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Samenvatting

In dit verslag wordt een laboratoriumproces genaamd: "Het drijvend

platform" geanalyseerd. Voorts wordt de identificatie van de dynamica en

het ontwerp van een lineair kwadratische regelaar beschreven. De

regelaar dient om de verstoring van de horizontale ligging van het

platform t.g.v. een ronddraaiende kraan op het platform te onderdrukken.

Het platform ligt in een bassin met water en rust op drie drijvers. Deze

kunnen verticaal bewegen, waardoor de verstoring te onderdrukken is.

Het gel.dentificeerde model voor het platform is opgebouwd uit drie

delen. Een deel beschrijft de verticale translatie en de andere twee de

rotaties om twee loodrechte horizontale assen.

De regelaar beweegt de drijvers zodanig, dat de golfbewegingen beperkt

blijven, omdat deze niet in het model verwerkt zijn. Door een te snelle

regeling kan het platform door de grote golven instabiel worden. De

regelaar blijkt de verstoring met een factor 3 a 4 te onderdrukken.

Summary

In this report a laboratory proces called: "The floating platform" is

analysed. Furthermore the identification of the dynamics and the design

of a linear quadratic (LQ) controller is described. The controller is

designed to minimize disturbances of the horizontal position of the

platform, caused by the platform's rotating crane. The platform floats

in a basin of water on three floating bodies. These can be varied

vertically by which the disturbance can be suppressed.

The identified model of the platform can be constructed by three parts.

One part describes the vertical translation, the other two describe

rotations around two horizontal perpendicular axes.

The controller has to move the floating bodies in such a way, that the

waves are limited, because they are not included in the model. A fast

controller cause such large waves, that the platform becomes unstable.

The controller reduces the disturbance with a factor 3 to 4.
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_. HOOFDSTUK 1.: Inleidinq

De faculteit elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven

bestaat uit verschillende vakgroepen. Een van deze vakgroepen is de

vakgroep Meten en Regelen (ER). In deze vakgroep houdt men zich onder

andere bezig met de besturing van industritUe robots. Hierbij staan

begrippen als modelvorming en regeling centraal.

Een fysisch systeem, dat hiervoor in aanmerking komt is het systeem dat

het "drijvend platform" genoemd wordt. Dit is een metalen constructie,

die in een met water gevulde bak kan drijven door middel van drie tempex

drijflichamen. Het is een stervormige constructie bestaande uit drie

balken met hoeken onderling van 120 graden. Aan het einde van deze poten

zijn de drijflichamen bevestigd. Op het platform zijn drie servo-motoren

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

wormwiel,tandwiel en een tandheugel het drijflichaam lineair t.O.v. het

platform op en neer kunnen bewegen (zie Figuur 1.1) .

motor

tandwiel

worm

tandheugel

d ~ijve r

bovenaanzichtplatform zijaanzicht drijver en aandrijving

Figuur 1.1: Schernatisch bovenaanzicht en detail van de aandrijving
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Ten gevolge van een gewichtsverplaatsing op het platform of van een

extra kracht zullen de drijvers meer of minder in het water gedrukt

worden. Het platform zal hierdoor niet meer horizontaal liggen maar

overhellen. De verplaatsing van de drijvers kan nu met behulp van de

servo-motoren worden gecompenseerd door de afstand tussen de drijver en

het platform te vergroten of te verkleinen. Wordt dit gedaan met een

adequate regeling, dan zal het platform weer in een horizontale positie

komen te liggen.

Een gewichtsverplaatsing op het platform kan veroorzaakt worden door de

hijskraan, die in het centrum van het platform gemonteerd is. De kraan

van deze hijskraan draait rond waardoor het zwaartepunt niet meer

centraal ligt. Het evenwicht is verstoord en het platform zal

overhellen.

Een andere verstoring van het evenwicht ontstaat door de golven die in

de bak optreden. Door een golf wordt de drijver opgetild. Wordt deze

beweging niet geeompenseerd, dan zal het platform de golf volgen en

seheef komen te liggen. Het platform dobbert dan op het water.

Voor het platform moet een regeling ontworpen worden, die de

verstoringen compenseert. Hiervoor is een model van het dynamica systeem

noodzakelijk.

Dit model bestaat uit drie sub-systemen, namelijk een model voor de

gemiddelde hoogte en twee modellen voor de rotatie om twee loodrecht op

elkaar staande assen. Uiteindelijk zijn voor deze modellen observers

ontworpen, die de toestanden van het proces schatten. Doordat bij

observers de fout tussen de procesuitgang en de observeruitgang wordt

teruggekoppeld om verstoringen en eventuele beginvoorwaarden te

compenseren, wordt een betere simulatie verkregen dan bij het model,

waar men aIleen gebruikt maakt van het ingangssignaal. Deze toestanden

zijn gebruikt bij de regeling, die een lineair kwadratische regeling is.
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HOOFDSTUK 2: Het platfo~

2.1 Beschrijving van het platform

Het proces, dat we beschouwen is een laboratorium model van een drijvend

platform. Het platform bestaat uit drie poten met daaraan drie drijvers,

die in een bak met water liggen en welke ten opzichte van het platform

naar beneden of naar boven bewogen kunnen worden. Dit maakt het mogelijk

belastingen van de op het platform gemonteerde kraan te compenseren op

een zodanige wijze, dat het platform horizontaal blijft liggen en dat het

platform op dezelfde hoogte blijft, als de kraan ronddraait. Dit laatste

maakt de derde bewegende drijver noodzakelijk. Voor het horizontaal

houden zijn strikt genomen slechts twee bewegende drijvers noodzakelijk

(zie ook de vorige beschrijvingen van Pronk 1989 en Vloet 1990).

Het bewegen van de drijvers gebeurt door middel van servo-motoren, die

door drie versterkers worden aangestuurd. De aansturing wordt geregeld

door spanningen, die in een IBM compatibel personal computer worden

geregeld en die met behulp van een D/A-convertor met Zero-order Sample &

Hold op de versterker gezet worden. Voor het regelen is het nodig de

hoogte te meten en deze de computer in te brengen. Dit laatste gebeurt

Figuur 2.1: Hoogtemeter platform
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door de spanningen van de drie hoogtemeters met een AID-convertor in de

computer te brengen.

De hoogtemeter bestaat uit een potmeter, die door middel van een metalen

staaf aan het platform verbonden is (zie Figuur 2.1). De waarde van deze

potmeter varieert vrijwel lineair met de hoogte, als de hoek ex klein

blijft, en de spanning op de loper is dan ook een rnaat voor de hoogte

t.o.v. de vaste wereld (Otten,1990).

Het systeem is geidentificeerd met een open-loop configuratie. In de

computer wordt een PRBNS-signaal gegenereerd. PRBNS staat voor Pseudo

Random Binary Noise Sequence. De gemeten hoogte wordt net als de waarde

van het PRBNS-signaal in het geheugen gezet, maar wordt niet gebruikt om

het platform te regelen. WeI is de positie van de drijver ten opzichte

van z'n bevestiging aan het platform teruggekoppeld, omdat deze positie

anders binnen een meting naar zijn grenswaarde wegdrift.

De regeling gebeurt in een zogenoemde closed-loop configuratie, dat wil

zeggen, dat de gemeten hoogten worden teruggekoppeld en gebruikt worden

voor het bepalen van de spanningen voor de aansturing van de motor vanaf

het nieuwe sample moment. Voor de regeling is een goed model nodig. Dit

model wordt eerst met behulp van de klassieke mechanica theoretisch

afgeleid en daarna met een identificatie techniek geschat en

geverifieerd. Bij het afleiden van het model wordt gebruikt gemaakt van

de sYrnrnetrische structuur van het platform. De afleiding van het model

wordt gegeven in de bijlage I. Het model heeft drie inputs de

aansturingen van de servoversterkers ) en drie outputs ( de hoogten van

de drie poten ). Zo' n model wordt een Multiple Input Multiple Output

MIMO ) model genoemd.

Bij het afleiden van het model is geen rekening gehouden met de beweging

van het water. Deze moet dan ook gezien worden als verstoring van het

model. Om deze verstoringen te beperken zijn in het bassin schotten

aangebracht, die de invloed door het water van de drijvers op elkaar

beperkt.
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2.2 De stuurversterker van de servo~motor

De toegepaste versterkers zijn transistor versterkers van het merk Hauser

Elektronik GMBH, type SV-042a zie bijlage II ). Deze zijn zOdanig

geschakeld dat de tacho-regeling werkt. Dit houdt in dat de door de op de

servo-motor geintegreerde tacho (model S-586 Electro Craft, bijlage III)

een spanning gegenereerd wordt, die naar de servo-versterker wordt

teruggekoppeld. Hierdoor kan het toerental van de motor nauwkeurig

geregeld worden.

Bij de identificatie blijkt,dat de tacho-regeling het mogelijk maakt dat

de positie van de drijvers naar z'n eindwaarde drift, doordat bij het

omdraaien van de draairichting er afwijkingen tussen de positie verkregen

door integratie van de snelheid en de werkelijke positie ontstaan.

Wanneer de positie z' n eindwaarde bereikt treedt de eindschakelaar in

werking. Dit is een niet-lineair effect wat vermeden moet worden bij de

identificatie. Daarom wordt bij de identificatie in tegenstelling tot de

situatie bij de regeling de positie van de drijver t. o. v. het platform

teruggekoppeld. Dit maakt het mogelijk om met de personal computer de

positie direct te regelen. De door de computer naar de D/A-convertor

gestuurde waarde is de gewenste waarde voor de positie.

2.3 De positie terugkoppeling

T.b.v. de positieterugkoppeling moet de positie gemeten worden. Daartoe

is aan de tandheugel is een potmeter met een tandwiel gemonteerd. Deze

potmeter draait als de tandheugel op en neer gaat (zie Figuur 2.2).

De schakeling voor de verwerking van de informatie van de potmeterstand

verloopt als geschetBt in Figuur 2.3 en .heeft een differentiile ingang

voor de spanning van de D/A-convertor, omdat de aarde van de Hauser en de

aarde van de D/A-convertor niet kunnen worden doorverbonden.
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Figuur 2.2: Bevestiging potmeter aan tandheugel

De spanning van de loper van de potmeter wordt afgetrokken van de

spanning uit de D/A-convertor, die de gewenste positie aangeeft. De

spanning van de loper kan varieren tussen -15 en +15 volt. Dit bereik

wordt echter niet gehaald, doordat de lengte van de tandheugel kleiner

is, dan de meerslagen potmeter aan zou kunnen. Dit heeft als voordeel,

dat in de schakeling voor de positie opnemer (zie Figuur 2.3) geen offset

regeling hoeft te worden opgenomen, omdat men door de potmeter van de

tandheugel af te nernen de xo positie kan instellen. De verschilspanning

tussen loper en D/A-convertor wordt tens lotte aan de ingang van de

spanningsversterker toegevoerd.
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47K

VVV~

naar

servo

versterlcer

lOOK

47K ~

47K

VVV~

~ 47K

D/A- uitgang

47K

+ 0--1~

0--1~
47K

posit ie
opnemer

Figuur 2.3: Schakeling voor de positieopnerner

Overdracht van D/A-convertor naar positie x.

x

I rotatiesnelheid servo-as

Ki--
U V* +

s
Bv+ servo + K3

'\,-1 --servover- s
- - sterker

K2
tacho-
terugkop-

peling
Kl

positie- -
terugkop-
peling

Figuur 2.4: Blokschema van de overdracht van D/A-convertor - positie
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De overdrachtsfunktie kan ais voIgt worden weergegeven:

x (s)

U (s)

Ki .K3
2

s + Ki.K2.s + Ki.Kl.K3
(2.1)

Als de regeling wordt toegepast zal de waarde van Kl gelijk aan nul zijn

en krijgen we de volgende overdracht:

Xes)

U (s)

Ki .K3

S. (5+ Ki .K2)
(2.2)

De positie terugkoppeling wordt bij de regeling namelijk verwijderd,

omdat we dan gebruik kunnen maken van de integrator van de totale

overdracht in de 'loop transfer'. Door deze integrator wordt de eindfout

bij de regeling nul. De positie terugkoppeling is verder ook niet meer

nodig, omdat het wegdriften van het platform door een offset spanning op

de servo-motoren toch weI gecompenseerd zal worden door de regelaar. Dit

wegdriften was een reden dat de positie-terugkoppeling is aangebracht.

Als we naar de hoeksnelheid Sv kijken is de overdracht de volgende:

eves)

U (s)

Ki.K3

5 +Ki.K2
(2.3)

Hierbij moet men bedenken dat de versterkingsfactor Ki zeer groot is,

zodat deze overdracht ook met een constante mag worden benaderd.

2.4 De hoogte meting

am de hoogte van het platform t. o. v. de vaste wereld te meten is een

hoekopnemer gebruikt (zie Otten,1990). Deze hoekopnemer bestaat uit een 1

kn one-turn potmeter van het merk Green. De potmeter heeft een

niet-lineariteit van 1% en een resolutie van circa 10-
8

%. Ze is bevestigd

op een plaatje, wat in het horizontale vlak vrij kan bewegen. De as van

de potmeter is met een staaf en een kruiskoppeling aan het einde van de

poten van het platform bevestigd (zie Figuur 2.1). De hoek van de opnemer
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is niet afhankelijk van de positie van het plaatje in het vlak, maar

alleen van de hoogte van het einde van de poct van het platform. De

relatie tussen de hoogte h en de hoek « wordt geqeven door:

h = 1. sin (<<) (2.4)

Voor 1 = 36 cm en een maximale uitwijking hmax = 15 cm volgt dat de hoek

«max = 0.43 rad.
P3

+lSV

-lSV

BUFFER
+lSV

R

Vb

~-_-L--O

-lSV

Figuur 2.5: De schakeling voor de hoekopnemer

Met een optelschakeling en een versterkingsfactor wordt de

uitgangsspanning van de hoekopnemer symmetrisch afgebeeld op het

AID-convertor gebied (zie Figuur 2.5). De meetfout, die met deze methode

gemaakt bedraagt maximaal 3 rom (Otten,1990). De uitwijking, welke wordt

weergegeven door een bit, bedraagt 30/255 ~ 0.1176 cm.

De spanning van de potmeter moet via een AID-convertor naar de computer

worden gevoerd. Deze convertor kan alleen spanningen varierend tussen -5

en +5 volt hebben. Voor de veiligheid is de onderstaande

begrenzingsschakeling (zie Figuur 2.6) tussen de potmeter en de

AID-convertor opgenomen.
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220K

'VV'V
220K

naar A/O-

I'VV'V
220K convertor

VbO

12KT I +15V
'VV'V

~8on l- 5v6
-15V

~~,"
5V6

T
-15V

Figuur 2.6: Begrenzingsschakeling voor de AID-convertor
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HOOFDSTUK 3

3.1 Inleiding

Identificatie

Bij de identificatie zoeken we een model, dat dit proces voor het

gewenste gebruik beschrijft. Er zijn bij de identificatie drie fases te

onderscheiden (Eykhoff,1984). Dit zijn:

- de voorbereiding

- de schatting

- de validatie

Bij de voorbereiding wordt gekeken naar de volgende aspecten:

- beschrijving van het gewenste gebruik en doel van het model

- de a priori informatie

- de keuze van de model set

- het ontwerp van het experiment

- inspectie en correctie van de gemeten signalen

In de schattingsfase moet een keuze gemaakt worden uit de bestaande

schattingsroutines en orde tests. Op de vakgroep Meten en Regelen is het

programma IPCOS beschikbaar van de firma Datex. M.b.v. dit programma is

het model geschat. Het programma is gebaseerd op het proefschrift van

Backx (Backx, 1987). Als laatste fase hebben we de validatie fase. In

deze fase wordt beslist of het model voldoet of niet. Als het model

verworpen wordt moet de gehele procedure opnieuw doorlopen worden.

3.2 De voorbereiding

Het is de bedoeling om m.b.v. het geschatte model een regelaar te maken,

die, als de op het platform gemonteerde kraan draait het platform

horizontaal en op dezelfde hoogte houdt.

Voor het platform is een theoretisch model afgeleid, waarbij de kraan

buiten dit model is gelaten. Dit, omdat de positie, waarin de kraan

staat, willekeurig is en deze de symmetrie van het platform verstoort.
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De kraan is bij de identificatie verwijderd, omdat de ze de symmetrie

verstoort en later een willekeurige positie t. o. v. het platform za1

innemen. De servo-motor voor de aandrijving van de kraan is op de poot

evenwijdig aan de x-as gelaten. Het theoretische model heeft drie

vergelijkingen. De eerste geeft de gemiddelde hoogte weer, de tweede en

de derde de hoekverdraaiing over twee loodrecht op elkaar staan de assen

(de x-as en de y-as).

poat3

vaste grond

h
x

massa
middelPunt-!

M.g
F

1
0·····-··~

poot 1 e
1

z-vlak

Y
F 3 t

°'\1 ., L

/

-'_._-@(.g
F ;

2 L :
o !

poot 2

z~
y

kracht op poot i
lengte van een poot
totale massa van het platform
hoek met de y-as als roterende-as
hoek met de x-as als roterende-as

Figuur 3.1: Schematisch boven- en zijaanzicht van het platform

Het systeem is als een massa-demping-veer systeem te zien. Het platform

bestaande uit de balken, de motoren en de drijvers moet voor de

afleiding van de dynamische vergelijkingen gezien worden als een star

lichaam, waarop twee krachten werken. Dit zijn de gravitatie- en de

opwaartse kracht.

De gravitatiekracht is gericht naar de vaste grand en grijpt aan in het

zwaartepunt van het platform. Dit punt ligt door de symmetrie van het

platform in het midden, op de plaats waar later de kraan gemonteerd zal

worden.

Het water oefent de opwaartse kracht uit tegen de onderkant van de

drijvers. Deze kracht is gelijk aan de waterverplaatsing van de drijver.

Ze is evenredig (via veerkonstante K) met de diepte van de drijver,

zolang deze niet geheel onder water verdwijnt.
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Verder is er een wrijving tussen de drijver en het water. Dit heeft tot

gevolg dat er sprake is van demping. Deze zorgt ervoor dat het platform

in rust is als er geen excitatie plaats vindt. De wrijving wordt

veroorzaakt door de Vi5cositeit van het water. Er wordt verondersteld

dat deze lineair (via demping5constante D) is met de snelheid van de

drijver en gericht naar de negatieve 8nelheidsrichting.

De ingangen van de overdrachtsfuncties worden samengesteld uit de

afstanden tussen de drie drijvers en het platform en de uitgangen uit de

hoogten van de drie poten.

De afleidingen van deze drie vergelijkingen zijn weergegeven in bijlage

I.

Het re5ultaat is al5 voIgt:

1) de gemiddelde hoogte

H (5) + H (5) + H (5)
123

3M' ( S.D + K )
-2----:3:------. [X (5) + X (5) + X (5)]

K) 1 2 3
S +M.(s.D+

(3,1 )

2) de draaiing om de y-as

1 1
H

1
(5) - 2 H

2
(5) - 2 H

3
(5) =

3) de draaiing om de x-as

3.L
2

2.J'( s.D + K)
--1--2-----

2 3.L
s + 2.J' (s.D + K)

1

1 1
[\ (s) - 2 X

2
(s) - 2 X

3
(s) ]

(3.2)

+ K
H (s) - H (s)

2 3

3.L
2

2.J' ( s.D
---2-2------. [ X (8) - X (8) ]

2 + 3.L ( s.D + K ) 2 3
8 2 J'

• 2

(3.3)

Hi(S)

Xi(S)

de Laplace getransformeerde van de hoogte hilt) met i=1,2,3.

de Laplace getransformeerde van de afstand tus8en het

platform en de drijver Xi(t) meting=1,2,3.
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De drie overdrachtsfunkties worden apart ge:i.dentificeerd, waarbij de

ingangen steeds zo worden samengesteld, dat de andere

overdrachtsfunkties niet worden geactiveerd, terwijl tegelijkertijd het

ingangsvermogen voor de betreffende overdracht zo groot mogelijk is. Met

ingangssignalen zijn in dit geval de samengestelde waarden uit de

D/A-convertors bedoeld. Bij een goede symmetrie zal dit dan ook gelden

voor de signalen xi (t) (i=1,2 of 3). Dit betekent voor de gemiddelde

hoogte dat aIle drie de signalen Xi(t) gelijk zijn, voor de draaiing om

de y-as dat x2 en x3 van gelijke grootte maar tegengesteld aan xl zijn

en tens lotte voor de draaiing om de x-as dat x2 en x3 evengroot, maar

tegengesteld aan elkaar zijn en dat xl gelijk aan nul is. De drie

procesoverdrachten worden dus apart geschat als SISQ-systeem m.b.v.

afzonderlijke metingen, waarbij de werkeIijke waarden voor xi worden

genomen en niet de waarden, die door de D/A-convertor zijn gestuurd.

Bij de identificatie m.b. v. IPCOS is bepaalde v66rinformatie nodig,

namelijk:

- de kleinste en grootste tijdconstante (globaal)

- de statische versterking (giobaal)

- een indruk van het normale amplitude bereik, waarover de

inputs worden aangestuurd.

- een indruk van de ruisnivo's

- de lineariteit en de tijdinvariantie van het proces

Om dit te bepalen zijn drie typen van experimenten nodig:

grootste

lineariteit

de

de

1) Experimenten gericht op het vinden van de verstoring (free-run

experimenten) .

2) Experimenten om een schatting te maken van

tijdconstante, de statische versterking en om

te testen (stap- en staircase experimenten).

3) Experimenten om de tijdvertraging te vinden en een schatting van

de kleinste tijdconstante te maken, dus de bandbreedte van

het proces te bepalen.
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De kleinste tijdconstante wordt gebruikt om de sampletijd en de

wisseltijd van het PRBNS-signaal te bepalen, welke gebruikt gaat worden

om het model te schatten en te valideren.

t (jw) t
2

it T
\

\

\
\

2.

T
r

2Il

T

4c

T

..
",-CAl

Figuur 3.2: Het ver.mogensspectrum van een PRBNS-signaal

Dus de wisselfrequentie (fprbns = liT) van het PRBNS-signaal dient 4x

groter te zijn dan de bancibreedte van het proces. De samplefrequentie

volgens het Nyquist criterium 2x. In de experimenten is steeds fs =

fprbns = 10 Hz genomen. Hetgeen bij een bandbreedte van het proces van

fx < 2.5 Hz ruim voldoende is.

3.3 De afstelling

Bij de identificatie is het van belang, dat het platfor.m symmetrisch is.

Dit moet getest worden door te kijken of aIle drie de poten gelijk zijn

wat betreft:

- de servoversterker

- hoogtemeting

- versterking van de aanstuur- en meetspanningen

- de positie terugkoppeling

Voor het testen van de symmetrie van de servo-versterkers nemen we een
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PRBNS-signaal en zetten deze achtereenvolgens op de drie

servoversterkers, terwijl we de andere twee niet aansturen. Bij een

goede symmetrie zal dit voor iedere poot dezelfde overdracht tussen

D/A-convertor en positie moeten geven. De overdracht voor iedere poot

van D/A-convertor naar de positie is m.b.v. het programma IPCOS

geidentificeerd. Dit leverde de volgende nulpunten, polen en

versterkingsfactoren in het z-domein op:

poot 1:

nulpunt

pool

versterking

poot 2 :

nulpunt

pool

versterking

poot 3 :

nulpunt

pool

versterking

-0.1633

0.7774

-0.5650

-0.1242

0.7645

-0.5961

-0.1117

0.7331

-0.6345

Voor het identificeren dient de hoogtemeting en de positie

terugkoppeling te worden afgesteld (zie Figuur 2.1 pag. 6 ):

1) Stel de positie x van de drie poten zodanig in, dat het

platform waterpas ligt voor x = 0 bit (waarde D/A-convertor) .

Dit gebeurt door de positie van de potmeter t.O.v. de

tandheugel te varieren.

2) Stel de positie x zodanig in, dat het platform waterpas ligt

bij x 127 bit. Dit kan geregeld worden door de

3)

versterkingsfactor (100 KQ) te varieren.

Controleer dat het platfo~ waterpas 1igt bij x

19
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4) Controleer of de instelling voldoet aan aIle drie de

voorwaarden. Indien niet, verbeter, anders ga verder.

5) Stel de hoogtemeters zOdanig af, dat ze bij alle drie poten

voor de bovengenoemde waarden van x hetzelfde aangeven.

De versie van IPCOS, die we op het ogenblik ( 14 mei op de vakgroep

gebruiken kan geen MIMO systemen met meer dan twee inputs en twee

outputs aan. De paragraaf 3.2 genoemde methode heeft als voordeel, dat

we slechts een input en een output bij de verwerking van de meetgegevens

gebruiken, omdat we gebruik maken van de voorkennis, die we uit de

symmetrie hebben gekregen.

Deze methode geeft ons de mogelijkheid de symrnetrie, die wenselijk is

voor de te maken regelaar te controleren en eventueel te verbeteren. Zo

zou het gewicht van de servomotor nodig voor het draaien van de kraan

gecompenseerd kunnen worden door extra gewichten op de andere poten. Ook

zou uit de verschillen een aanwijzing kunnen volgen, welke onderdelen

van het platform symmetrisch zijn.

Het systeem wordt dus gel.dentificeerd als SISO-systeem, doordat we de

verschillende ingangen en uitgangen voor de identificatie samen te

stellen uit de D/A-convertor ingangen en de hoogten van de drie poten.

3.4 De identificatie procedure

De gevonden modellen

regelaars. De modellen

verschil tussen proces

mogelijk te zijn.

gaan gebruikt worden voor het ontwerpen van

dienen dan ook het proces te simuleren. Het

output en model output dient daarom zo klein
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De identificatie procedure bestaat uit zes stappen, die beschreven zijn

in het proefschrift van Backx en de handleiding voor het programma

IPCOS:

1) Bepaling van de finite impuls responsie (FIR); de schatting van

Markov parameters.

2) Bepaling van de minimal polynomial start sequence Markov

parameters (MPSSM) van het FIR model van stap 1; een eerste

lage orde model.

3) Directe schatting van de MPSSM model parameters op input/output

signalen; fijn afstemming van het model gevonden in stap 2

m.b.v. de gemeten data.

4) Statische aanpassing van het model door de stapresponsies; fijn

afstelling van de statische versterking van het model uit

stap 3.

5) Validatie.

6) Model reductie.

In de eerste stap gebruiken we de input-output meting om de impuls

responsie te schatten. Dit is in feite een eerste model van het proces.

Het nadeel van dit model is echter, dat het vele parameters kent. Daarom

wordt dit grote orde model benaderd door een model van kleinere orde.

Daarvoor wordt eerst de orde van het model bepaald welke minimaal

noodzakelijk is. Dit laatste gebeurt in twee stappen:

1) Een laag orde model wordt geschat uit het FIR model en deze

wordt gebruikt voor de volgende stap in de schatting.

2) De schatting van het uiteindelijke model, gebruikmakend van de

gemeten input en output data, waarbij het vorige model als

startwaarde gebruikt wordt.

3.5 De identificatie ~ het model~ de gemiddelde hoogte

De identificatie gebeurt, zoals eerder vermeld, m.b.v. het programma

IPCOS. Als input signaal wordt x1+x2+x3 gebruikt en als output het

signaal hl+h2+h3. Het input signaal wordt dus samengesteld uit de
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afzonderlijke posities van de poten, die bij deze meting op elk tijdstip

gelijk aan elkaar zijn (uitgaande van een goede synunetrie). Het input

signaal is geactiveerd door een zelfde PRBNS-signaal op ul, u2 en u3 met

een wisselfrequentie (fprbns) van 10 Hz. en een amplitude van 300 bits

(ieder poot afzonderlijk heeft een amplitude van 100 bits). Er is een

file van 2000 samples van zowel output als input beschikbaar, waarvan

1500 meetwaarden worden gebruikt voor de identificatie en 500 voor de

validatie. De gebruikte sampletijd is 0.1 sec, wat betekent, dat de

meting 200 sec duurt. De vert raging tussen de signalen is nul, omdat de

afstand tussen de drijver en het platform de hoogte direkt beinvloedt en

beide signalen op het zelfde moment gemeten kunnen worden.

Bij de identificatie is de positie van de drijver teruggekoppeld. Dit is

gedaan om wegdriften van de nul positie te voorkomen. Later bij het

gebruik van de regelaar zal deze terugkoppeling niet meer nodig zijn en

verwijderd worden en wordt behalve de tacho-spanning de hoogte via de

regelaar teruggekoppeld.

3.5.1 Voorbewerking van de gemeten input en output data

De input en output signalen zijn samengestelde signalen, d.w.z. ze zijn

samengesteld uit de apart gemeten posities van de drijvers en de hoogten

van de drie poten. Deze signalen worden dus na de meting bewerkt tot de

geschikte signalen voor de identificatie. Verder dienen voor IPCOS de

volgende voorbewerkingen op de data te worden toegepast:

1) Trend correctie

2) Verwijdering van pieken

3) Zo goed mogelijk verwijdering van de vertraging, waarbij deze

compensatie niet te groot mag worden genomen.

4) Lineariseren

5) De gemiddelde waarde dient nul gemaakt te worden en het signaal

wordt geschaald.

Door de positie terugkoppeling is geen trend aanwezig. Pieken komen niet

in de gemeten data voor. De vertraging is zoals eerder gemeld nul. Uit

de staircase signalen is gebleken, dat het model lineair is voor het
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gebruikte bereik van de ingangssignalen. Blijft over, dat het gemiddelde

nul gemaakt moet worden en de data geschaald moet worden.

3.5.2 Schatting en validatie

Als eerste wordt de FIR impuls responsie geschat voor 50 Markov

parameters. Daarna wordt de ordetest uitgevoerd. Deze levert de Hankel

singuliere waarden op, die gebruikt worden voor het bepalen van de orde.

Hoe kleiner de singuliere waarden des te meer invloed zal de ruis

hebben, die veroorzaakt door de golven, metingen en storingen. Na een

zekere singuliere waarde zal de ruis de waarde van de singuliere waarde

bepalen. Er dient dan ook op het volgende gelet te worden bij het

bepalen van de orde:

1) Als we een goede FIR schatting van het proces hebben, dan zal de

contributie van het proces aan de Hankel singuliere waarden veel

groter zijn dan de ruisbijdrage. Daarom zullen de singuliere

waarden, in veel gevallen, afnemen als de ruis gaat domineren.

2) In de meeste gevallen zal de ruis gezien kunnen worden als witte

ruis. In ons geval zal de golf beweging niet goed in het model

gevangen kunnen worden, wat tot gevolg heeft dat de ruis

gekleurd zal zijn in de buurt van de frequentie van de golven.
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Figuur 3.3: Singuliere waarden van het model voor de gemiddelde

hoogte

Als we de plots bekijken zien dat er twee mogelijkheden voor de grootte

van de orde zijn, namelijk tweede orde en vierde orde. Beide

mogelijkheden zijn bekeken. Het blijkt, dat de vierde orde wat betreft

hoogfrequente veranderingen iets beter is dan de tweede orde. Als we het

spektrum van de fout bekijken zien we voor de frequenties tussen 1 en

1.4 Hz voor de vierde orde een duidelijk kleiner verrnogen.
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Figuur 3.4: Foutenspectra voor de gemiddelde hoogte

In het foutenspectrwn zien we pieken, die liggen tussen de frequenties

van 1 en 1.5 Hz; deze pieken zijn toe te schrijven aan de golven. Deze

golven, waarvan de frequenties met een stopwatch bij benadering bepaald

zijn, zijn niet goed in het model te vangen. Dit doordat de golfbeweging

te willekeurig is door de reflecties vanaf de kant en de drijver. De

afstand tussen drijver en kant van het bassin verandert zodanig, dat de

looptijden van de golven te willekeurig zijn om in een model te

identificeren.

Wanneer we de validatie plots bekijken zien we, dat de verschillen te

verwaarlozen zijn. Het tweede orde model voldoet en is van dezelfde orde

als ons theoretisch model.
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Figuur 3.5: Validatie plots voor tweede en vierde orde systeem

3.6 Identificatie van de hoekverdraaiing om de y-as

Als input signaal wordt deze keer het signaal 2xl-X2-x3 en als 'output

het signaal 2hl-h2-h3 genomen. De input- en output signalen zijn dus

opnieuw samengesteld uit de signalen van de afzonderlijke poten. De

signalen x2 en x3 zijn tegengesteld van teken in vergelijking tot het

signaal xl. De amplitude van ul is 100 bits en die van zowel u2 als u3

is 50 bits, zodat de amplitude van het samengestelde PRBNS-signaal 300

bits is. Verder is de situatie gelijk aan die van de identificatie voor

de gemiddelde hoogte ( paragraaf 3.5 ).
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3.6.1 Voorbewerking van de gemeten input/output data

De bewerking b1ijft opnieuw beperkt tot het schalen van de data en het

nul maken van het gemiddelde.

3.6.2 Schatting en validatie

De schatting van de FIR impuls responsie wordt met 50 Markov-parameters

gedaan.
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Figuur 3.6: Singuliere waarden van het model voor de rotatie

om de y-as

Uit de singuliere waarden voIgt dat ook dit systeem van de tweede of

vierde orde is. Seide orden zijn geschat en zoals blijkt uit het

spectrum van de fout voor beide orden is de vierde orde sChatting beter

dan de tweede (zie Figuur 3.7).
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Figuur 3.7: Foutenspectra voor de rotatie om de y-as
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De validatie plots zijn in Figuur 3.8 weergegeven.
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Figuur 3.8: Validatie plots voor het tweede en vierde orde systeem

Het blijkt dat de verschillen zo gering zijn, dat de 2e orde voldoet,

hetgeen overeenstemt met het theoretische model.

3.7 Identificatie van de hoekverdraaiing om de x-as

Als input signaal wordt deze keer het signaal x2-x3 en als output het

signaal h2-h3 genomen. Het ingangssignaal xl is de gehele meting nul. De

signalen x2 en x3 zijn tegengesteld aan elkaar door Ul=-u2 een amplitude
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van 100 bits te geven, waardoor het samengestelde signaal 200 bits groot

wordt. Verder geldt weer dat de samplingtijd en de wisseltijd 0.1 sec

zijn en ook de rest van de gegevens zijn gelijk aan die van paragraaf

3.5.

3.7.1 Voorbewerking ~ de gemeten input/output data

De bewerking is dezelfde als die voor de gemiddelde hoogte en de

draaiing om de y- as.

3.7.2 Schatting en validatie

De schatting van de FIR impuls responsie wordt met 50 Markov-parameters

gedaan. De geschatte orde is opnieuw 2 of 4. De singuliere waarden

weergegeven in Figuur 3.8 geven weer aan, dat we met een tweede of met

een vierde orde systeem te maken hebben.
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Figuur 3.9: Singuliere waarden van het model voor de rotatie om

de x-as.
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De foutenspectra die voor de twee ge:i.dentificeerde orden zijn gemaakt

geven aan, dat opnieuw de vierde orde beter is dan de tweede orde

(Figuur 3.10). Maar het blijkt opnieuw om Kleine verschillen te gaan,

als we naar de validatie plots in Figuur 3.11 kijken, zodat ook nu weer

voor het tweede orde model is gekozen.
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Figuur 3.10: Foutenspectra voor de rotatie om de x-as
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Figuur 3.11: Validatie plots voor tweede en vierde orde systeem

3.8 Verwijdering van de positie-terugkoppelinq

Bij de identificatie is de positie tussen drijver en platform

teruggekoppeld naar de servo-versterker. Deze terugkoppeling is

aangebracht, orndat de positie wegdrift door een offset van de

servornotoren. Wanneer een regelaar wordt toegepast is deze positie

terugkoppeling overbodig geworden en zou bovendien de regeling onnodig
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vertragen. Daarom wordt deze terugkoppeling verwijderd. De overdracht

tussen positie en hoogte van het platform is geidentificeerd en deze

verandert niet door het verwijderen van de terugkoppeling. Wat weI

verandert is de overdracht van D/A-convertor naar de servomotor.

u

D/A convertor

met

ZERO order HOLD Km
--

s
x

Figuur 3.12: Overdracht van D/A-convertor naar de servo-motor

De overdracht is nu als vo1gt:

Hm(z)= Z{ Gzoh(S) * Km

s
-1 Km

(1-z ) .Z{ -2
s

Km.T
z-1

Bij het de D/A-convertor wordt een zero-order sample and hold gebruikt.

De drie overdrachtsfunkties krijgen de volgende vorm:

Hp (z)
*K. (Z-Zl) (Z-Zl ~_

(Z-l) (z-p1) (z-p1 )
(3.4)

De versterkingsfaktor K wordt apart bepaald uit de stapresponsie,

hetgeen betekent, dat op de ingang een blokgolf wordt gezet en de

staphoogte wordt gemeten. Deze hoogte wordt vergeleken met de hoogte uit

de simulatie.
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De drie overdrachtsfunkties in het z-domein zijn nu als volgt:

1) de gemiddelde hoogte

nulpunten O.4607±O.8194i

polen O.6036±O.6960i,1

versterking: 0.2183

2) de draaiing om de y-as

nulpunten 0.5205±0.7641i

polen 0.6624±O.5654i,1

versterking: 0.2240

3) de draaiing om de x-as

nulpunten 0.5357±0.7086i

polen 0.7022±O.5392i, 1

versterking: 0.2307

De gevonden modellen zijn gesimuleerd en vergeleken met de werkelijk

gemeten waarden. Bij de validatie, waarbij de positieterugkoppeling is

verwijderd, blijkt uit de pas te lopen door drift, wrijving, golven en

andere verstoringen. Dit kan verholpen door de uitgang terug te koppelen

naar de toestanden van een observer. In feite is bij deze simulatie

gebruikt gemaakt van een observer, maar dan met kalmangain nul. De

gemeten en gesimuleerde uitgangen zijn weergegeven in Figuur 3.13. In

hoofstuk 4 zullen we met dezelfde meting het effect van een kalmangain

ongelijk aan nul bekijken.
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Figuur 3.13: Werkelijke uitgang en gesimuleerde uitgang met

kalmangain is nul
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HOOFDSTUK 4

4.1 Inleiding

De regelaar

In het vorige hoofdstuk zijn de 3 overdrachten bepaald en

hebben ze de vorm:

algemeen

Hp(z)
Y (z)

U (z)

•
K. (z-Zl) (z-Zl t_

----:"(-Z---1-:-)"7'"(Z---P-l-:)-(-:-Z---P-l ) (4.1 )

Voor deze overdracht kan ook de volgende differentie-vergeIijking

geschreven worden:

y(k) -al.y(k-1)- a2.y(k-2)- a3.y(k-3)+ bl.u(k-1)+ b2.u(k-2)+ b3.u(k-3)

(4.2)

Hiervoor is het volgende systeem m.b.v. vertragingen,versterkers en

optellers te ontwerpen.
u (k) ---r------------,-----------...,

y(k)

Figuur 4.1: Systeem volgens de differentie-vergelijkingen

We kunnen nu de volgende toestanden onderscheiden:

y(k) = Xl(k)

Xl (k+1)

x2(k+1)

x3(k+1)

-al.y(k)+ bl.U(k)+ x2(k)

-a2.y(k)+ b2.u(k)+ x3(k)

-a3.y(k)+ b3.u(k)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Hieruit voIgt de toestandsbeschrijving:

x(k+1)

y(k)

Ax(k) + Bu(k)

ex (k)
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[ -01
1 0 lmet als systeernrnatrix: A -a2 0 1

-a3 0 0

als ingangsmatrix: B = [~: ]
en uitgangsmatrix: C [ 1 0 0 ]

Deze toestanden hebben in het algemeen geen fysische betekenis. Vandaar

dat we ze gaan transforrneren naar toestanden, die wel een fysische

betekenis hebben. De boven gegeven toestanden zijn namelijk ook te

schrijven als:

x(k+1)
[

-a1 -a2
-a2 -a3
-a3 0

y (k)

y(k-1)
y(k-2)

bl b2
b2 b3
b3 0

r].[ u(k) ]
u(k-1)
u(k-2)

(4.9)

Y (k) [100 ].x(k) (4.10)

oftewel: x(k+1) G.y + H.u (4.11)

Y (k) C.x(k) (4.12)

Deze worden getransforrneerd naar toestanden x

betekenis:

* met een fysische

* *y(k) = C .x (k)

*x (k+1)
* *

G .y + H .u (4.13)

(4.14)

*Hierbij is G = T.G

*x (k) T.x(k)

[ ~ =~ ~], H*=T.H, C*=C.T-
1

en
1 0 0

-1
met T . T = I. (4.15)

De nieuwe teestanden x hebben een betekenis gekregen. De toestand ~1 is

een maat voor de versnelling en een bijdrage van het ingangssignaal.

Veer de teestand x2 geldt dat ze een maat is veer de snelheid van het
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platform met nog een bijdrage van de ingang en voor de toestand x3

geldt, dat deze de vorige positie weergeeft met opnieuw een bijdrage van

de ingang.

De toestandsbeschrijving met systeem-,ingangs- en uitgangsmatrix wordt

verkregen door dezelfde transformatiematrix

gebruiken.

en haar inverse te

*x (k+1)

Y (k)

* * *A x (k) + B u(k)

* *C x (k)

(4.16)

(4.17)

* -1 * *-1
met A =T. A . T , B =T. B en C =C. T

Voor de drie overdrachten kunnen nu de matrices worden weergegeven.

Voor de gemiddelde hoogte:

[0.B.BB-O.6.,60]
systeemmatrix: Ag 0.8488 0.35840

0.8488 0.35841

[ 0.0258]
ingangsmatrix: Bg -0.0863

0.2273

uitgangsmatrix: Cg [ 0.8488 0.3584 1]

Voor de draaiing om de y-as:

[0.75B.-O ..3360]
systeemmatrix: Ay 0.7584 0.56640

0.7584 0.56641

[ 0."24]ingangsmatrix: By -0.1334
0.2531

uitgangsmatrix: Cy [ 0.7584 0.5664 1]
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Voor de draaiing om de x-as:

systeemmatrix:

ingangsmatrix:

uitgangsmatrix:

[

0.7839-0.37940]
Ax 0.7839 0.62060

0.7839 0.62061

Bx = [-~: ~~~:]
0.2322

ex [0.7839 0.6206 1]

Met behulp van deze toestandsbeschrijvingen is in drievoud een lineair

kwadratische regelaar met een bijbehorende observer te ontwerpen.

4.2 De observer

Bij een lineair kwadratische regelaar wordt gebruikt gemaakt van de

toestanden van het proces. Met de regelaar worden deze teruggekoppeld

naar de ingang. Bij het drijvend platform zijn deze toestanden niet te

meten en moeten daarom geschat worden. Om de toestanden te schatten

maakt men gebruik van een observer. Door storingen en beginvoorwaarden

kan het model uit de pas gaan lopen met het werkelijke proces. Dit is op

te vangen door het verschil tussen de uitgang van het proces en de

uitgang van het model terug te koppelen naar de toestanden. Hiervoor

gebruikt men de observeermatrix K (zie Figuur 4.4). De waarden van de

observeermatrix K zijn voor de verschillende overdrachten bepaald door

de geintegreerde gekwadrateerde residuen £, de fouten tussen de uitgang

van het proces en model te minimaliseren. Dit is gedaan m.b.v. het

PASCAL programma minima.pas (bijlage IV ).

De gevonden waarden voor de K-matrices zijn hieronder weergegeven:

Voor de gemiddelde hoogte:

kg = [ 0.3940 0.9910 0.5520]'

Voor de draaiing om de y-as:

ky = [ 0.1900 1.0100 0.6010]'

Voor de draaiing om de x-as:

kx = [0.013 0.9530 0.6770]'
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In· Figuur 4.2· zi-jn de gemeten waarden en simulatie waarden van de

observers weergegeven. Als inputs zijn voor de samengestelde waarden

zijn PRBNS-signalen gebruikt met amplituden voor de gemiddelde hoogte

van 300 bits, voor de rotatie om de y-as van 300 bits en voor de rotatie

om de y-as van 200 bits. In Figuur 4.3 zijn de autocorrelatiefunkties

van de residuen weergegeven. De twee grenzen van iedere plot geven de

95% betrouwbaarheidsintervallen aan. De autocorrelaties zijn met de

funktie xcorr van het programma matlab berekent. De funktie is de

parameter unbiased meegegeven. Er waren in totaal 498 samples van 0.1

sec. beschikbaar en daarmee is een tijdvertraging tot 20 sec berekent.

De autocorrelaties laten duidelijk zien, dat de residuen niet wit zijn,

maar gekleurd. Dit is een gevolg van het feit, dat de golven niet in

het gebruikte model verwerkt zijn. Afgezien van de golven geeft het

model een goede beschrijving van het proces.
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41



'et101lTlttrdc IUlocontlMlt functlC 'Ioor de gcmlddtldc Mogte

O.R

0.6

0.4

~:~IWvWiJ\M~
-040 2 4 6 I 10 12 14 16 II 20

, (sec)

",..onrunIe llIlocomWie functio voor de druiin. om do you

0.8

0.6

0.4

-o.40L--~-~-~-""7""--:1':"0---'1:':"2--1:':4----:;16----:;11;-----=20

lisec)

0.8

06

0.4

0.2

-o.20L--~---~6-~""----:I':"O---'l:'::2---'1:':4----:;IO----:;18;-----=20

, (sec)

Figuur 4.3: Autocorrelaties van de residuen

42

Betrouwbaarheids-

interval van 95%



4.3 De LQ-regelaar

De lineair kwadratisch (LQ) regelaar (Figuur 4.4) maakt gebruik van

schattingen van de toestand variabelen van het proces. Deze toestanden

worden zodanig teruggekoppeld met een matrix L, dat ze zo snel mogelijk

nul worden. De toestanden en het ingangsignaal worden gewogen volgens

het onderstaande criterium.

J= 1
2

T T
x (k) .Q.~(k) + ~ (k) .R.~(k) (4.18)

De gewogen som van het vermogen van de toestanden en het vermogen aan de

ingang dient minimaal te zijn. De weegmatrices Q en R zijn vrij te

kiezen. Met deze weegmatrices kan men ervoor zorgen, dat bijvoorbeeld de

versnelling beperkt blijft door toestand xl zwaar te wegen. Nu blijkt

het voordeel van toestandtransformatie naar die toestanden, welke een

fysische betekenis hebben.

In het programma worden de waarden van de A!D-convertor gelezen en de

waarden voor de servo-versterkers via de D!A-convertor naar buiten

gestuurd. Zoals eerder vermeld dienen de waarden van de A!D-convertor

(de gemeten hoogten) te worden samengesteld tot de signalen voor de

regeling. Hetzelfde geldt voor de uitgang van de regelaar. De signalen

aan de uitgang van de regelaar moeten worden omgezet naar signalen voor

de servo-versterkers van iedere poot.
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Figuur 4.4: De LQ-regelaar met observer

-1
Dit gebeurt met de omzettingsmatrices F en F (zie Figuur 4.4). In

Figuur 4.4. is het proces met de LQ-regelaar en observer voor alle drie

de overdrachten weergegeven, zodat geldt:

[ Bg By B. J en C ~ [~~]

Deze worden zo gekozen, dat de signalen van de regelaars en naar de

regelaars, dezelfde lengte krijgen. De omzetting heeft als voordeel, dat

een willekeurige positievektor op een orthonorrnaal stelsel wordt

afgebeeld en houdt dus voor de verwachtingswaarde dezelfde lengte. Dit

is o.a belangrijk in verband met truncatiefouten, AID en DIA omzetting.
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De F en F- 1matrices worden dan als voIgt (zie bijlage VIII) :

F

Het referentie-signaal wordt van het gemeten (werkelijke) signaal

afgetrokken. Hierdoor zal de uitgang van het proces altijd naar de

referentie waarde geregeld worden. Eventuele storingen w worden op

dezelfde wijze onderdrukt. Het onderdrukken van de storingen zal beter

gaan naar mate de regelaars voor de drie overdrachten sneller zijn.

Echter bij een snelle regeling zullen de golven, die door het regelen

worden veroorzaakt zo groot worden, dat het platform kan gaan oscilleren

en zelfs onstabiel kan worden. Daarom zal de snelheid van de regelaars

beperkt moeten worden, waardoor de storing veroorzaakt door de draaiende

kraan minder onderdrukt kan worden.

In Figuur 4.4 is het LQ-regelaar met observer gegeven. De overdracht

tussen de uitgang X en het referentie-signaal r is gegeven te

vereenvoudigen tot de overdracht in Figuur 4.5. Voor deze figuur gelden

dezelfde matrices als voor figuur 4.4. Dit zijn de gecornbineerde

matrices voor de drie overdrachten.

-1

C(zI-A) B
+

-1

L(zI-A+BL+KC) K

Figuur 4.5: Overdracht van referentie naar uitgang

In de bijlage V is het matlab programma control.m opgenomen, waarmee de

L-matrices voor de controllers zijn bepaald. De gebruikte weegrnatrives
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zijn voor aIle drie de overdrachten:

Q [ 1

o
o

o 0 ]
1 0

o 100
en R 250

met xl ~ versnelling

x2 ~ snelheid

x3 ~ positie

(zie pag. 37 en 38)

Hiermee zijn de volgende L-matrices gevonden:

1) de gemiddelde hoogte Lg 0.8411 -0.4877 0.5700

2) de draaiing om de y-as Ly 1. 0828 -0.2095 0.5570

3) de draaiing om de x-as Lx [ 1. 3356 -0.1803 0.5536

Deze kunnen gecornbineerd worden tot L [ Lg Ly Lx ] .

De gesirnuleerde stapresponsies zijn in de Figuur 4.6 weergegeven.

~------......
o.

bits t 01

o·

o.

t OJ

O.

..".,.,...--.-
bits tot,

oI~

o.~

Olr
0"

oj
I

•.~-:::-----:c-",----:,::-,----,-.-,---;:-lO----:...,------;;:"',------;:;IO----:IO;:;;-~,(1l

I,) 1. It II

bits

--...

40 • 10 10 • • •--
Figuur 4.6: De stapresponsies voor de drie overdrachten
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De storingsonderdrukking is gesimuleerd met het programma crane.m

(bijlage VI ) . Op de uitgang wordt een storing ! (zie Figuur 4.4) gezet.

Deze storing is een sinus met een frequentie van 0.04 Hz. en een

amplitude van 1 (bit) . De A/D- en D/A- convertors zijn niet gesimuleerd.

De frequentie is ongeveer gelijk aan de frequentie waarmee de kraan kan

ronddraaien. In Figuur 4.7 is nu voor de drie overdrachten te zien in

welke mate deze storing wordt onderdrukt.

bits

bits

i

t

,.' ~ ••' .. ~';~_'f 'IC\oIf;"

--

bits t
0.,.- -..:.:..:..:.:...::=..:..::. ---.

0'

0'
01

Figuur 4.7: Simulatie van de verstoring van de kraan
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Het programma control-pas is opgenomen in bijlage VII en is gebruikt

voor de regeling van het platform. De regeling is bedoeld om

verstoringen van een draaiende kraan weg te regelen. Deze kraan is op

het platform gemonteerd. Op de halve lengte van de arm is een gewicht

van 1 kg bevestigd. Door de kraan nu in 25 sec. eenmaal rond te laten

draaien wordt de verstoring, die weggeregeld moet worden, gemaakt. In

Figuur 4.8. zijn de responsies voor de verschillende overdrachten

gegeven. In een plot staan de uitgangssignalen van de responsies zowel

met als zonder regelaar voor de drie overdrachten. Bij sample 250 wordt

de regelaar dus uitgeschakeld en zien we de uitwijkingen t.g. v. de

verstoring van de kraan toenemen. Als de regelaar werkt zien we

duidelijk, dat er golven zijn, welke niet onderdrukt worden. Deze golven

zijn door de regeling veroorzaakt.

150.------r---..------,----.-------,.---.-------.----y---..--------,

.:,.

:",.,.
.~:

.."

. :.
....•...

.,....,. "
",." "

I ,

:' '\, ., ., ., ., ,,. ., .
I ', ., ., .. ., ,, ., ., \, ,

r •. .. ." - ",,
I.-'

o

50

-100

bits

T 100

-150 '---_.........__-'--_---'-__........_----"__........_----'__........__.L...-_--'
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draaiing y-as

draaiing x-as
samples

Figuur 4.8: Responsies op de verstoring van de ronddraaiende kraan
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De plots laten zien, dat de verstoring met een factor 3 a 4 wordt

onderdrukt. De factor is gelijk aan de factor, die we op grond van de

simulaties in Figuur 4.7 hadden verwacht. Deze factor is afhankelijk van

de rotatiesnelheid van de kraan.
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Hoo£dstuk s: Conclu,~~~ ~n aa~velingen

De identificatie van het platform geeft een goede beschrijving van het

gedrag van het platform, als de door het platform veroorzaakte golven

buiten beschouwing worden gelaten. De identificatie heeft drie

overdrachten gegeven, die een translatie beweging in de hoogte en twee

loodrecht op elkaar staande rotatie bewegingen beschrijven. Bij de

validatie van het ge orde model (voor iedere overdracht een 3
e

orde)

blijkt dat de werkelijke uitgangen en de gesimuleerde uitgangen uit de

pas gaan lopen door drift, wrijving , golven en andere verstoringen. Dit

blijkt goed verholpen te kunnen worden door het met een observer

terugkoppelen van de uitgangssignalen. In het residu van de fout tussen

werkelijke- en gesimuleerde uitgang zien we dan nog wel de verstoringen

t.g.v. de golven.

Bij de regeling, die er toe dient om de verstoring als gevolg van een

ronddraaiende kraan weg te regelen, is goed te merken, dat de

golfbeweging niet geldentificeerd is. Als de regeling te snel is, worden

de golven veroorzaakt door het platform zo groot, dat het platform

onstabiel kan worden. Dit betekent, dat we een afweging moeten maken

tussen de mate, waarmee de verstoring wordt onderdrukt en het oscilleren

van het platform t.g.v. de golven.

De gekozen LQ-regelaar is in staat, als de kraan inclusief gewicht

ronddraait met een rotatiesnelheid van een rotatie in 25 sec, om de

verstoring te onderdrukken met factor 3 a 4. Wordt de rotatiesnelheid

opgevoerd, dan neemt deze factor af. wil men een betere onderdrukking

van de verstoring bereiken, dan zal de regelaar sneller moeten zijn en

dus grotere golven veroorzaken. om oscilleren en zelfs instabiliteit te

voorkomen moet de golfbeweging in het model verwerkt worden. Doordat het

platform in het bassin met water beweegt veranderen de looptijden van de

golven, die reflecteren tegen de rand en dan bij de drijvers terugkomen.

De golfbeweging bij de drijvers wordt hierdoor zo onvoorspelbaar, dat ze

niet te identificeren zijn als gevolg van de beweging van de drijver.

Dit betekent dat, willen de golven in het model verwerkt worden, de

golfbewegingen apart gemeten moeten worden. De golfhoogte zou dan dicht
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in de buurt van de drijver gemeten moeten worden en als verstoring op de

hoogte van de poten van het platform moeten worden ingebracht.

Verder zou de regeling verbeterd kunnen worden door de kraanhoek te

meten en dan met een feedforward regeling de verstoring te compenseren.

Als het platform in de toekomst verder gebruikt gaat worden als

afstudeeronderwerp voor de studenten, is nodig om het op te knappen. Het

proces is in loop der jaren gammel geworden. Er gaat bij extreme

belastingen, zoals bij de identificatie als het proces fors wordt

aangestuurd met een PRBNS-signaal, nogal vlug wat kapot (b.v het

afbreken van schroefjes, het wormwiel loopt van servo-motoras af, de

tandheugel loopt uit z'n geleiders enz.). Ook is de eindschakelaar van

de Hauser versterker te langzaam. Bij grotere snelheden loopt de

tandheugel te ver door en loopt dan van de tandwielen af.

Mochten de Hauser versterkers in de toekomst vervangen worden door

andere versterkers, dan dient de overdracht van de versterker naar de

positie van de drijver t. o. v. het platform opnieuw bepaald te worden.

Het is niet nodig om de overdracht van de positie naar de hoogten van

het platform opnieuw te bepalen, omdat de nulpunten en polen gelijk

blijven. De versterkingsfactoren voor de verschillende overdrachten

kunnen later uit de stapresponsies bepaald worden.
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bijlage I

Dynamica van het drijvend platform

h

massa
middelPunt"'I

M.g
Ft

1
0--'-'-~

x
9

1

z-vlak

z~
x

Figuur Schematische voorstelling van platform en een drijver

M.h = Ft + Ft + Ft - M.g
1 2 3

L L
J 1 • e1= L. Ft 1 - 2' Ft 2 - 2' Ft 3 (voor de beide hoeken zijn

de massatraagheden ongelijk)
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L L
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Ft = D. (Xl -h 1 ) + K. (Xl -h 1 ) D: de dempingscoefficient tussen de
1

drijver heten water.
Ft = D. (X

2
-h2 ) + K. (X

2
-h 2 )2

de hetK: veerconstante van water
Ft = D. (x

3
-h 3 ) + K. (x -h 3 ) werkend op de drijver.

3 3

Hierbij is X de afstand tussen de drijver en poot ivan het platform.
i

1
h + h h

3
} "" Ft:3 .M. { + + Ft + Ft - M.g

1 2 1 2 3

2

h
1

h -
1

h 3.L { Ft -
1

Ft
1

Ft
3

}- - - - - -
1 2 2 2 3 2.J· 1 2 2 2

1

h - h
2 3

2
3. L { Ft - Ft I
2.J· 2 3

2

In rust geldt dat de tandheugel in de middenstand zit en dat per

definitie X =x =x = 0 en h = h = h = h .
123 1230

Verder geldt dat Ft = Ft = Ft en Ft =K.h = ~ M.g voor i = 1,2,3.
1 2 3 i 0 3

Als we definieren h ;= h - h • d.w.z, rondom een werkpunt, dan geldt in
i i 0

het Laplace domein:

211
S • [H (s) - - H (s) - - H (s)]

1 2 2 2 3

+ H (s) + H (s) } "" F (s) + F (s) + F (s)
2 3 1 2 3

2

3.L { F (s) - ~ F (s) -
2.J' 1 2 2

1

1
F (s) I

2 3

2
S . [H (s) - H (s)]

2 3

2
3.L.{ F (s) - F

3
(S)}

2.J
2

2

F (s) ., S.D.[X
1

(S) - H (5)] + K.[X (s) - H (s)]
1 1 1 1

F (s)
2

s.D. [X
2

(s) - H
2

(s)] + K. [X
2

(s) - H
2

(s)]

H (s) + H (s) + H (s)
123

3
M·(S.D+K)

2 3 . [ X (s) + X (s) + X (5) ]
123

s + M' ( s.D + K )
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1 • Allgemeines
bijlage II

Der Transistor-Servoverstarker (mit Linearausgang)
wurde speziell zur Speisung reaktionsschneller
Gleichstrom-Stellmotoren, z.B. Servalco-Scheibenlaufer
motoren mit Felderregung durch Permanentmagnete, ent
wickelt.

Er ist fur Motorbetrieb in beiden Drehrichtungen ausge
legt und arbeitet in allen 4 Quadranten des Drehmoment
Drehzahldiagramms. Zur Konstanthaltung der Drehzahl
wird wahlweise Tachogeneratorregelung oder Ankerspannungs
ruckfuhrung mit IxR-Kompensation angewendet.

2. Regelverstarker

Die Regelverstarker fur Tachoregelung und IxR-Rege1ung
bestehen aus integrierten Differenzvorverstarkern mit
Eingangen fUr den Drehzahlsollwert, Drehzah1istwert,
IxR-Kompensation und Sonderbeschaltungen.

Regelverstarker fur Tachoregelung und !xR-Regelung sind
in separate Baugruppen aufgeteilt und kennen durch
Umschalten eines internen Miniaturschalters wahlweise
benutzt werden.

2.1 Drehzahl-Sollwert

Die Sollwertspannung fur die DrehzBhl wird an dem 5011
wertpotentiometer (10 kOhm) eingestellt, das von der
intern eingebauten ReferenzspBnnung des Gerates versorgt
wird. Sie betragt + 15 V fur die maxima1e Drehzeh1. Es kenn
aber auch eine externe So11wertspBnnung bis + 15 V als
Drehzahl-Sallwert Verwendung finden. Der Eingangswiderstand
betragt 30 kOhm. Die Sollwertspannung darf 30 Volt
nicht Uberschreiten bzw. -30 Volt nicht unterschreiten.

Wird die intern eingebaute Referenzspannung von + 15 V
fur externe Verbraucher benetigt (max. Belastung-+ 20 mA),
so mussen die Schutzwiderstande R29 und R3l auf der
Regelkarte durch SrUcken ersetzt werden.

2.2 DrehzBhl-Istwert

Als Istwertgeber bei Tachoregelung empfehlen wir einen
Gleichstromtachogenerator mit einer 5pannung geringer
Welligkeit, z.B. 5ervalco Typ Fi2T. Dieser wird, um
Torsionsschwingungen zwischen Motor und Tacho zu ver
meiden, bei Servalco-Motoren direkt auf der Motorwe11e
montiert geliefert. Es kennen aber auch andere Tacho
generatoren verwendet werden. Die Istwertspannung fUr
die maximale Drehzah1 solI + 15 Volt betragen. 1st diese
Spannung groGer, so ist der-Spannungstei1er fur Tachoab
gleich wah1weise am Potentiometer P4 oder am Festwider
stand R4 im Gerst entsprechend einzustellen.

SV 0100141
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Da bei den verwendeten Motoren der Ankerstrom proportional
zum Drehmoment ist, wird bei IxR-Regelung mit einem Shunt
der Ankerstrom I A gemessen und der Spannungsabfall IA x RAeinem Operationsverst~rker zwgefUhrt.Demit wird der
Ankerspannungsabfall ausgeregelt. Die max. Drehzahl wird
uber einen RUckkopplungszweig der Motorspannung mit
einem Festwiderstand abgeglichen. Der Abgleich hat keinen
EinfluG auf die IxR-Kompensation.

F01gende Beschaltungskomponenten sind fur den Abg1eich
der IxR-Regelung vorgesehen:

Potentiometer
Festwiderstand

Festwiderstand

P5 Feineinste11ung IxR-Kompensation
R5 Grobeinste11ung IxR-Kompensation

(je nach Motorwiderstan,
RB Drehzah1abg1eich

2.3 Beschaltung fur PI-Verhalten (bei Tachorege1ung)

Wird es bei Inbetriebnahme wegen besonderer Betriebsbe
dingungen erforderlich, die Zeitkonstante der PI-Ruck
fuhrung zu variieren, so kann dieser Abgleich durch
Andern der Beschaltung des Operationsverstarkers vorge
nommen werden. SerienmaGig ist die PI-Ruckfuhrung durch
Festwiderstande und Kondensatoren abgeg1ichen. Dabei
werden die Regelparameter so eingestellt, daB kleine
Anderungen des Tragheitsmoments der Last (1 - 5-faches
Tragheitsmoment von Scheibenlaufermotoren) keine
Neueinstellung notwendig machen.

Folgende Beschaltungs-Komponenten liegen auf Lotstutz
punk ten und konnen im Bedarfsfall verandert werden:

Widerstand
Kondensator
Kondensator
Kondensator

2.4 Sondereingange

Rl Proportionalanteil
C3 Integralanteil 1
C4 Integralanteil 2

C24 Differentialanteil

Der Sondereingang 1 ist serienmaBig fur den AnschluB der
"Rota-Stop"-Einrichtung vorgesehen und ist fertig ver
schaltet. Der Sondereingang 2 wird uber einen zusatzlichen
Operationsverstarker gefuhrt und kann fur spezielle An
wendungen z.B. Tanzersteuerungen oder Nachlaufregelungen
individuell beschaltet werden.

2.5 freischalteeingange fS

Die freischalteeingange sind vorgesehen, um bei °Motor
drehzahlregelungen den Motor elektronisch vom Verstarker
zu trennen, wenn dieser kein Drehmoment abgeben solI, z.B.
beim Einrichten von Maschinen oder bei Lageregelkreisen
als Sicherheitsabschaltung.
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Es kann wahlweise uber einen SchlieOkontakt (zwischen
Klemme a4 - bO) der Verstarker in beiden Drehrichtungen
gleichzeitig freigeschaltet werden. Weiter ist die
Freischaltung jeder Drehrichtung unabhangig von der
anderen moglich.

Positive Drehrichtung uber SchlieOkontakt
zwischen Klemme a6 - bO

Negative Drehrichtung Uber SchlieOkontakt
zwischen Klemme a2 - bO

3. Strombegrenzung

3.1 Statische Strombegrenzung (Dauerstrom)

Der maximale Ausgangsdauerstrom fur die positive Aus
gangsspannung kann am Trimmpotentiometer P2 , der fUr
die negative Ausgan~sspannung an Trimmpotentiometer
P eingestellt werden. In die Motorzuleitung ist ein
A~peremeter zu schalten und die Motorwelle zu blockieren.
Dabei wird der Motornennstrom eingestellt. Die Strom
begrenzung kann such zur Drehmomentregelung verwendet
werden, da die Strombegrenzung unabhangig von der
jeweils eingestellten Drehzahl ist. Das Drehmoment
ist proportional dem eingestellten Strom. 5011 der
statische Ausgangsstrom von auGen eingestellt werden,
so sind die dafur zu verwendeten Potentiometer (10 k)
fur den positiven Ausgangsstrom an den Steckkontakten
a8 - b7, fur den negativen Ausgangsstrom a8 - a7 anzu
schlieOen. Der im Gerat eingestellte Maximalstrom
kann dabei nicht uberschritten werden.

3.2 Dynamische Strombegrenzung (Impulsstrom)

Der Impulsstrom ist serienmaOig je nach Geratetyp auf
den 2 - 2,5-fachen Dauerstrom fur eine Zeitdauer von
0,1 sec. eingestellt. Hohe und Zeitdauer des Impuls
stromes konnen jedoch im Bedarfsfal1 verandert werden.

Folgende Beschaltungskomponenten liegen Buf LotstUtzpunkten:

Kondensator Cl negative Impulsstromzeit

Kondensator C2 positive Impulsstromzeit

Widerstand R38 negative Impulsstrombegrenzung

Widerstand R55 positive Impulsstrombegrenzung

Es ist jedoch beim Betrieb darauf zu achten, daO ein
bestimmter Arbeitszyklus nicht unterschritten wird,
damit Servoverstarker und Motor thermisch nicht Uber
1astet werden.

Die dynamische Stromgrenze des Verstarkers laGt bei
Dauerbetrieb mit etwa 80 % Nennstrom fur die Zeit
t H = 0,1 - 2 sec. den Impu1sstrom zu.

V 0100141
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Als Bedingung fur die lmpulspause gilt folgendes
Belastungsdiagramm:

2.0

1 1.0

05

o s 10 15 2C 25 30

t p In 5 ..

Impulsstrom als Funktion der Belastungsdauer

I . = Impulsstromlmp.

t H = Zeitdauer des Impulsstroms

t = Zeitdauer der Impulspausep

4. Endstufe und Uberlastschutz

Die Leistungsendstufe ist fur uneingeschrankten
Vierquadrantenbetrieb ausgelegt. Sie kann also Strom
beider Polaritaten abgeben und aufnehmen. Dies ist
besonders fur schnelle Stellantriebe wichtig, wenn
in kurzen Intervallen beschleunigt und gebremst
werden muO.

Thermoausloser trennen elektronisch uber den Frei
schalteeingang den Leistungsteil von der Last,
sobald dieser infolge Uberlastung oder ungenugender
Kuhlung zu stark erwarmt wird. Die Wiedereinschaltung
erfolgt automatisch, auch unter Last, wenn die maximale
Betriebstemperatur wieder unterschritten wird.

5. Inbetriebnahme (Tachoregelung)

Die Inbetriebnahme ist wie folgt vorzunehmen:

5.1 AIle Anschlusse gemaO AnschluOplan (Steckerbelegung) vor
nehmen. Die Motorleitung darf nur bei ausgeschaltetem
Servoverstarker angeklemmt werden. SteueranschluOleitungen I
verdrillen und getrennt von den Hauptleitungen (Netz,
Starkstrom) verlegen, besser abgeschirmtes Kabel mit
verdrilltem Innen1eiter, Schirm einseitig an Elektronik
masse.
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5.2 Drehzahl am Sollwertpotentiometer auf "Null" stellen.
Achtung 501lwerteingang Kle"me b3 nie unbeschaltet lassen.

5.3 Netz einschalten.

5.4 Wenn der Motor auf voller Drehzahl lauft und die Drehzahl
nicht durch das Sollwertpotentiometer eingestellt werden
kann, so muG der Tachogenerator an den Klemmen + und 
umgepolt werden. Einstellung der max. Drehzahl mit P4
oder R4.

Hinweis

1st bei Sollwertpotentiometer-Drehung gegensinnige Motor
drehrichtung erwunscht, so mussen Motor und Tachogenerator
gleichzeitig umg~p~!t werden.

Dabei ist das Netz abzuschalten.

5.5 5trombegrenzung fur den positiven Ausgangsstrom am
Trimmpotentiometer P2 , fur den negativen Ausgangsstrom
am Trimmpotentiometer P auf Motornennstrom oder den
gewunschten Wert einste!len. Wahrend der Messung ist
die Motorwelle zu blockieren und gleichzeitig der Motor
strom mit einem Amperemeter zu messen. Siehe auch Punkt 3
5trombegrenzung.

5.6 Abgleichpotentiometer auf der gedruckten Schaltung

PI negative Strombegrenzung

r -- ... Pz positive Strombegrenzung,e 'PI

:: ~ -~,

;-; "I P2:
~ --' P3 Nul1punkteinstellung

= (Tachoregelung)= [I- P4 Pl
,-, Sl ,.-., P

4
Tachoabgleich, I. II. I

L_.J \ -~ 51 Miniaturschalter IxR-Tacho
(au f Bestuckungsseite)

6. Inbetriebnahme (lxR-Regelung)

6.1 AIle AnschlUsse auGer Tachogenerator (entfal1t bei
IxR-Regelung) gemaG Ansch1uGplan (Steckerbe1egung)
vornehmen. Die Motorleitung darf nur bei ausgescha1tetem
Servoverstarker angek1emmt werden.

6.2 Miniaturschalter auf IxR umschalten und Festwiderstand R5
(Grobeinste11ung IxR-Kompensation) fur verwendete Motor
type auf der Rege1karte einloten. SerienmaGig sind die
Festwiderstande fur die 5tandardkombination (SV + Motor)
bestuckt. Bei Angabe des verwendeten Motortyps in der
Bestellung wird der entsprechende Festwiderstand werksseitig
bestuckt.
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I I 1119F9r12 F9r,'4 F12M2 Fl2t-14 r~17 MA17H

5\.1 031a 100 k

SV 032a 100 k

SV 033a 100 k

SV 039 200 ~

SV 037a 100 k

SV 038a

6.3 Drehzahl am Sollwertpotentiometer auf "N,'ll" stellen.

6.4 Netz einschalten.

6.5 Maximale Drehzahl bei Potentiometeranschlag kontrollieren,
gegebenenfa11s mit R8 verandern. Regelverhalten kontrollie
Drehzahldifferenz bei Be1astung mit P5 ausgleichen.

6.6 Strombegrenzung fur den positiven Ausgangsstrom am Trimm
potentiometer Pz' fur den negativen Ausgangsstrom am Trimm
potentiometer PI auf Motornennstrom oder den gewunschten
Wert einstellen. Wahrend der Messung ist die Motorwe11e
zu blockieren und gleichzeitig der Motorstrom mit einem
Amperemeter zu messen. Siehe auch Punkt 3 Strombegrenzung.

6.7 Abgleichpotentiometer auf der gedruckten Schaltung.

positive Strombegrenzun

negative Strombegrenzun

IxR-Kompensation (fein)

Nullpunkteinstellung
IxR-Rege1ung

Miniaturschalter IxR-Ta
(auf Bestuckungsseite)

S1

~ -,
I 0 ~ P6

PS L. ......

~I
51

~ -,
'0 \ Pl
L. _/
~ -,
'0 \ P2
L -' r-,

1 01

' ... ;'

-: ""'
:
:
:
:

7. Einbau- und Betriebshinwp.ise

Der Verstarker muG so eingebaut werden, daG ungehinderte
Luftstromung gewahrleistet ist, d.h. an der Luftein- und
-austrittseite 5011 gegenuber glatten Wandflachen ein Ab
stand von mindestens 30 mm eingehalten werden.

Bei Umgebungstemperaturen von 0 - 45°C arbeitet der Leis
Servoverstarker mit Nenndaten.

Das Gerst kann zwischen -IOOe und +60 oe Umgebungstempera
betrieben werden. Reduktion des Nenngleichstromes ab
45°C : 2 ~o / °C.
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bijlage III

5-586 Metric Motor-Tachometer

·he model 5·586 rnotor·tachometer IS sub

tantlally the same as the E·586 motor-ta
hometer except lhat the shaft and certJin

ther physical dimensions are metric stan·
ards. These motors will be aVailable in
nail Quantities from stocks located in the
nited States and Europe.

25 ,s
---'to.7<,j~t----142_-.......:to.7~

25.4+0 ~2.tt2.5 2.5 I 'Ur6+0

-o.021=1~1~ ~lH1f' . ~li
6~0 L25.4+0
-<l.01 -0.02

ALL DIMENSIONS IN MllllMETRES

Shah 'unout 0008 mm/mm
Shdfl, 10 mOUnlu\9surfacr ~thm 0127 TIR

Sh.Jh end l"dV to be 0.06 100.4 mm WIth 5 lip
frveon.lng 1000d

Sh..1t ''''''al plav not to uceed 004 mm when
"I'lnured 20 mm from front of pilot with
2.5 kp n .......,ngload appl,", 6 mm from pilot.

S-586

80 W 60 V, 2.7 A

2 [Nm]
20 25 30 [oz-in]

r\ ,
V 36v

I ~~~~~+-
V-- V ~("I-=

I ,"
V - 12V

I
.,

0.02 10.06 0.1 0.14 0.18
Q.04 0.08 0.12 0.16 0;

6
5
4
3

2
1

E
a-
M

~

c
w
W
Q.
en

5 10 15
TORQUE

The S.O.A.C. line represents the safe operating area, continuous operation.
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5·586
UNITS

NOMINAL MOTOR·TACH RATINGS

Output Torque
Max. Speed
Armature Moment of Inertia
Malt. Armature Temperature
Thermal Resistance - Armature

to Ambient (Motor Heatsink Mounted)
Mechanical Time Constant
Static Friction Torque

MOTOR SPECIFI~ATlONS

Torque Constant Kr
Voltage Constant KE
Terminal Resistance R
Armature Inductance La
Electrical Time Constant Te
Malt. Pulse Current
Damping Factor Kd
Maximum Armature Temperature

BRITISH

320z·in
5000 rpm
0.0055 oz-in-s2

155 0C
4.6 0 C/W

12 ms
3 oz·in max.

7.9 ± 10% oz·in/A
5.85110%V/krpm
1.25 ± 15% n
2.6mH
2.06 ms
24 A
0.1 oz·in/krpm
155 0 C

SI (METRIC)

0.225 Nm
523 rad/s
3.88 x 10-5 kg m 2

155 0C
4.6 0 CIW

12 ms
0.021 Nm max.

0.056:t 10% Nm/A
0.056 ± 10% V/rad's-1

1.25 ± 15% n
2.6mH
2.06 ms
24 A
0.0067 Nm/rad's-1

155 0 C

TACHOMETER SPECIFICATIONS

Output Voltage Gradient 14.2 ± 10% V/krpm 0.136 ± 10% V/rad's-1

Armature Reisstance 750 :t 10% n 750 1 10% n
Armature Inductance 138 mH 138 mH
Ripple Frequency 11 cycles/rev. 11 cycles/rev.
Temperature Coefficient -o.05%JOC maximum -o.05%JOC maximum
Ripple: 5% maximum peak to peak AC component in DC output voltage at 500 rpm.
Unearity: 0.2% maximum deviation from perfect linearity.

SUGGESTED TACHOMETER CIRCUIT
12 kn

TACHOMETER 5kn
FILTERED
OUTPUT
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{******************************************************************

*

{*

program MINIMA;

Version 1.1

* )

*
******************************************************************

VERSION

AUTHOR

DATE

INSTITUTE

GROUP

ADDRESS

COUNTRY

1.1

JACK JANSSEN

AUGUST 1990

EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS

MEASUREMENT AND CONTROL

P.O. BOX 513

5600 MB EINDHOVEN

THE NETHERLANDS

PROGRAM DESCRIPTION:

THIS PROGRAM CALCULATES THE KALMAN-GAIN BY MINIMIZING THE SQUARE

OF THE ERROR BETWEEN THE ACTUAL SAMPLES AND THE SIMULATION.

FILE: NAME1 OUTPUT FILE CONTAINING THE MEASURED HEIGHTS AND CALCULATED

OUTPUT OF THE CONTROLLER

PROCESF: CONTAINS THE VALUES OF THE STATE-SPACE MATRIX

************************************************************************

Uses

Dos,

Crt, (Unit found in TURBO.TPL)

Turbo3; (Unit found in TURB03.TPU)

Type vector =ARRAY[1 .. 3] of REAL;

matrix =ARRAY[1 .. 3,1 .. 3) of REAL;

data v =ARRAY[l .. 503) of REAL;
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. {** definities van de procedures **}

procedure new_state(var xn :vector;

a :matrix;

b,c,k,x :vector;

u,y : REAL ) ;

begin

xn [1] : = (a [1, 1] - k [ 1] * c [1] ) *x [ 1 ] +

(a[1,2]-k[1]*c[2])*x[2]+

(a[1,3]-k[1]*c[3])*x[3]+b[1]*u+k[1]*y;

xn[2] :=la[2,1]-k[2]*c[1])*x[1]+

la[2,2]-k[2]*c[2])*x[2]+

(a[2,3]-k[2]*c[3])*x[3]+b[2]*u+k[2]*y;

xn(3J:=<a(3,1]-k(3]*c[1])*x[1]+

(a[3,2]-k[3J*c[2])*x(2]+

(a[3,3]-k[3]*c[3])*x[3]+b[3]*u+k[3]*y;

end;

procedure k_kwadlvar total

a

b,c,k

data_in, data uit

nr

var data new :ARRAY [1 .. 503] of REAL;

toestand :vector;

i,j : INTEGER;

de1er : REAL;

:REAL;

:matrix;

:vector;

:data_V;

: INTEGER ) ;

begin

toestand[l] :=0;toestand[2] :=0;toestand[3] :=0;

for i:=l to nr do

begin

data_new[i] :=c[l]*toestand[1]+c[2l*toestand[2]+c[3]*toestand[3];

new_state(toestand,a,b,c,k,toestand,data_in[i],data_uit[i]);

end;
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total:=O;

deler:=O;

for j:=2 to nr do

if abs(data_new[j)-data_uit[j))<10 then

begin

total:=total+sqr(data_new[j]-data_uit[j]);

deler:=deler+l;

end;

total:=total/deler/deler;

end;

var total_m,total,total-p ,old_total

i,nr

data ref: referentie signalen

data in : invoer proces

data uit: uitvoer proces

data_new,

data_in,

data uit

REAL;

INTEGER:

a

a.

b.

c.

k.

1.

systeemmatrix voor de drie overdrachten

: matrix;

ingangsmatrix voor de drie overdrachten

uitgangsmatrix voor de drie overdrachten

terugkoppeling-versterkingsmatrix

toestands-terugkoppelingmatrix

b,

c,

k_m,k,k-p,

toestand

uitvoer_f,refer_f,proces_f

filel,file2

continue

kbd

XIX

vector;

STRING[14];

TEXT:

BOOLEAN;

CHAR;
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{**********************************************************************

*

{ **** MAIN PROGRAMM ****}

begin

{ **** assign initial values and ask for general information **** }

writeln;

* }

writeln('Geef inputfile

assign(filel,refer_f);

reset(filel);

');readln(refer_f);

{** inlezen van de matrices voor de observer en regelaar **}

proces_f:='proces.dat' ;

assign (file2,proces_f) ;reset(file2);

readln(file2,a[1,1],a[1,2],a[1,3));

readln(file2,a[2,1],a[2,2],a[2,3]);

readln(file2,a[3,1),a[3,2),a[3,3]);

readln(file2,b[1),b[2),b[3]);

readln(file2,c[1],c[2),c[3])i

{ **** THE ACTUAL SAMPLES OF THE PROCES **** }

nr:=O;

while NOT EOF(filel) do

begin

nr:=nr+l;

readln(filel,data_in[nr],data_uit[nr)) ;

end;

xx
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total:=l:

old_total:=2;

{** initiele waarden K-matrix **}

k[l] :=0.1l;k[2] :=O.96;k[3] :=0.63;

k_m:=k;ky:=k;

while (total<>old_total) do

begin

old_total:=total;

for i:=l to 3 do

begin

k_kwad(total,a,b,c,k,data_in,data_uit,nr);

k_m[i] :=k_m[i]-O.OOI;

k kwad(total m,a,b,c,k_m,data_in,data_uit,nr);

ky[i] :=ky[i]+O.OO1;

k_kwad(totaly,a,b,c,ky,data_in,data_uit,nr);

if (total_m< total) AND (total_m<totalylthen k:=k_m;

if (totaly< total) AND (totaly<total_m)then k:=ky;

ky:=k;k_m:=k;

if Keypressed then old_total:=total;

end;

writeln('fout:',total,'k: ',k[l],' ',k[2],' ',k[3]);

end;

close(filel);

end.
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Ret programma-control.m

function 1=control(a,b,c,k,qll,q22,q33,r);

% 1=control(a,b,c,k,qll,q22,q33,r)

% Deze functie rekent een controller 1 uit en geeft een

% simulatie van de stapresponsie van het model met controller

Q=[qll ° 0;0 q22 0;0 ° q33];

l=real(dlqr(a,b,Q,r));

[numl,denl]=ss2tf(a,b,c,0,1);

[num2,den2]=ss2tf(a-b*l-k*c,k,1,0,1);

num=-conv(denl,den2);

den=conv(numl,num2)+conv(denl,den2);

y=dlsim(num,den,ones(l:lOO»);

plot (y+1);
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Het programma crane.m

function 1=crane(a,b,c,k,qll,q22,q33,r,points,freq);

% 1=crane(a,b,c,k,qll,q22,q33,r,points,freq)

% This program simulates the response to the disturbance

% caused by the rotating crane.

% It gives a plot over an interval of samples given by points

% and for a crane rotating with a frequency given by freq.

% Without a controller the disturbances would have an amplitude of one.

%

Q=[qll 0 0;0 q22 0;0 0 q33];

l=real(dlqr(a,b,Q,r»;

[numl,denl]=ss2tf(a,b,c,0,1);

[num2,den2]=ss2tf(a-b*1-k*c,k,1,0,1);

num=-conv(denl,den2);

den=conv(numl,num2)+conv(denl,den2);

t=O:O.l:O.l*points;

y=dlsim(num,den,sin(6.2S*freq*t»;

plot(t,y);
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{******************************************************************

*

{*

program CONTROL;

version 1.1

* }

*
******************************************************************

VERSION

AUTHOR

DATE

INSTITUTE

GROUP

ADDRESS

COUNTRY

1.1

JACK JANSSEN

AUGUST 1990

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS

MEASUREMENT AND CONTROL

P.O. BOX 513

5600 MB EINDHOVEN

THE NETHERLANDS

PROGRAM DESCRIPTION:

THIS PROGRAM IS USED TO IMPLEMENT THE OBSERVER AND CONTROLLER. THE DATA

OF THE PROCES IS CONTAINED IN THE FILE PROCES.DAT, OF THE CONTROLLER

IN CONTROL.DAT AND OF THE OBSERVER IN OBSERV.DAT.

SUBROUTINES USED:

INFO,INITLABMASTER,READAD,TIMERREAD,TIMERSET,WRITEDA

************************************************************************

Uses

Dos,

Crt, {Unit found in TURBO.TPL}

Turbo3i {Unit found in TURB03.TPU}

Type vector =ARRAY[l .. 3) of REAL;

matrix =ARRAY[l .. 3,1 .. 3l of REAL;

states=ARRAY[l .. 3,1 .. 503l of REAL;

XXIV
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(** definities van de procedures **)

{$i dada.pas)

($i Iabproce.pas)

($i position.pas)

THE FILE DADA. PAS CONTAINS THE SUBROUTINES WRITEDA AND READAD

THE FILE LABPROCE.PAS CONTAINS THE SUBROUTINES INITLABMASTER,TIMERREAD

AND TIMERSET

THE FILE POSITION.PAS CONTAINS THE SUBROUTINE POSITION

procedure new_state(var xn :states;

a :matrix;

b,c,k :vector;

u, y : REAL;

var x :vector;

nr : INTEGER ) ;

begin

x[l] :=xn[l,nr-l];

x[2] :=xn[2,nr-l];

x[3] :=xn[3,nr-l];

xn [ 1 , n r] : = (a [ 1 , 1] - k [1] *c [1] ) *x (1 ] +

(a[1,2]-k[1]*c[2])*x[2)+

(a[1,3]-k(1]*c[3])*x[3]+b[1]*u+k[l]*y;

xn[2,nr] :=(a[2,1)-k[2)*c(1])*x[1)+

(a(2,2)-k[2]*c[2])*x[2]+

(a[2,3]-k[2]*c[3])*x[3]+b[2]*u+k[2]*y;

xn[3,nr]:=(a[3,1]-k[3]*c(1])*x(l]+

(a[3,2]-k[3]*c[2])*x[2]+

(a[3,3]-k[3]*c[3])*x[3]+b[3]*u+k[3]*y;

end;

xxv
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procedure traag;

var c : BYTE;

begin

c:=port[97];

c:=c or 4;

port [97] :=c;

end;

procedure snel;

var c : BYTE;

begin

c:=port[97];

c:=c and 251;

port [97] :=c;

end;

{set bit 3)

var t,tend,time,f1,f2,f3,

ug,u123,u23,yg,y123,y23

iend,dummy,i,k,nr,kr

data ref: referentie signalen

data in : invoer proces

data uit: uitvoer proces

data_ref,

data_in,

data uit

REAL;

INTEGER;

ARRAY[1 .. 3,1 .. 503] of INTEGER;

I a. systeemmatrix voor de drie overdrachten

ag,a123,a23 matrix;

b. ingangsmatrix voor de drie overdrachten

c. uitgangsmatrix voor de drie overdrachten

k. terugkoppeling-versterkingsmatrix

1. toestands-terugkoppe1ingmatrix

XXVI



bg,b123,b23,

cg,c123,c23,

kg,k123,k23,

19,1123,l23

toestandg,toestand123,toestand23

uitvoer_f,refer_f,observ_f,control_f,proces_f

file1,file2,file3,file4,file5

continue

conbool

bijlage VII

vector:

states:

STRING[14]:

TEXT:

BOOLEAN:

CHAR;

{**********************************************************************

'):readln(tend):

*
{ **** MAIN PROGRAMM ****}

begin

**** assign initial values and ask for general information **** )

traag;

initlabmaster;

time:=O.O;i:=O:nr:=1;iend:=500;tend:=500;

writeDA_N(4,128);writeDA_N(5,128);writeDA_N(7,128);

clrscr;

writeln:

{* SAMPLE TIJD 0.1 sec. *)

t:=O.l:

writeln:

write(' Geef eindtijd

writeln:

write(' Geef naam van de output-file '):

readln(uitvoer_f)i

uitvoer_f:=concat('i:',uitvoer_f,' .mat'):

assign(filel,uitvoer_f):

rewrite(filel):

write(' Geef naam inputfile ');

readln(refer_f);

refer f:=concat(refer_f,' .mat'):

assign(file2,refer_f):

reset (file2) :

XXVII
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{** inlezen van de matrices voor de observer en regelaar **}

observ_f:='observ.dat';

control_f:='control.dat';

proces_f:='proces.dat';

assign(file3,observ_f);reset(file3);

assign (file4,control_f) ;reset(file4);

assign(file5,proces_f);reset(file5);

readln(file3,kg[l],kg[2],kg[3]);

readln(file3,k123[l),k123[2],k123[3]);

readln(file3,k23[l),k23[2),k23[3));

readln(file4,lg[1],lg[2),lg[3]) ;

readln(file4,1123[1],1123[2),1123[3]) ;

readln(file4,123[1],123[2],123[3]);

readln(file5,ag[1,l),ag[l,2],ag[l,3]);

readln(file5,ag[2,1],ag[2,2],ag(2,3));

readln(file5,ag(3,l),ag[3,2],ag[3,3]);

readln(file5,a123[l,1],a123[l,2),a123[1,3]);

readln(file5,a123[2,1],a123[2,2],a123[2,3]);

readln(file5,a123[3,l),a123[3,2],a123[3,3]);

readln(file5,a23[1,1],a23[l,2],a23[1,3));

readln(file5,a23[2,1],a23[2,2],a23(2,3]);

readln(file5,a23[3,1],a23[3,2],a23[3,3]);

readln(file5,bg[1],bg[2],bg[3]);

readln(file5,b123[1],b123[2],b123[3]);

readln(file5,b23[1),b23[2),b23[3));

readln(file5,cg[1],cg[2],cg[3]);

readln(file5,c123[1],c123[2],c123[3));

readln(file5,c23[1],c23[2],c23[3]);
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{** elementen van de omzettingsmatrices **}

fl:=1/sqrt(3);

f2:=1/sqrt(6);

f3 :=l/sqrt (2) ;

{** op de beginpositie zetten van het platform **}

position;

{ **** THE ACTUAL SAMPLING AND CONTROLLING OF THE PROCES **** }

for i:=l to 3 do

begin

toestandg[l,i] :=0;toestandg[2,i] :=0;toestandg[3,i) :=0;

toestand123[1,i] :=0;toestand123[2,i] :=0;toestand123[3,i) :=0;

toestand23 (l,i) :=0;toestand23[2,i] :=0;toestand23[3,i) :=0;

data_in[l,i) :=0;data_in(2,i) :=0;data_in(3,i):=0;

end;

ug:=0;u123:=0;u23:=0;

yg:=0;y123:=0;y23:=0;

continue:=true;

while continue do

begin

writeDA_N(4,128);writeDA_N(S,128);writeDA_N(7,128);

timerset(l,13,round(lOOOO*t));

writeln('--- begin sampling ----');

while «time <= tend) and (nr <= iend)) do

begin

while timerread(l,0»2 do

{** wacht op sample-moment **}

dummy: =0;

XXIX
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writeDA_N(4,data_in[1,nr]+128);

writeDA_N(5,data_in[2,nr]+128);

writeDA_N(7,data_in[3,nr]+128);

{** meten van de hoogten **}

data_uit[l,nr] :=readAD_N(O)-128;

data_uit[2,nr] :=readAD_N(1)-128;

data_uit[3,nr] :=readAD_N(2)-128;

snel;

{** inlezen referentie signaal **1

read(file2,data_ref[1,nr]);

read(file2,data_ref[2,nr]);

readln(file2,data_ref[3,nr]);

nr:=nr+l;

time:=time+t;

{** werkelijke proces uitgangen **}

yg:=-data_ref[l,nr-l]+

fl*(data_uit[1,nr-l]+data_uit[2,nr-l]+data uit[3,nr-l);

y123:=-data ref[2,nr-l]+

f2*(2*data_uit[1,nr-l]-data_uit[2,nr-l]-data uit[3,nr-l]);

y23:=-data_ref[3,nr-l]+

f3*(data_uit[2,nr-l]-data_uit[3,nr-l]);

new_state(toestandg,ag,bg,cg,kg,ug,yg,nr);

new_state(toestand123,a123,b123,c123,k123,u123,y123,nr);

new_state(toestand23,a23,b23,c23,k23,u23,y23,nr);

ug:=-(lg[1]*toestandg[1,nr)+lg[2]*toestandg[2,nr]+

19[3]*toestandg[3,nr]);

u123:=-(1123[l]*toestand123[l,nr]+1123[2]*toestand123[2,nr]+

1123[3]*toestand123[3,nr]);

u23:=-(123[1) *toestand23 [1,nr]+123[2]*toestand23[2,nr] +

123[3]*toestand23[3,nr]);

xxx
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{** aansturing van de servoversterkers **}

data_in[l,nr) :=round(fl*ug+2*f2*u123);

data_in[2,nr) :=round(fl*ug-f2*u123+f3*u23);

data_in[3,nr) :=round(fl*ug-f2*u123-f3*u23);

for i:=l to 3 do

begin

if data_in[i,nr»127 then data_in [i,nr) :=127;

if data_in[i,nr)<-128 then data_in[i,nr) :=-128;

end;

traag;

end;

writeln('*** einde sampling ***');

writeDA_N{4,128);writeDA_N(5,128);writeDA_N(7,128);

continue:=false;

endi

{ **** WRITE THE INFORMATION IN FILE1 **** }

for i:=l to (nr-I) do

begin

for k:=l to 3 do

begin

write(file1,' ',data_in[k,i);

write(filel,' ',data_uit[k,i);

end;

writeln (fHel) ;

end;

close(filel);close(file2)iclose(file3) ;close{file4);close(file5);

{ **** SET CLOCK TO HIGHSPEED **** }

snel;

end.
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Omzetting5matrice5 veer de 5amenge5telde in- en uitgangen

v

Figuur a: Schema gehanteerd bij de identificatie

De drie prece5everdrachten inclusief de metoreverdrachten in het

5-demein zijn:

Veer de gemiddelde heegte:

Pg(5)

K
i

s

3M. ( s.D + K )

Veor de draaiing em de y-a5:

Py(5)

3.L
2

K -2 . ( 5.D + K )
i .J

-.--1--2-----
2 3.L

s 5 + 2. (5.D + K)
·J

1

Veer de draaiing em de x-as:

+ K

5.D + K )
Px(5)

K
i

5

3.L
2

2.J' ( s.D
---2--2-------

2 + 3.L (
s 2.J.

2

Dit levert met de samengestelde in- en uitgangen het velgende ep:

H (s)
1

H (5)
1

+ H (5) +
2

1
- - H (s)

2 2

H (5) = p (s). [U (5) + U (5)
3 g 1 2

1 1
- - H (5) = P (5). [U (5) + -

2 3 y 1 2

+ U (s)]
3

1
U (5) + -

2 2

H (5) -H (5) = P (5). [U (5) -U (5)]
2 3 x 2 3
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H 1 (s) + H (s) + H (s) 1 1 1 H (s)
2 3 1

1 1 1 1.! (s) H1 (s) - - H
2

(s) - - H (s) 1 - - - - H (s) G • .!!(S)
2 2 3 2 2 2

H (5) -H (s) 0 1 -1 H (5)
2 3 3

1 2
0- - V (S)

3 3 g

.!:!. (s)
1 1 1

V (S)
-1- - - - G .V(s)

3 3 2 Y
1 1 1

V (S)- - - -
3 3 2 x

In de Figuur is te zien, dat de samengeste1de ingangen v (v , v , v )
h y x

d.m.v. het produkt G-
1

.v worden geprojecteerd op [11 1JT, [1 -1/2 _1/2]T
T

en [0 1 -1] .

Deze vectoren zijn wel orthogonaal, maar niet van dezelfde lengte. Deze

zijn resp. /3, v'3i2 en Y2.

Dit is veroorzaakt door dev fysische betekenis van de uitgangen. We

kunnen dit balanceren door te nemen als uitgangssignalen:

z

o
1213

o
: ].y

1//2

en als ingangssignalen:

dan:

w [
/3

o
o

o

/3/2

o

w

Figuur b: Schema gehanteerd bij de regeling
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Voor de matrices geldt dan: bijlage VIU

Ret voordeel van deze transforrnatie is, dat een willekeurige

positievektor ~ op een orthonorrnaal stelsel wordt afgebeeld en houdt

dus in de verwachtingswaarde dezelfde lengte. Dit is o.a. belangrijk

in verband met truncatiefouten, D/A en AID fouten enz.
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