ~ddelpunt aIle dezelfde massa hebben. Er geldt dus dat J 1,i
J
2,i

Zij J
1

het traagheidsmoment om de negatieve y-as dan bestaat deze uit

de sommatie van J 's van aIle massaelementen (l ..n). Het zelfde kan
1,i

gezegd worden voor J. Kortom bij een symmetrische opbouw van het
2

platform zijn de massatraagheidsmomenten J en J gelijk aan elkaar.
1 2
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[bijlage d:]

Markov parameters modelset

De MIMC>-modellen in de Markov parameter modelset worden

gerepresenteerd door:

110

~(k) -rM(l)~(k-l) + offset
1&0

{ M(l) } is een reeks matrices, genaamd de Markov parameters.De
1-0,110

Markov parameter M(k) bestaat uit p*q elementen. p is het aantal

ingangssignalen en q is het aantal uitgangssignalen. Op element i,j in

de Markov parameter M(l) staat de impulsresponsie bijdrage van input j

op output i op tijdstip 1. De modelset is uniek, hetgeen betekent dat

een input-output dataset slechts op een manier door Markov parameters

beschreven kan worden. De Markov parameter modelset omvat alle

lineaire en tijdinvariante modellen. om tot een exacte beschrijving

van een proces te komen zou de reeks van Markov parameters oneindig

lang moeten zijn wat oneindig veel tijd vergt tijdens het schatten.

Daarom wordt de modelset beperkt tot reeksen met eindige lengte.

1



[bijlage d:]

Minimal polynomial and Start Sequence of &rkov-parametera Model

(MPSSM)

Een eindig dimensionaal MIMO-proces is te beschrijven met een start

reeks van Markov parameters en een set minimaal polynoom

coefficienten. Tussen de Markov parameters bestaat een recursieve

betrekking volgens:

r

M(r+j)- I aiM(r+j-i)
i-I

j - 1,2, ..

{a , .. ,a ): set minirnale polynoom coefficienten
1 r

{M(l), .. ,M(r)}: startreeks van Markov parameters

en is het uitgangssignaal de convolutie van het ingangssignaal en de

Markov-parameters

110

x(k)-IM(l) ~(k-l) + offset
1-0

De modelset is uniek omdat een verandering in de coefficienten of de

Markov parameters een ander gedrag aan de uitgang geeft.

Soms is het voldoende
e

om een n orde proces met een
e

r graads

vergelijking te beschrijven, waar r < n. De reden hiervoor is het

voorkomen van meervoudige polen.

Het aantal te schatten parameters bedraagt r + r*(p*q). De schatting

kan uitgebreidt worden door ook M(O) te schatten.

State Space Model (SSM)

Een toestandsruirntemodel (state space model) wordt vaak gebruikt om

MIMO-processen te beschrijven, orndat de beschrijving in vergelijking

met andere modelrepresentatie kompact is.

In een toestandsruimtemodel gaat men er van uit, dat er binnen een

proces een n-tal onafhankelijke toestanden bestaan, die dynarnisch

gekoppeld zijn door een integrator (continue geval) of een vertraging

T (discrete geval). De toestanden en het ingangssignaal bepalen nu

volledig het uitgangssignaal op ieder tijdstip.

2



(bijlage d:]

Voor een n
e

orde lineai~, tijdinvariant systeem, p inputs q outputs,

is de toestands beschrijving:

~(k+l) - F ~(k) + G ~(k)

~(k) - H ~(k) + K ~(k) + offset

~(k) is de toestandsvector - dimensie (nxl]-, ~(k) is de inputvector

-dimensie (pxl] -, en ~(k) is de outputvector - dimensie [qxl]- op

tijdstip )C.

F is de systeem matrix; dimensie [nxn]

G is de distributie matrix; dimen~ie [nxp]

H i~ de output ~trix; dimen~ie [qxn]

K is de input/output matrix; dimensie [qxp]

offset representeerd de offset; dimensie [qxl]

(F,G,H,K) vormt een realisatie.

De modelset is niet uniek, omdat het aantal modellen dat een

input-output dataset beschrijft oneindig groot is.
-1 -1

(~,~,~, F,G,H,K) ~ (~,~,T~,TFT ,TG,HT ,K)

Het aanwezig zijn van meerdere oplossingen binnen een modelset geeft

problemen in minimalisatie procedures waarin de oplossing gevonden

wordt door het bijbehorende minimum te bepalen. Beperken we ons tot n
e

orde realisaties dan bestaan er binnen de model~et kanonieke en

pseudokanonieke realisaties. Deze hebben als voordeel:

1: De input-output beschrijving is uniek:

2: De structuur in de realisatie ligt vast door de structuur indices.

Daardoor komen er in de realisatie een aantal structureIe eenen en

nullen voor waardoor het aantal te schatten parameters gereduceerd

wordt. Voor een algemene realisatie bedraagt het aantal te schatten

parameters: n(n+p+q) + p'q.

Nadeel is, dat door de structuur indices de modelsets elkaar

uitsluiten bij de kanonieke realisaties. Ligt een proces niet binnen

de modelsetruimte dan kan het proces niet worden geschat. Het voordeel

van pseudokanonieke realisaties is nu dat verschillende kanonieke

ruimtes elkaar overlappen terwijl de representatie uniek blijft.

3



Ibijlage d:]

Kanonieke en Pseudokanonieke realisaties worden in het vervolg

gerepresenteerd door (A,B,C,D).

Voor het beschrijven van het MIMO-proces wordt met [DlRECTO) een

pseudo kanoniek model geschat in de observability form.

Het aantal te schatten parameters is gereduceerd tot n(p"q) + pq.

Met de observability model is het mogelijk de toestanden in het proces

te schatten, en te gebruiken in de regelaar.[ TSA]

(aantal ingangen < aantal uitgangen: observability matrix)

4



[bijlage d:]

De transfo:matie methoden tussen de verschillende modelsets

State Space Model Daar Markov Parameters

De Markov parameters volgen uit het toestandsruimtemodel door vql.

en vgl. te combineren. ~(k) als functie van ~(k) is:

k

v(k) - ~ C Aj-1B ~(k-J') + D (k) + C A
k

(0) + ff tL L ~ ~ 0 se
j-l

Neem als input de impulsfunctie, dan is duidelijk dat de Markov

parameters gelijk zijn aan

M(k) - {
D

k>O

De begincondities zijn buiten beschouwing gelaten.

Markov parameters Daar State Space Model

Het algorithrne dat toegepast wordt om vanuit Markov parameters een

toestandsruimtemodel te krijqen is het Ho-Kalman algoritme.

Het algoritme bestaat uit een vijftal stappen:

1: Construeer een Hankel Matrix H:

H -
[

M~1)

M(n)

M (n)

• M(2n-1)
- r . A

r - (C

CA

A - (B BA •• BA
n

-
1

]

r is de observability matrix en A is de controllability matrix

5



[bijlage d:]

2: Construeer de verschoven Hankel matrix, H~ ,door in de Hankel

matrix alle kolornen een plaats naar links te schuiven:

H~.

[

M(2) •

M~n+l) :

M~n+l)]
M(2n)

dus

r + •
JoS

De verschoven Hankel matrix is gelijk aan:

H~- r A lJ.

A - r+ H~ lJ.+

de pseudo inverse van r, lJ. + is de pseudo inverse van lJ.. De

pseudo inverse matrices zijn enkel te berekenen onder de voorwaarden

dat r en lJ. de volle rang bezitten en de reeks Markov parameters lang

genoeg is om de orde te bedekken.

3: Singuliere waarden decornpositie van de Hankel matrix

5: Bereken A,B,C,D

C is gelijk aan de eerste q rijen van de observability matrix r
B is gelijk aan de eerste p kolornrnen van de controllability matrix lJ.

A - r- 1/2 wT
H V 1:-1/2

D is gelijk aan M(O)

Minimal polynomial Start Sequence Markov parameters naar Markov

parameters

De Markov parameters volgen uit de recursieve betrekking:

M(k) - {

M (k)

r

1: a M (k-j)
j=l j

if k ~ r

if k > r

6



[bijlage d:J

Markov Parameters naar ~imAl Polynomial Start Sequence Markov

Parameters

Gegeven een reeks van Markov parameters dan kunnen de parameters in

het MPSSM-model als volgt berekend worden:

{
M(k) - M(k)

a - G+m

k S r

a -- a
1

, .. , a ]- r

[
vee (M ) vee (M

r
)

1
G+

vee (M ) . v,elM J
m-r m-l

- [
1 1 1m vee (M ) vee(M ). vee (M )

r+l r+2 m

vee (M,)
J.

M (i), .. ,M (i),M (i), .. ,M (i), .. ,M (i), .. ,M (i)]1
11 ql 12 q2 pI qp

State Space Model naar ~imal Polynomial Start Sequence Model

De start reeks van Markov parameters wordt berekend volgens de

transformatie van toestandsruimtemodel naar Markov Parameters. De

minimaal polynoom eoeffieienten zijn de eoeffieienten van de

karakteristieke vergelijking:

det (zl - A) - 0

Dit onder de voorwaarde dat er geen meervoudige polen bestaan.

~imAl Polynomial Start Sequence Markov ~arameters naar State Space

Model

De transformatie van het MPSSM-model naar het SSM-model gesehiedt in

twee stappen.

1: Met het MPSSM-model wordt een Markov-reeks geereerd.

2: De Markov-reeks wordt in een Hankel-matrix geplaatst. Met het

Ho-Kalman algoritme wordt nu een SSM-model afgeleidt.

Probleem dat zieh voordoet is om de orde van het MPSSM-model om te

zetten in het SSM-model. n - r min (p,q) in het geval dat alle polen

enkelvoudig zijn. [lit: Baekx,Damen
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[Bijlage e:)

MA'l'LAB mEN'l'IF:ICA'l':ION TOOLBOX

Zoals beschreven Ihfdst 1.2 .••. ) zijn de discrete overdrachtsfuncties

van de fysische en gestuurde stapresponsie rationele of rationale (1)

functies . In de Matlab System Identification Toolbox kunnen modellen,

bestaande uit rationele functies, volgens een drietal methoden worden

qeschat:

a: Prediction error methods

b: IV-methods

c: Spectral analysis

Het schatten van een simulatiemodel valt onder categorie a.

Voor systemen in deze categorie geldt de volgende algemene tijdsdomein

beschrijving:

~e (t)

V

u(t)
-==* Prediction error model

Fig il: Matlab systeem

yet)
-==*

yet) - G(q)u(t) + H(q)e(t)

Gegeven deze beschrijving en de gemeten ingangs -en uitgangsdata, u(t)

resp. yet), dan is e(t):

-1
e(t)- H (q) [yet) -G(q)u(t-nk»);

(nk is vertrag1ngst1jd)

Definieer nu de foutenfunctie V (G,H)
N

~ ~ N 2
dan volgen de schatters uit [G ,H )-argmin \ e (t)

N N L
tal

1



[Bijlage e:)

In het sirnulatiernodel is G(q) een rationele functie en H(q) de

identiteit:

B (q)
yet) - F(q) u(t-nk) + e(t)

B(q) resp. F(q) zijn
. -1vertragJ.ngsoperator q :

rationele functies van de

-1 -nf
F (q) - 1 + f q +. .• + f q

1 nf

In het z-domein luidt de beschrijving:

B (z) -nil
y(z) - F(z) z u(z) + e(z)

b Z
-nb+1+ ... +

nb

-1 -nf
F (z) - 1 + f z + ... + f z

1 nf

Het oplossingsalgorithrne voor het minimaliseren van V , is gebaseerd
N

op de Least Squares minimization method en de Instrumental variables

methoden voor het schatten van een initieel model. Daarna volgt een

Gauss-Newton minimization procedure totdat een bepaalde tolerantie

bereikt wordt [Matlab , Ljung 1987). In de schattingsroutine oe.m

zijn een vijftal parameters ([auxvar) in te voeren die de tolerantie

en robuustheid van de minimalisatie bepalen.

Belangrijk is dat het ingangssignaal voldoende informatierijk is. In

de experimenten werd hieraan voldaan door minimaal een 20-tal sample

momenten de beginpositie te meten alvorens het proces te exciteren.

Het sXmulatiemodel binnen de matlab identification toolbox bezit een

direct feedthrough factor b
1

• Deze factor komt niet voor in de

afgeleide modellen. Daarorn is in de parameterset van de .m functie

oe(z, [nb nf nk), [auxvar) de vertragingscoefficient nk~1 gesteld. b
1

.. b komen dan overeen met b ... b in de afgeleide SISO-subsysteern
n 1 n

modellen.

2



[Bijlage f:]

Hardware:

Personal Computer:

CIRP System XT 640, nr. Computer met een klokfrekwentie van 4./

MHz en 8 MHz.

%N1'ZJU'ACE Labtenderkaart

De interactie tussen de PC en het proces vindt plaats met een

Labtender interface. De belangrijkste functies zijn A/D -en

D/A-conversie, digitale I/O en timerfuncties. De Labtender interface

is recbtstreeks op de PC-systeembus aangesloten en is programmeerbaar

via 16 I/O lokaties. Basis I/O adres is 1808 Dec (E01 Hex). De

Labtender interface is enkel bruikbaar in een IBM-PC (of compatible) .

A/D-converter:

8 Bits converter met een ingangsspanninggebied van -SV tot +SV In de

single-ended mode staan 32 inputkanalen ter beschikking in de

differential mode 16.

D/A-converter:

8 Bits converter met een uitgangspanninggebied van -SV tot +4.96V. De

spanning kan via een multiplexer aan een van de 16 outputkanalen

worden aangeboden. Indien meerdere outputkanalen gebruikt worden, dan

ieder kanaal na lS0ms refreshen.

moet minimaal 20kQ bedragen.

De ingangsimpedantie van de load

Timer:

De timer/counter (AM9S13) bestaat uit vijf 16 bit tellers die elk

afzonderlijk maar ook in serie te gebruiken zijn voor tel -en/of

timing functies. Maximale klokfrequentie S Mhz.

:Instelling Labtender bart:

Jumper 2: position A & C { Port C bit 1 and S non inverted }

Jumper 3: Position A { Out2 as possible interrupt source }

Jumper 4: Jumper placed { no external conversion control }

1



[Bijlage f:]

Switch 1: 1 1 1 0 0 0 0 0 bit 8-15 base: EOl Hex (1808 Dec) }

Switch 2:1 0 1 0 0 1 0 1 single-ended mode: 32 analog inputs}

Switch 3: x 0 0 0 1 x x x bit 4- 7 base: EOl Hex (1808 Dec) }

( Code bits: open - off - 1; closed - on - 0; x - no function)

Port 1: A/D converter { kanaal 1,2 & 3 inputs; pin 2,3 & 4 }

Port 2: A/D converter { niet gebruikt }

Port 3: D/A converter ( kanaal 4,5 & 7 outputs; pin 5,6 & 8)

Port 4: Parallel ports A,B,C niet gebruikt

Port 5: Timer external control niet gebruikt

Drl'ERFACE SOF7WARE

de Turbo Pascal programmas

en het binnenhalen van de

Meetsiso

Meetmimo

De Labtender interface is via 16 I/O lokaties programmeerbaar. Door

ir. W. Wijtvliet (TUE-rekencentrum) zijn in machinetaal

interfaceroutines geschreven voor DATA-acquisitie: Initlabmaster,

readAD, timerread, timerset, writeDA (AG-94).

Een interactief pakket met de Labtender interface is het Turbo Pascal

3.0 pakket van Borland (AG-95). De interfaceroutines staan in de

include files: ($i dada.pas)

($i labproce.pas)

De interfaceroutines worden gebruikt in

voor het sturen van de servomotoren

meetdata.

Voor het verzamelen van input -en outputdata zijn de volgende

programmas geschreven:

Voor het sisosysteem:

mimosysteem:

Procedure traag initieert PC op klokfrekwentie 4.7 MHz.

Procedure snel initieert PC op klokfrekwentie 8.0 MHz.

De Turbo Pascal programmas staan op floppy disk en in bijlage 9

(Udo Batzke en Wim Beckers)

2



_, OEEl1$DUB3:[VXUSERS.MIM.ERMIMPIET.BIJLAGE]BIJLAGEG.CHI;1 page 1

procedure paroutldata:integer);
begin

port(lBOB+15] :=12B; linitialiseer poort B voor output)
port(lBOB+13) := data;

end; I parout I

procedure 1abm; external 'tplabm.bin';
I! 1. Rewrite ExAternals to create OBJ files or convert them to typed constant
procedure initlabmaster; external labm[O);
I! 2. Rewrite Externals to create OBJ files or convert theAm to typed constant
procedure timerset I counter,mode,loadvalue : integer I; external labm(3);
I! 3. Rewrite Externals to create OBJ files or convert theAm to typed constant
procedure timerstopi counter: integer I; external labm(09);
I! 4. Rewrite Externals to create OBJ files or convert theAm to typed constant
function timerread 1 counter, dummy : integer ): integer; external labm(6);
I! 5. Rewrite Externals to create OBJ files or convert theAm to typed constant

procedure position;

procedure writeDAlchannel,data:integerl;
begin

port (lBOB+4] := channel + B ;1 kanaal 0-7
port (1BOB+5] := data

end; IwriteDAI

function readAD Ichannel: integer) :byte;
var adstat : byte;
begin

port(lBOB]:= 2 • channel + 1;
repeat

adstat:= port(lBOB]
until adstat >= 12B ;
readAD := port(lBOB+1]

end; IreadADl

Drijver 3 omlaag dan toets in c')
Stoppen hoogterege1ing pij1er s')
Aanvangen meet reeks f')

1.1
PIET VLOET
l\PRIL 1990
EINDHOVEN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRONICS

wrJtdn I'
writeln I'
writeln I'

while goon do
repeat
gotoxy(l, 131;
writelnl'hl =',' ',h1:3,' h2 =',' ',h2:3,' h3 =',' ',h3:3);
writedaI1,12B+cl;
writedaI5,12B+bl;
writedaI4,12B+al;
while timerreadll,0»2 do
h1:=readadI01;
h2:"readad(ll;
h3:"readad(2);
if ke~ressed then readlkbd,ch);
if ch= A' then a:=+v;
if ch~'a' then a:=-v;
if ch='B' then b:=+v;
if ch='b' then b:=-v;
if ch~'C' then c:=+v;
if ch~'c' then c:"-v;
if ch='s' then begin

einde:=true;a:=O; b:=O; c:=O;
end;

if ch='f' then begin
goon:=fal,e; einde:=true;
a:=O; b:=O; c:=O;

end;
writelnl'ch = ',chi;
write In;

until einde;
writeda (1, 12BI;
writeda IS, 12B);
writeda 14, 12BI;

procedure tijd;
type regpack = record AX,BC,CX,DX,BP,SI,DI,DS,ES,Flags Integer;

end;
var Regs regpack;

sec, frac,i integer;
begin

with Regs do
begin

AX:=S2COO;
MsDoslRegsl;
sec:=hi (Oxl;
frac:=loIDXI;

end;
writelnlsec,' ',frac);

end;

I·····················································............•. .)
program meetsiso;

I· Version 1.1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••** •• ** ••••••••••••••••••••

end;

VERSION
1\UTflOR
D1\TE
INSTITUTE

A' )
a'i
B'I
b'l

integer;
char;
integer;
boolean;

Snelheid is',v:31;

Drilver 1 omhoog dan toets in
Dri ver 1 omlaag dan toets in
Dri ver 2 omhoog dan toets in
~r~ ver 2 omlaag dan toet, in

var v,a,b,c,dummy
ch
h1,h2,h3
einde,goon

begin
writeda 17, 12BI;
writedaI5,12BI;
writeda(4, 12B);
a:=0;b:=0;c:=0;ch:='0';hl:=0;h2:=0;h3:=0;
goon:=true;
einde:=false;
timerset(1,13,1000);
repeat
clrscr;

write(' Geef snelheid op 10<= V <= 12B) ');read1nlvl;
until (O<=vl and Iv<=12BI;
c1rscr;
write In;
writeln I'
write1n;
write1n I'
writeln I'
writeln I'
wr!~e~n !~



••*****.***.**.*******.*.****.*****.*••******.*.*.***.*.****•••••••

procedure timerlvar Year,Honth,Day,Hour,Min:Integer};

t~egpack = record
AX, BX,CX,DX,BP,SI,DS,ES,FLAGS : integer;

end;

procedure snel;
var c : byte;
begin
c:=port(97);
c:"'c and 251;
port(97):=c;

end;

var
Regs: Regpack;

begin
with Regs do

begin
AX:=S2COO;
MSDOSIRegs);
Hour:= hilCX);
Hin:=loICX);
AX:=S2AOO;
MSDOSIRegs);
Year:=CXi

: integer;
of intCl<Jt!r;
of integer;
of integer;

DETERMINES THE INPUT-FUNCTION
CURRENT TIME
AMPLITUDE OR MAXIMUM VALlJE
DELAY
OFFSET OR MEAN VALUE
FREQUENCY
SAMPLE TIME
NUMBER OF SIGNAL PERIODS PASSED
NUMBER OF SAMPLE PERIODS PASSED

[INT)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
(REALI
[INT)
(INT)

end;
begin [pulse lfinit length) )

if Iltime-de»-O.OOOOl) and I ltime-de-f) <=0.00001) then ampl:=amp
else ampl:=O;

funk:=ampl+off;
end;
begin I sine )

if ltime-de»-O.OOOOI then
ampl:=amp·sinI2·pi·f·ltime-de))+off

else ampl :=0;

J

4

Month:=hilDX) ;
Day:=lo(DX);

end;
end;

var t,tend, time,amp,de,off,f,dat,vari,theta : real;
iend,dummy,i,nr,sig,n,tacho,a,year,month,day,hour,min
y : array[l •• lOOO)
data array[l •• lOOO)
u array[l •• lOOO)
namel,name2 string[l4);
filel, fBe2 text;
continue boolean;
conbool char;

end;
2 : begin I step function )

If ltime-de»-O.OOOOI then funk:=amp
else funk:=O;

ON INPUT: SIG
TIME
AMP
DE
OFF
F
T

ON OUTPUT: A
N

REMARK:

NOT ALL PARAMETERS ARE USED FOR DIFFERENT SIG.
WHEN PARAMETERS ARE NOT USED THE VAWES OF THESE PARAMETERS HAVE
NO MEANING.

}
var ampl,amp2,vari : real;

begin
case sig of

1 : begin I impulse function }
If absltime-de) <0.00001 then funk:=amp

else funk:=O;

1····'··············*·································..*......•........ .}
function funklsig:integer;time,amp,de,off,f,t:real; var a,n:integer):real;

I· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••• }
I
THIS FUNCTION HAS TO BE USED IN THE PROGRAM MEETSlSO.PAS. IT RETURNS
THE NEXT SAMPLE OF A PRESPICIFIED FUNCTION CHOSEN IN THE MAIN MENU.

PARAMETERS:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

P.O. BOX 513
5600 MB EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

ADDRESS

COUNTRY

PROGRAM DESCRIPTION:

THIS PROGRAM KIST BE USED FOR MEASURE~NTS OF THE PLATFORM THAT IS
PRESENT IN THE GROUP MEASUREMENT AND CONTROL.
A CHOSEN INPUT CAN BE APPLIED TO ONE INPUT AND ONE OUTPUTS CAN BE
MEASURED. A PICOS-FORMATTED DATA-FILE IS HADE CONTAINING THE INPUT/
OUTPUT-SNoPLES.
WHEN ONLY !'DRE OUTPUTS OR !'DRE INPUTS ARE USED USE THE PROGRAMS
MEETSI!'D.PAS AND MEETHI!'D.PAS RESPECTIVELY.

SUBROUTINES USED:

INFO,INITLABMASTER,POSITION,READAD,TIMERREAD,TlMERSEt,WRlTEDA

FILES: NAf£1 : UNFORMATTED PICOS-STRUCTURE lOUTPUTFlLE)
NAf£2 : ASCI-FILE CONTAINING INPUT-SAMPLES

}
I$i dada.pas}
I$i labproce.pas}
[Si position.pas}
I
THE FILE DADA.PAS CONTAINS THE SUBROUTINES NRlTEDA AND READAD
THE FILE LABPROCE .PAS CONTAINS THE SUBROUTINES INITLABMASTER, TlMERREAD

AND TIMERSET .
THE FILE POSITION.PAS CONTAINS THE SUBROUTINE POSITION
)
procedure traag;
var c : byte;
begin

c:=port (97);
c:"'c or 4; [set bit 3}
port(97):=c;

end;



_I OEEL'$DUB3:[VXUSERS.MIM~ERMIMPIET.BIJLAGE]BIJLAGEG.CHI;1 page 3

I ..** MAIN PROGRNtf ** ** I

begin

*.** assign initial values and ask for general information *••• I

funk:=anp1+off;
end;

end;
end;

'I;readlampl;writeln;
'I;readloffl;writeln;
, I ; read If);

'I;readlampliwriteln;
'I;readldel;writeln;
'I:readlfl;writelni
, I; read loff);

'I;readlampl;writeln;
'I;readlde);writeln;
'I;readlfl;writeln;
, I ; read loff) ;

information about the input signal ****

Geef maxlrrnJm waarde
Geef qemiddelde
Geef pulsduur

Geef amplitude
Geef vert raging
Geef pulsduur
Geef offset

Geef amplitude
Gee! vertraging
Geef frequentie
Geef offset

then

be{~~l;
repeat

readlfile2,varil;
data[i):=roundloff+vari*ampl+128;
if data[i»255 then data[i):=255;
if data[i)<O then data[i):=O;
i:=1+1;

until eoflfile21;
iend :=i;

end;

begin
writel' Geef amplitude 'I;readlampl;wrlteln;
write I' Geef vertraging 'I;readldel

end;
begin

write I'
write I'
write I'
write I'

end;
begin

write I'
write I'
write I'
write I'

end;
begin

write I'
write I'
write I'

end;
begin

writel' Geef naam van de input file : 'l;readlname21;writeln;
writel' Geef versterkingsfaktor : 'I;readlanpl;writeln;
writel' Geef offset : 'I;readloffl;
assignlfile2,name21;

reset IfUe21
end;
begin

writel' Exciteer het systeem met de hand'I;writeln;
end;

7

3

6

B

4,5

end;

••** THE ACTUAL SAMPLING PROCES •••• I

•••* READ FILE2 WHEN USING A FILE WITH INPUT-SAMPLES .*** I

if sig=7

write In;
writel' Kies uw ingangssignaal (1-81 'I;readlsigl;
while Isig<11 or Isig>81 do

begin
write In;
writelnl' ERROR l<=sig<=B !!! 'I;
write In;
writelnl' Kies uw inganssignaal I1-BI 'I;
readlsigl;

end;
clrscr;writeln;
I
*••• ask for additional

I
case sig of

I )
1,2

, I ;

, I ;readltendl;

, I;

1. Impulsfunktie'l;
2. Stapfunktie 'I;
3. Pulsfunktie 'I;
4. Sinusfunktie 'I;
5. Blokfunktie 'I;
6. Ruis 'I;z. ~xc~tat~~ ~~j.~atafile'I;

funk:=ampl;
end;
beqin I block function I

If (absltime-del < -0.000011 then amp1:=0;
if labsltime-del < 0.000011 then amp1:=amp+off;
if Itime-del ) 0.00001 then

begin
if abslsinI2·pi*f*ltime-delll < 0.00001 then ampl
if sinI2·pi·f·ltime-dell > 0.00001 then amp1:=amp
if sin 12·pi·f· Itime-del I < -0.00001 then ampl:=-a

end;
funk:=amp1;

end;
begin I noise I

amp2:=randomlroundI2*ampll-IroundI2·ampl/21;
if Itime-a·f ) -0.000011 then

begin
amp1 :=amp2;
a:=a+1;

end;

5

6

traag;
initlabmaster;
time:=O.Oii:=O;nr:=l;
sig:=O;time:=O;amp:=O;de:=O;off:=O;f:=O;a:=O;n:=O; ( initialisatie funk I
iend:=1000;tend:=1000;
tacho:=O;
theta:=O;
writeda 14, 1281;
c1rscr;
write In;
writel' Geef sanpletijd; Sanpletijd > 2,5 msec kiezen: 'I;
readltl;
write In;
writel' Geef eindtijd
write In;
writel' Geef naam van de output-file
readlnamell i
name1:=concatlname1,' .mat'l;
assignlfi1e1,name11;
rewrite IfUel) ;
I
.*** show menu of input signals ****

I
clrscr;
write1n;writeln;
writelnl' MENU
write In;
write1n I'
writeln I'
writeln I'
writeln I'
writeln I'
write1n I'
write1nl'
•• _.1. .. _1_ I'



I •••• WRITE THE INFORMATION IN FILEI ••••

for i:=1 to (nr-l) do
begin

write(filel,i,' ',i-I):
if sig<>8 then

write(filel,' ',data[i)-128):
write(filel,' ',u[i));
write (filel,' ',yU));
writeln(filel) :

end;

1.1
PIET VLOET
APRIL 1990
EINDHOVEN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ELECTRONICS
MEflSUREMENT AND CONTROL
P.O. BOX 513
5600 MB EINDHOVEN
THE NETHERLANDS

VERSION
AUTHOR
DATE
INSTITUTE

GROUP
ADDRESS

COUNTRY

PROGRAM DESCRIPTION:

THIS PROGRAM MUST BE USED FOR MEASUREMENTS OF THE PLATFORM THAT IS
PRESENT IN THE GROUP MEASUREMENT AND CONTROL.
A CHOSEN INPUT CAN BE APPLIED TO THREE INPUTS AND THE OUTPUTS CAN BE
MEASURED. A PICOS-FORMATTED DATA-FILE IS MADE CONTAINING THE INPUTI
OUTPUT-SAMPLES.
WHEN ONLY ONE OUTPUT OR ONLY ONE INPUT IS USED USE THE PROGRAMS
MEETSIMO.PAS AND MEETSISO.PAS RESPECTIVELY.

SUBROUTINES USED:

INITLABHASTER,POSITION,READAD,TIMERREAD,TIMERSET,WRITEDA

FILES: NAMEI : PICOS-STRUCTURE (OUTPUTFILE)
NAME2 : ASCI-FILE CONTAINING INPUT-SAMPLES

write In;
write In:
timer (year,month,day,hour,min);
write(filel,day,' ',month,' ',year);
if sig<>8 then writeln(filel,' ',0) else writeln(filel);
write(filel,hour,' ',min,' ',t:3);
if sig<>8 then writeln(filel,' ',0) else writeln(filel);
write(' OUTPUT-FILE ',namel,' IS HADE'):
close (filel):
I •••• SET CLOCK TO HIGHSPEED •••• I
snel:

end.

I····················································· .. .,
program meetmimo;

(. Venion 1.1 •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
)
lSi dada.pas)
lSi labproce.pas)
lSi position.pas)
(
THE FILE DADA.PAS CONTAINS THE SUBROUTINES WRITEDA AND READAD
THE FILE LABPROCE.PAS CONTAINS THE SUBROUTINE INITLABMASTER,

TIMERREAD AND TIMERSET
THE FILE POSITION.PAS CONTAINS THE SUBROUTINE POSITION
1
procedure traag;
var c : byte:
begin

c:=port[97]:
c:=c or 4: Iset bit 31
port(97):=c:

end:
Il

then
begin

time:=O;
nr:=l;
a:=O:

end:
then continue:=false;

continue:=true;
while continue do

begin
position;
writeda (4, 128);
timerset(1,13,round(10000't));
writeln('--- begin sampling ----'):
while ((time <= tend) and (nr <= iend)) do

beqin
If sig=8 then

begin
while timerread(l,O»2 do (wacht op sample-moment 1

dUllll1Y:=O:
y[nr):=readad(0)-128:
time:=time+t;
nr:=nr+1:

end;
if sig=7 then

begin
while timerread(1,0»2 do (wacht op sample-moment)

dUllll1Y:=O;
y[nr):=readad(0)-128;
writeda(4,data(nr));
time:=time+t:
nr:=nr+l:

end;
if (sig<>7) and (sig<>8) then

begin
while timerread(1,0»2 do f wacht op sample-moment)

dumrny:=O;
y[nr):=readad(0)-128;
u[nr):=readad(1)-128;
dat:=funk(sig,time,amp,de,off,f,t,a,n);
data[nr]:=round(dat)+128:
if data[nr]>255 then data[nr]:=255;
if datalnr]<O then data[nr]:=O:
writeda(4,data[nr]);
time:=t1me+t:
nr:=nr+1:

end:
end:

writeln("" einde sampling •••'):
writeda (4, 128):
writeln:
writeln(' opnieuw samplen, yIn 1');
readln (conbool) :
if (conbool = 'y')

if (conbool = 'n'l
end:
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REMARK:

NOT ALL PARAMETERS ARE USED FOR DIFFERENT SIG.
WHEN PARAMETERS ARE NOT USED THE VALUES OF THESE PARAMETERS HAVE
NO MEANING.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I
var varl : real;

ampl,amp2 : array[I ••)) of real;
beqin

If time=O then a:=O;
r~C1:D 4:in nF

(.........................................•............................. .,
function funk(sig,is:inteqer;time,amp,de,off,f,t:real; var a,n:integerl :real

(. ........................................•..............................,
(
mIS FUNCTION HAS TO BE USED IN mE PROGRAM HEETSISO.PAS. IT RETURNS
THE NEXT SAMPLE ~ A PRESPICIFIED FUNCTION CHOSEN IN THE MAIN MENU.

PARAMETERS:

procedure snell
var c : byte;
begin

c:=port(97);
c:=c and 251;
port (91) :=c;

end;

procedure timer(var Year,Month,Day,Hour,Min:Integerl;

t~egpack = record
-AX,BX,CX,DX,BP,SI,DS,ES,FLAGS : integer;

end;
funk:=ampl[is)+off;

end;
begin (sine)

if ltime-del>-O.OOOOI then
ampl[is):=amp·sin(2·pi·f·ltime-dell+off

else ampl[is):=O;
funk :=ampl[ is);

end;
begin (block function )

if (abs(time-del < -0.000011 then ampl[is):zO;
if labsltime-del < 0.000011 then ampl[is):=amp+o!f;
if ltime-del > 0.00001 then

begin
if abs(sinl2·pi·f· ltime-del I I < 0.00001 then ampl
if sin(2·pi·f·ltime-dell > 0.00001 then ampl[isJ:
if sin(2·pi·f·(time-dell < -0.00001 then ampl[is)

end;

end;
begin (pulse lfinit length I I

if lltime-del>-O.OOOOll and «time-de-fl<=O.OOOOll then ampl[is):~am
else ampl[is):=O;

funk:=ampl[ is);
end;
begin (noise I

amp2[is):=random(round(2·ampll-(round(2·ampI/21;
if ltime-a·f > -0.00001) then

begin
ampl[is):=amp2[is):
a:=a+l;

end;

: begin [impulse function I
if abs(time-del<O.OOOOI then funk:=amp

else funk:=O;
end;
begin (step function I

if (time-del>-O.OOOOI then funk:=amp
else funk:=O;
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begin
(
•••• set initial values and ask general information

I
traag;
in! t labmaster;
~r:=~;t!me:=Q;~ig1:=false;sig8:=false;

funk: =ampl[ is);
end;

end;
end:

var dummy,i,j,jend,nr,n7,nout,nin,year,month,day,hour,min : integer:
k,t,dat,tend,time : real;
amp,de,f,off : array[I •• 3) of real;
a,n,inp,sig,vari array[I •• 3) of integer;
uit array[1..61 of integer;
y array[1..500,1..6) of integer;
data array[1. .500, 1. .3) of integer;
namel strlng[l4):
name2 strlng[l4);
filel text;
file2 text;
sig1,sig8,continue boolean;
conbool char;

DETERMINES mE INPUT-FUNCTION
CURRENT TIME
AMPLITUDE OR MAXIMUM VAI11E
DELAY
OFFSET OR MEAN VALUE
FREQUENCY
SAMPLE TIME
NUMBER INPUT SIGNAL
NUMBER ~ SIGNAL PERIODS PASSED
NUMBER ~ SAMPLE PERIODS PASSED

[INT]
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[REAL)
[INT)
[INT)
[INT)

ON INPUT: SIG
TIME
AMP
DE
OFF
F
T
IS

ON OUTPUT: A
N

var
Regs: Regpack;

begin
with Reqs do

begin
AX:=$2COO;
MSDOS (RegsI ;
Hour:= hi(CXI;
Min:=lo(CXI;
AX:=S2AOO;
MSDOS lRegsl ;
Year:=CX;
Month:=hi (OXI;
Day:=lolDXI;

end;
end;
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end;
assign (file2,name21:
rewrite (file21:
repeat

for i:=l to nin do
begin

if sig[i):1 then
begin

read(file2,vari[i)l;
datalj,i):~round(off[i)~amp[i)*vari[i)I~128:
if data[j,i»255 then data[j,i):='255:
if datalj,i)<O then data[j,I)::o;

end
else

data [j, i) ::0:
end:

-1::-1+1:

writeln;writeln(' WORKING'I:

**** if sig1=true worden de inputdata uit file2 gelezen ****

1f~~ig1:true then
begin

write In;
write(' Geef naam van de file met inputsamples 'I:
read(name21;writeln:
for i::l to nin do

begin
if sigli):1 then

begin
write(' Geef scale-factor input',i,' 'I;
read(amp[i)l;writeln:
write(' Geef offset input',i,' : 'I;
read(off[i)l;writeln:

end:

Geef maximum waarde
Geef gemiddelde
Geef pulsduur

Geef amplitude
Geef vert raging
Geef pulsduur
Geef offset

');read(amp[i)):writeln:
'):read(off[i)):writeln;
'): read (f( ill:

');read(amp[i));writeln;
') ; read (de [i) )

');read(amp[i));vriteln:
');read(de[i)l:writeln;
'l;read(f[i)l;writeln:
, 11read(offli)):

'l;read(amp[i)l:vriteln:
'1Iread(de[i)l;vriteln:
'l:read(f[i)l:writeln:
'l;read(off[i)I;

Geef amplitude
Geef vertraging
Geef frequentie
Geef offset

write(' Geef amplitude
write(' Geef vertraging

end:
begin

write ('
write ('
write ('
write ('

end;
begin

write ('
wr ite ('
write ('
wr ite ('

end:
begin

write ('
write('
write ('

end:
begin

sig1:=true;
n1::n1+1:

end:
begin

sigB:=,true:
i::nin:

end:
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end:
end:

c1rscr:writeln:

[
**** ask for input functions ****

)
for i:=1 to nin do

begin
clrscr;
vriteln:writeln;
writeln(' MENU ',i,' ');
write In:
write In (' 1. Impulsfunktie');
write In (' 2. Stapfunktie ' ) ;
writeln(' 3. Pulsfunktie ');
write In (' 4. Sinusfunktie ');
writeln(' 5. Blokfunktie ');
writeln(' 6. Ruts ');
writeln(' 1. Excitatie bij datafile');
write In (' B. Handexcitatie'):
write In;
write(' Kies uw ingangssignaal I1-B) ') ; read (sig[i)) :
while (sig[i)<l) or (sigli»B) do

begin
writeln;
writeln(' ERROR l<=sig<=B !!! '):
writeIn;
writeln(' Kies uw inganssignaal (I-B) ');
read (sig[i));

end:

**** ask for additional information about the input signal ****

case sig[i) of
l' . bon'"

begin
sigli):~O:ampli):~O:deli):=O:offli):~O:fli):=O:a[i):=O;n[i):~O:vari[i):~O:

end:
1end:=500;
Eime:~O.O:
writeda(4,12B):vriteda(5,12B):writeda(1,12B);
c1rscr:
write In:
write(' Geef sample-tijd ');read(t):
writeln:
write(' Geef eindtijd '):read(tend):
writeln:
write(' Geef naam van de output-file : ');read(name1):
name1:=concatlnamel,' .HAT'):
assign(file1,namel):
rewrite (file1) ;
write In;
write(' Geef aantal proces inputs ');read(nin):
writeln:
for i:=l to nin do

begin
write(' Geef het nummer van proces input ',i,':[4,5,1) :'):read(inp[i)
writeIn:

end:
write(' Geef aantal proces outputs ');read(nout);
write In;
for i:=l to nout do

begin
write(' Geef het nummer van proces output ',i,':[O,1,2) '):read(uit[i
write In:

end;
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(
****

I

•

write In;
timer(year,month,day,hour,minl;

for i:=l to (nin+nout-ll do
wri te (0,' , I ;
writeln(filel,day,' ',month,' ',yearl;
if si9<>8 then writeln(filel,' ',01;
write(filel,hour,' ',min,' ',t:31;
if si9<>8 then writeln(filel,' ',01; I
write(' OUTPUT-FILE ',namel,' IS MADE'I;
close (fUel);
I •••• SET CLOCK TO HIGHSPEED ****
snell

end.

then
begin

tlme:=O;
nr:=l;

end;
then continue:=false;

if (conbool = 'y'l

if (conbool = 'n'l
end;

(
•••* write information in filel ****

I
for i:=l to (nr-ll do

begin
write(filel,i,' ',i-II;
if sig8=false then

begin
for j:=l to nin do write(filel,' ',data(i,j)-1281;

end;
for j:=l to nout do write(filel,' ',y(i,j)l;
write In (fUel);

end;

if sig8=true output naar het scherm ****

if sig8=true then
begin

write(' Exciteer het systeem met de hand 'I;writeln;
write(' De drijvers worden niet aangestuurd'l;
writeln;

end;

until eof(file21;
jend:=1;
close (lile21'

end;

contlnue:=true;
while continue do
begin

position;
timerset(1,13,round(10000*tll;
writeln('---- begin sampling ----'1;
while «time <= tendl and (nr <=jendll do

begin
if sig8=true then

begin
while timerread(1,OI>2 do

dummr:=O;
for :=1 to nout do y(nr,i):=readad(uit(ijl-128;
tlme:=time+t;
nr:=nr+1;

end;
**** input generated by computer ****
if sig8=false then

begin
while timerread(1,OI>2 do .

dummy: =0;
if sig(i)=7 then (**** input calculated by funk *.** I
for i:=l to nin do writeda(lnp(i),data(nr,i]l;
if sig(i)<>7 then

begin
for i:e1 to nin do

begin
dat:=funk(sig(i),i,time,amp(i),de(i),off(il,f(il,
data(nr,i):=round(datl+128;
if data(nr,i»255 then data(nr,i):=255;
if data(nr,i)<O then data(nr,ij:=O;
writeda(inp(ij,data(nr,i)l;

end;
end;

for i:=l to nout do y(nr,il:=readad(uit(i)I-128;
nr:=nr+l;
time: =time+t;

end;

(
**** CONTROL TO START POSITION PLATFORM ****
I

for i:=1 to nin do writeda(inp(i),1281;
(
**** THE ACTUAL SAMPLING PROCES ****

I

end;
writeln('---- einde sampling ----'1;
for i:=l to nin do writeda(inp(i),1281;
write In;
wri~~l~('opni~uw samplen, yIn ?'I;



Bijlage h:]

RAWDATA .pic
+
n

I FILTER I V2H
+ picos2er
( MPSR/integ

er2mats
er2pros
er2picos

- FILTERDP

.lIIat

.pro

.pic

•
FILTERED DATA

<-r1 SIM H er2pros ~raPhJ.cs
reconstructed Markov parameters

mat2erm/shrni/er2dom

.doc

.doc

.era

SIM

er2pros

. e rs

er2pros

string

graphics

graphics

document file

er2pros

HANKEL r··
.lIsm
.doc

graphics

.pro

Initial minimal polynomial coefficients
.PiC:l r.=commun.dat

[ OUDBIER ~'----D-I-R-S-IM"""""H MRMP H
mark [dAte] .dat .mrk .lIIar

mon date .dat

I
MPSSM-model using
Output error criterion

I

De functie er2dom schrijft de data niet correct weg. De

resultaten zoals vermeld in het verslag van Pronk zijn fout. Voor de

werkelijke parameters kijk in de file mon*.dat!!!!.

1
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RAWDATA .pic

t

l FILTER / v2B
picos2er

( MPSR/integ
er2mats
er2pros
er2picos

- FILTERDP

.mat

.pro

.pic

•
FILTERED DATA

graphics

graphics

graphics

document file

r=lfiltered data).ers
r-----

S1M
. s i m 2 . proer pros

er2pros

er2pros

markov paramo

S1M

SIM

mat2erm

[filtered data).mat

mat2erm/shmf/er2dom

.plo LS

• doc

.doc

. doc

SSM~l using
output error criterion
___t ---,
Imat2erm/Shmf/er2dom~ document file

Van Matlab bestaan twee versies: PC-Matlab en PRO-Matlab. Tijdens de

periode dat K. Pronk afstudeerde was enkel PC-Matlab op de Vax

geinstalleerd. Een wezenlijk verschil is de wijze van file formatatie:

De PC-MATLAB resp. PRO-MATLAB transformaties worden aangeduidt met

•• 2matenmat2 •. ,resp .•• 2proenpro2 .••

2
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1: PICOS-structured non-formatted:

FILTER(2)

2: PICOS-structured formatted:
ADSM2(2) PICOS2ER(3)

3: ER-structured sample file:
ADSMl(3) DIRSTA(7) ER2DOS(doc) RMSM(3) ER2MATS(6) ER2PICOS(2)
ER2PROS (8)

4: ER-structured matrix file:
HANKEL (3, 5) ER2DOM (doc) ER2MATM (7)

5: ER-structured model file:
PCAN (5)

6: Matlab-structured sample file:
DIRSIM(4) MAT2ERS(3)

7: Matlab-structured matrix file:
MAT2ERM(4) OUDBIER(7) .. LS_SSM(7)

8: Pro-Matlab structured sample file:
PR02ER (3)

9: THE-structured model file:
THE2ER(5)

3
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FILTERED
OUTPUT

O.13/1F

0.056 t 10-. Nrn/A
0.056 t 1l1' VIr..... - 1

USt 1S""n
2.6mH
2.011 m.
24 A
0.0061 Nm/not-s-1

1SSoC

$1 !METRICI

12 ....
0.021 Nm m••.

0.225Nrn
523 ....,.
3.88. 10-11

", m2

ISS"C
4.6 0 CIW

T

UNITS

111

'''ITISH

7.'*1l1' or~../A
II.S5 t 1l1'Vn.,pm

1.25* ls""11
:UmH
2.06 ....
24A
0.1 or·I../It"",,
1111 °c

t21M
3 ..r~......"

3201~"

IiOOO 'pm
0.00550r-ln..2

155°C
UloCfW

$0588

i ... ·

L-- i ----l----o

Torque Co,,,t t KT
Volt."" ean.t t KE
Termin" R..i.t_. R
Ann_Iur. Induct.nee L.
Eloct,ie" Time eon.t...t '.
Ma_. Pul,8 eu""ent
O.mpi"9 Foct'" Kd
M..imum A.....lU.. T_poretu..

MOTOR SPECIFICATiONS

SUGGESTED TACHOMETER CIRCUIT
12kn

OutlNtT",qu.
Me•. SIIeod
Armotu..~t 01 ......".
Me•. Arm.tu'. T_porelU..
n...mal R..lstanc. - Ar_tu,•

to Ambl..,t (Mot'" H.."i..It Mou..,,,,,
Moch..lc.. Ti.... ConI",..t
St.tie F,iction T",qu.

TACHOMETER SPECIFICATIONS
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.II
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RESULTS ON EXIT

V = 0.19352840+05

Min. pol. coeff. a(l) until a(IR) are:
0.22993450+01 -0.20849560+01 0.70181160+00

Markovparameters M(O) until M(IR) are:

M(0) :
-0.5893608D-02

0.69735600-02

M (1) :
0.22518070+00
0.88261580-01

M(2) :
0.17756080+00
0.10901590+00

M(3) :
0.14 0077 60+00
0.13592590+00

Offset-parameters OFF (1) until OFF(IQ) are
0.71017380+00 -0.2174660D+01

IFAIL = 3

page 1



_TUEEL1$DUB3:[MIM.ERMIMPIET.RUIS.SISO.RUISA]H:~NK231729SSM.D OCpbge 1

Name of the matrix data file: hank231729.ssm·
Date and time of creation 23-APR-90 18:26:0B
Title of the data set
Model subtype 1 10
Model subtype 2 1
Data type of variables DB
Number of matrices 5

Name rows columns depth
A 3 3 1
B 3 1 1
C 2 3 1
D 2 1 1
OFF 2 1 1

A =

O.B099179E~OO-0.2450536E+00 0.5345420E-01
0.2946573E+OO 0.7109937E+OO O.493560BE+00

-O.4513101E-02-0.5120605E+00 O.7784336E+00

B

O.4981820E+00
-O.2509610E+00
-0.1260610E+00

c

0.390B275E+OO-O.351396BE-01-0.1718119E+00
0.29B193BE+OO O.2741575E+OO-O.6750414E-01

D =

-0.5B93608E-02
0.6973560E-02

OFF =

O.710173BE+00
-0.2174660E+01



_TUEEL1$DUB3:[MIM.ERMIMPIET.RUIS.SISO.RUISB]MON231740.DAT;2

RESULTS ON EXIT

V = 0.16402840+05

Min. pol. coeff. a(l) until a(IR) are:
0.23378650+01 -0.21401100+01 0.72480360+00

Markovparameters M(O) until M(IR) are :

M (0) :
-0.95828390-02

0.16397160-01

M (1) :
0.21998550+00
0.86003530-01

M (2) :
0.17610150+00
0.10429320+00

M (3) :
0.14051540+00
0.12746070+00

Offset-parameters OFF (1) until OFF(IQ) are
0.76204640+00 -0.14506570+01

IFAIL = 3
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_TUEEL1$DUB3:[MIM.ERMIMPIET.RUIS.SISO.RUISB]HANK231740SSM.DOCpbge 1

Name of the matrix data file:
Date and time of creation
Title of the data set
Model subtype 1
Model subtype 2
Data type of variables
Number of matrices

hank231740. ssm
23-APR-90 17:55:00
hanksimS

10
1

D8
5

A

Name
A
B
C
D
OFF

rows
3
3
2
2
2

columns
3
1
3
1
1

depth
1
1
1
1
1

0.8133156E+OO-O.2372909E+00-0.5053708E-Ol
O.2849716E+OO O.1272284E+OO-O.4983962E+OO
O.9233030E-02 0.5061157E+OO O.7973214E+00

B

0.4919230E+OO
-0.2367778E+OO

0.1l69610E+OO

c =

O.3924897E+OO-O.3272841E-Ol 0.1638276E+OO
0.2870831E+OO 0.2624154E+DO 0.5912124E-Ol

D =

-0.9582839E-02
o.1639716E-Ol

OFF =

0.7620464E+OO
-0.1450657E+Ol



_TUEEL1$DUB3:(MIM.ERMIMPIET.FINALRESULT]MON271436.DOC;2

RESULTS ON EXIT

V = 0.13210190+06

page 1

Min. pol. coeff. a(l) until a(IR) are:
0.41018740+01 -0.69186520+01 0.59877900+01 -0.26553730+01 0.48335340+00

Markovparameters M(P) until M(IR) are :

M(O) :
0.40554070-01 -0.70062660-02 0.15908030-01

-0.13386290-01 0.70382670-01 -0.23956010-01
-0.33488690-01 -0.55735940-02 0.49353390-01

M(1) :
0.65942880-01 0.32269190-01 0.15865400-01
0.17578030-01 0.58441660-01 0.15006500-01
0.36364370-01 0.15411040-01 0.88227550-01

M(2) :
0.lU06460+00 -0.14530470-01 -0.15058140-01

-0.51735740-02 0.14079720+00 -0.15378950-01
0.30276940-02 -0.77922160-02 0.14930670+00

M(3) :
0.16386420+00 -0.36760560-01 -0.30112660-01

-0.16541270-01 0.16540360+00 -0.30464430-01
-0.17258250-01 -0.20433920-01 0.16310350+00

M(4) :
0.15198030+00 -0.40916780-01 -0.33100840-01

-0.19230030-01 0.15240300+00 -0.33976880-01
-0.26350990-01 -0.24208490-01 0.14661770+00

M(5) :
0.12117840+00 -0.33864600-01 -0.27981170-01

-0.16269430-01 0.11967170+00 -0.29907870-01
-0.26993850-01 -0.21556440-01 0.11454290+00

Offset-parameters OFF(l) until OFF(IQ) are:
-0.27704290+01 -0.29742090+01 -0.24665390+01

IFAIL = 3



_TUEEL1$DUB3:[MIM.ERMIMPIET.FINALRESULT]MON251355.DOC;2

RESULTS ON EXIT

V = 0.9772813D+05

page 1

Min. pol. coeff. a(l) until a(IR) are:
0.4B59196D+01 -0.1053514D+02 0.1315904D+02 -0.1019313D+02 0.4882813D+01

-0.1337033D+01 0.1610456D+00

Markovparameters M(O) until M(IR) are :

M(0) :
0.3517191D-01 0.9466463D-02 0.14814740-01

-0.4203248D-02 0.6433834D-01 -0. 9321184D-02
-0.59527260-02 0.9830952D-02 0.4503629D-01

M(l) :
0.1036750D+00 -0.1209942D-01 -0. 4535208D-02

-0.5431027D-02 0.8063335D-01 -0.15845140-01
-0.1525883D-01 -0.6367843D-02 0.1002048D+00

M(2) :
0.1136788D+00 -0.5041025D-02 -0.6612285D-02
0.2577675D-02 0.1271310D+00 -0.3127040D-02
0.13635710-01 -0.8197902D-02 0.1335769D+00

M(3) :
0.15338790+00 -0. 1156845D-01 -0.2421980D-01

-0.4614000D-02 0.1517974D+00 -0.1833073D-01
0.14 61427D-03 -0.1326986D-01 0.16326310+00

M(4) :
0.16281270+00 -0.2900030D-01 -0.3565639D-01

-0.14450010-01 0.1566944D+00 -0.3448235D-01
-0.2197403D-01 -0.1873036D-01 0.1585472D+00

M(5) :
0.1353516D+00 -0.4214889D-01 -0.3446354D-01

-0.1901192D-01 0.1286589D+00 -0.3923507D-01
-0.3438480D-01 -0.2160588D-01 0.1242004D+00

M(6) :
0.8780017D-01 -0.4009197D-01 -0.2319047D-01

-0.1598094D-01 0.86605510-01 -0.3153191D-01
-0.3205565D-01 -0.1991265D-01 0.7768071D-01

M(7) :
0.40758710-01 -0.2272769D-01 -0.8146337D-02

-0.7522885D-02 0.44291160-01 -0.1683803D-01
-0.1899567D-01 -0.1365993D-01 0.35662540-01

Offset-parameters OFF(l) until OFF(IQ) are:
-0.2614663D+01 -0.2731259D+01 -O.2279809D+01

IFAIL = 3



_I OEEC1$OUB3:[MIM.ERMlMPIET.FINAlRESULTJOSM90RDER.PLO;2

Input-output matrix D

page 1

0.351119E-01 0.946646E-02 0.148141E-01
-0.420325E-02 0.643383E-01 -0.932118E-02
-0.595213E-02 0.983095E-02 0.450363E-01

•••••••••••••••••••• INITIAL MODEL

Filename: ssm90rder

System Matrix A :

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

-0.155190E+00 0.529813E-Ol -0.460614E-01 -0.149635E-01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.201996E+01 -0.361811E-01 0.160842E-01 -0.234918E-01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01

-0. 141328E-01 0.468224E+00 -0.151356E+01 0.193151E+01

Distribution Matrix B :

O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.553321E+00 -0.166358E+01 0.198891E+01 -0.293113E-01 0.163081E+00
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

-0.481910E-01 0.123884E+00 -0.100685E-01 0.524458E+00 -0.168015E+01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.000000£+00

-0. 161356E-01 0.598696E-01 -0.383286E-01 0.569131E-02 0.554102E-01

COLUMN 1

COLUMN 6

COLUMN 2

COLUMN 1

COLUMN 3

COLUMN 8

COLl1MN 4

COLUMN 9

COLUMN 5 Innovation Matrix KHAT :

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.000000£+00 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.000000£+00
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

Oistribution matrix for the noise KHAT :

COLUMN 1

-0.261466E+01
-0.213126E+01
-0.221981E+01

Initial State XO

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3

0.102314E+00 -0.122368E-01 -0.386158E-02
0.111402E+00 -0.469362E-02 -0.851811E-02
0.150894E+00 -0.120628E-01 -0.229944E-01

-0.514813E-02 0.806443E-01 -0.154440E-01
0.116841E-02 0.121189E+00 -0.419291E-02

-0.413910E-02 0.151542E+00 -0.115664E-01
-0.145869E-01 -0.614994E-02 0.999985E-01
0.114034E-01 -0.881326E-02 0.134392E+00
0.185999E-02 -0.129105E-01 0.162344E+00

OUtput Matrix C :

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5

0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

COLUMN 6 COLUMN 1 COLUMN 8 COLUMN 9

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.000000£+00 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO 0.000000£+00

COLUMN 1

O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO

EIGENVALUES : Rea1- and imaginary part
0.539150+00 0.561320+00
0.539150+00-0.561320+00
0.615080+00 0.528600+00
0.615080+00-0.528600+00
0.104920+00 0.528590+00
0.104920+00-0.528590+00
0.120350+00 0.000000+00
0.151140+000.000000+00
0.804010+00 0.000000+00

Name Sample File: ds3.mat
First Sample Moment for Calculations o I IJ
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I/O-OATA ••••••••••••••••••••

Power in one error/Power in output one signa1=
1 0.49222051940-02

2 0.58800583940-02
3 0.21498892110-02

Loss Function: 0.11920B85360+05

EQUATION ERROR ••••••••••••••••••••

mean, st.dev. and energy :
1-0.201465144BO-01 0.27405311680+01 0.31554888310+04
2-0.35252149750-01 0.3361008B4BO+01 0.564BBl16110+04
3-0.16141651510-01 0.22434146440+01 0.25165B49090+04

•••••••••••••••••••• ESTrHATEO MODEL

Osm90rder.OA17JJJI7711/JJ777177717177777

Loss Function: 0.10131137310+06

No mean value correction

Scaling Factors
0.100000+01
0.100000+01
0.100000+01
0.100000+01
0.100000+01
0.100000+01

Used Hill-Climbing Method

•... OEM ••••
Pseudo-Canonical Estimation
Proper Estimation
Offset Estimation
Full State estimation

Filename

500Number of Samples :

INPUT/OUTPUT mean, standard deviation and energy

1-0.51360000000+01 0.63492219090+02 0.20288240000+01
2 0.95840000000+01 0.69440067280+02 0.24568880000+01
3 0.61580000000+01 0.14646239260+02 0.28049910000+01
4-0.8B4B4667450+01 0.3B047893160+02 0.76296876B10+06
5 0.50156370490+01 0.43538297200+02 0.96067210730+06
6 0.23611211670+01 0.48321550420+02 0.111056492BO+07

O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.553305E+00 -0.166359E+01 0.19BB97E+01 -0.293906E-01 0.163070E+00
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

-0.4B79B1E-01 0.123BB9E+00 -0.700574E-01 0.524444E+00 -0.16B077E+01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

-0.167343E-01 0.59B653E-01 -0.3B3369E-01 0.567033E-02 0.554553E-01

System Matrix A :PREDICTION ERROR ••••••••••••••••••••

mean, st.dev. and energy :
1-0.201465144BO-01 0.27405311680+01 0.31554888310+04
2-0.35252149750-01 0.336100B84BO+01 0.5648Bl16110+04
3-0.16141651510-01 0.22434146440+01 0.25165849090+04

Power in one error/Power in output one signal-
1 0.49222051940-02

2 0.58800583940-02
3 0.2149BB92110-02

Loss Function: 0.11920885360+05

OUTPUT ERROR ••••••••••••••••••••

COLUMN 1 COWMN 2 COLUPff 3 COWMN 4 COLUPff 5

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

-0. 155200E+00 0.529B73E-01 -0.460603E-01 -0.149690E-01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
0.207993E+01 -0.361B24E-01 0.760B22E-01 -0.234914E-01
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01

-0.747400E-01 0.46B215E+00 -0.151357E+01 0.193151E+01

Oistribution Matrix B :

mean st.dev. and energy :
1 0.8B830611430-01 0:7738B011030+01 0.29948466100+05
2-0.3214B330240+00 0.87414644900+01 0.38310143260+05
3-0.13109215750+00 0.B130131B340+01 0.330581631BO+05

Reconstruction error
1 0.39252546010-01

2 0.39819019490-01
3 0.2B241204210-01

Loss Function: 0.10131131310+06

INNOVATION ERROR ••••••••••••••••••••

COLUPff 6 COWMN 1 COLUPff 8 COWMN 9

mean, st.dev. and energy :
1 0.8BB30671430-01 0.113BB011030+01 0.29948466100+05
2-0.3214B330240+00 0.B7474644900+01 0.3B310743260+05
3-0.13109215750+00 0.81301378340+01 0.3305B1631BO+05

0.102323E+00 -0.122494E-01 -0.3BB134E-02
0.1173B9E+00 -0.469272E-02 -0.855329E-02
0.150905E+00 -0.120755E-01 -0.230076E-01

-0.515434E-02 0.806462E-01 -0.154241E-01
0.1782B6E-02 0.1271B3E+00 -0.423963E-02

Power in one error/Power in output one signa1=

2 0.39B79019490-01
3 0.2B241204210-01

1 0.39252546010-01

COLUMN 1 COWMN 2 COLUMN 3



_IOEEL1$UOB3:[MIM.EHMlMPIET.FINALRESULT]OSM90ROER.PlO;2 page 3

-0.416519E-02 0.157555E+00 -0.175180E-01
-0.145850E-01 -0.616073E-02 0.999856E-01
0.113997E-01 -0.879078E-02 0.134416E+00
0.187941E-02 -0.129281E-01 0.162318E+00

OUtput Matrix C :

COLUMN 1 COLUPoW 2 COLUMN 3 COLUPoW 4 COLUMN 5

0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

COLUMN 6 COLUPoW 7 COLUMN 8 COLUfofi 9

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO 0.100000E+01 O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

Input-output matrix 0 :

-0.522575E-08
0.292425E-07

-0.107047E-07
0.168039E-08
0.344486E-09

-0.364431E-08

EIGENVALUES : Rea1- and imaginary part
0.539190+00 0.561340+00
0.539190+00-0.561340+00
0.615140+00 0.528600+00
0.615140+00-0.528600+00
0.704970+000.528610+00
0.704970+00-0.528610+00
0.720280+000.000000+00
0.757680+00 0.000000+00
0.803850+00 0.000000+00

EQUATION ERROR ••••••••••••••••••••

mean, st.dev. and energy :
1-0.20052641810-01 0.27422843400+01 0.37602627540+04
2-0.35937885030-01 0.33596728210+01 0.56443464980+04
3-0.14957950290-01 0.22431743530+01 0.25160274580+04

Innovation Matrix KHAT :

0.351737E-01 0.946163E-02 0.148135E-01
-0.420414E-02 0.643390E-01 -0.931732E-02
-0.595012E-02 0.983159E-02 0.450376E-01

COLUPoW 1 COLUfofi 2 COLUMN 3 Power in one error/Power in outpUt one signal:

2 0.58754104860-02
3 0.21494129870-02

Loss Function: 0.11920636710+05

PREDICTION ERROR ••••••••••••••••••••

1 0.49284622230-02

1 0.39234786710-01
Reconstruction error

2 0.39844709750-01
3 0.28231583950-01

Loss Function: 0.10125954410+06

mean st.dev. and energy :
1 0.94662746880-01 0.77369808570+01 0.29934916910+05
2-0.32661740950+00 0.87434988100+01 0.38277725190+05
3-0.11986718650+00 0.81289258780+01 0.33046902030+05

1 0.49284622230-02

OUTPUT ERROR ••••••••••••••••••••

mean, st.dev. and energy:
1-0.20052641810-01 0.27422843400+01 0.37602627540+04
2-0.35937885030-01 0.33596728210+01 0.56443464980+04
3-0.14957950290-01 0.22431743530+01 0.25160274580+04

Power in one error/Power in output one signal:

2 0.58754104860-02
3 0.21494129870-02

Loss Function: 0.11920636710+05

COWMN 1

-0.261466E+01
-0.273126E+01
-0.227981E+01

Initial State XO

COWMN 1 COLUfofi 2 COLUMN 3

O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO
O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO O.OOOOOOE+OO

Distribution matrix for the noise KHAT :

COLUMN 1

0.111916E-07
-0.272255E-07

ft ..

INNOVATION ERROR ••••••••••••••••••••

mean, st.dev. and energy :
1 0.94662746880-01 0.77369808570+01 0.29934916910+05
2-0.32661740950+00 0.87434988100+01 0.38277725190+05 J _
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[bijlage 1:]

In de databewerkingsfase, wordt de data gefilterd om de

quantisatieruis en aliasing uit de dataset te halen. Echter door een

programrneer fout in de functie FILTER door K. Pronk gedraagt het

filter zich niet zoals het hoort. De in [K. Pronk, 1988]

oorspronkelijke overdracht

y(k) - ( u(k+1) + u(k) + u(k-1) )/3 (1)

is geworden:

y(k) - ( y(k-1) + u(k) + u(k+1) )/3 (2 )

Waarbij u de dataset is die gefilterd moet worden.

De gain/phase grafieken staan op de volgende pagina.

Functie (2) heeft in de buurt van de 1 a 2 [Hz] een fasedraaiing van

± 20 graden. En de gain valt af in de buurt van de halve sample

frequenctie. Nulpunt z ~ 1.

Om in de toekomst aIle ongernakken van phasedraaiing en afval te

verrnijden, is het beter een nieuw filter te ontwerpen, waarbij de

dataset eenmaal voorwaarts en eenrnaal achterwaarts wordt gefilterd. De

phasedraaiing is dan nul. Als voorbeeld kan gesteld worden de functie

filtfilt .m

+ b(nb+1)*x(n-nb)

- a(na+1)·y(n-na)

y(n) - b(l)*x(n) + b(2).x(n-1) +

- a(2)·y(n-1) -

function y - filtfilt(b,a,x)

%FILTFILT Zero-phase forward and reverse digital filtering.

% Y - FILTFILT(B, A, X) filters the data in vector X with the

% filter described by vectors A and B to create the filtered

, data Y. The filter is described by the difference equation:

%

%

%,
, After filtering in the forward direction, the filtered

, sequence is then reversed and run back through the filter.

, The resulting sequence has precisely zero-phase distortion

1
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, and double the £ilter order. Care is taken to minimize

, startup and ending transients by matching initial conditions.

, See also FILTER.

% L. Shure 5-11-88

, (c) Copyright 1988, by The MathWorks, Inc.
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