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SAMENVATIING 

De baanposi tioneringsnauwkeurigheid van robotsystemen wordt voor een 

groot deel bepaald door het toegepaste regelsysteem. Ret ontwerpen van 

geschikte regelsystemen en het vinden van optimale regelparameters is 

daarom van groot belang. Modellering in toestandsbeschrijving van 

robotsystemen kan hiervoor waarschijnlijk een geschikt hulpmiddel 

zijn. 

Ais eerste aanzet voor toepassing van deze beschrijvingswijze is hier

mee een regeling ontworpen en gerealiseerd voor een lineaire robotarm. 

Er wordt een combinatie van sturen en regelen toegepast. Berekening 

van het nominale stuursignaal en van de optimale regelparameters ge

schiedt off-line. Di t spaart veel real-time rekenwerk. maar vereist 

extra geheugenruimte. Berekening van de optimale regelparameters ge

schiedt door minimalisatie van een integraalcri terium. waarin toe

stands- en stuurgrootheden met zekere weegfactoren voorkomen. Di t 

resul teert in het oplossen van de "matrix-riccati" vergelijking. Met 

het software pakket "pc-mat lab" is dit op numerieke wijze mogelijk. 

Ret systeem is operationeel voor de stationaire regelsituatie. De niet 

stationaire situatie zal zich voor de lineaire robotarm slechts voor

doen in geval van een in de tijd varierende last. Dit is te danken aan 

de aparte compensatie voor niet-lineaire systeemeigenschappen en het 

ontbreken van variabele massatraagheden. 

Voor de stationaire regelsi tuatie blijkt de ontworpen regeling een 

zeer nauwkeurige baanpositionering mogelijk te maken. Di t is ook te 

danken aan de mogelijkheid om met behulp van de teruggekoppelde regel

grootheid een beter nomimaal stuursignaal te verkrijgen. De met het 

genoemde integraalcri terium berekende "optimale" regelparameters blij

ken ook in de praktijk optimaal te zijn. 

Ook voor grotere robotsystemen zal het hier ontworpen regelsysteem als 

uitgangspunt kunnen dienen. Met de hier gevolgde methode wordt het ook 

mogelijk de voor aIle omstandigheden optimale regelparameters te vin

den. 
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GEBRUIKTE SYMBOLEN 

A. B. C systeemmatrices bij continue beschrijvingswijze 

Ad' Bd • Cd .. " discrete " 

F op de robotarm werkende kracht [N] 

h spoed van de schroefspi1 [m/rad] (h=3.9S·10-3 m/rad) 

I stroom [A] 

i samp1enummer 

J tota1e massatraagheid [kgm2] 

K motorconstante [Vs/rad] 
e 

KT motorconstante L>·im/A]; KT=Ke 

L zelfinductie [H] 
L terugkoppelingsmatrix bij continue beschrijvingswijze .. .. discrete .. 
11 .12 .13 elementen uit de terugkoppelingsmatrix 

r 

s 

11 : terugkoppe1ing op J(positiefout)dt [V/ms] 

12 : .. positiefout [V/m] 

" sne1heidsfout [Vs/m] 

trans1erende massa zonder extra last [kg] 

extra last [kg] 

regelbaarheidsmatrix 

eindweging voor toestandsfouten 

reconstrueerbaarheidsmatrix 

weegmatr1x voor toestandsfouten 

=Q11/r weging voor J{positiefout)dt 

=Q22/r weging voor positiefouten 

=Q33/r weging voor sne1heidsfouten 

element uit weegmatrix Q 

weegmatrix voor rege1inspanning 

motorweerstand [0] 

weegscalar voor rege1inspanning 

robotarmpositie Em] 

nomina1e of weI gewenste robotarmpositie Em] 

het to tale door de motor te leveren koppel [Nm] 

lastkoppel [Nm] t.g.v. F 

koppel [Nm] voor versnellen van de roterende massa .. .. .. .. .. translerende massa 

tota1e wrijvingskoppel [Nm] 

constant wrijvingskoppe1 [Nm]; teken gelijk san snelheidsteken 

tijd [s] 



to begintijdstip [s] 

t eindtijdstip [s] e 
ts sampletijd [s] 

U motorankerspanning [V] 

Ub borstelspanningsverlies [V] 

U = u regelspanning [V] c 
Uoff offsetspanning van de versterker [V] 

U uitgangsspanning van de versterker [V] 
u 

y vector die de stuurgrootheden bevat 

~ toestandsvector (zie vgl. 2.18) 

y vector die de uitgangsgrooLneden bevat 

a.~.~ systeemparameters (zie vgl. 2.18) 

n rendement van de schroefspil 

w hoeksnelheid van de motoras [rad/s] 

perturbatie van een grootheid 

gereconstrueerde grootheid 

afgeleide naar de tijd dldt .. 
dubbele afgeleide naar de tijd d2 /dt 2 

stationaire situatie 



1. INLEIDING 

Aan de industriele produktie worden tegenwoordig steeds hogere eisen 

gesteld. Men wil flexibeler produktiemiddelen voor hoogwaardige pro

dukten. Onder meer door toepassing van robotsystemen tracht men aan 

deze vraag tegemoet te komen. De geringe mogelijkheden van deze syste

men beperkte tot nu toe hun toepasbaarheid tot eenvoudige bewerkings

processen. Toch wi! men in staat zijn geavanceerde produkten tegen 

lage kostprijs te produceren. 

Dit maakt het onder andere noodzakelijk dat robotsystemen nauwkeuriger 

en sneller complexe bewegingen kunnen uitvoeren. Dit stelt niet aIleen 

eisen aan de mechanische eigenschappen. Een goed besturingssysteem is 

onontbeerlijk. 

Afwijkingen van een gewenste baan moeten zo klein mogelijk blijven. Er 

wordt daarom gezocht naar een optimale regeling. Deze zal onder aIle 

omstandigheden baanafwijkingen op de best mogelijke wijze corrigeren. 

Klassieke methoden voor het vinden van goede regelparameters zijn 

beperkt tot systemen met slechts een in- en ui tgang. Voor het goed 

kunnen regelen van een robot is daarom een andere benaderingswijze 

noodzakelljk. Toestandsbeschrijvlng kan de basis leggen voor het opti

maal regelen van complexe robotsystemen. 

Ais eerste aanzet voor toepassing van deze beschrijvingswijze worden 

in dit rapport de mogelijkheden ervan onderzocht aan de hand van een 

zeer eenvoudig robotsysteem. dat slechts langs een rechte lijn kan 

bewegen. 

Daartoe wordt deze lineaire robotarm in hoofdstuk 2 eerst gemodelleerd 

in toestandsbeschrijving. In hoofdstuk 3 wordt een regeling voor het 

systeem ontworpen. Deze bestaat globaal uit drie delen: sturing met 

een nominaal ingangssignaal. een compensatie voor niet-lineaire sys

teemeigenschappen en als belangrijkste een lineaire terugkoppeling op 

afwijkingen van de gewenste toestand. Vanuit de toestandsbeschrijving 

van het systeem is het mogelijk optimale regelparameters te vinden 

voor die lineaire terugkoppeling. In 3.6 wordt nog een methode bespro

ken om een beter nominaal Ingangssignaal te verkrijgen. In hoofdstuk 4 

wordt ingegaan op de in praktijk behaalde resultaten met de ontwikkel

de regeling. Conclusies en aanwijzingen voor verder onderzoek volgen 

tens lotte in hoofdstuk 5. 
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2. MODELLERING VAN DE ROBOTARM 

Een probleem bij de modellering vormt de toelaatbare complexiteit van 

het model. Met de complexiteit neemt namelijk de hoeveelheid rekenwerk 

toe. Bij gelijkblijvende hardware neemt hierbij weer de minimaal re

aliseerbare sampletijd toe. Hierdoor is het in dit geval al onmogelijk 

een model ( zoals [1] bijvoorbeeld beschrijft) toe te passen. dat 

rekening houdt met het eigentrilI1ngsgedrag van de robotarm. Door 

elasticiteit van de diverse robotonderdelen kunnen eigentrillingen 

ontstaan tussen 73 en 406 [Hz]. Met de beschikbare besturingscomputer 

( zie bijlage 4) zullen de realiseerbare samplefrequenties te laag 

worden om eigentrillingen weg te kunnen regelen. 

Er wordt daarom in 2.1 een model opgezet. dat ui tgaat van oneindig 

grote stljfheden van de robotonderdelen. Het hierdoor niet meenemen 

van het elgentrillingsgedrag zal dan toch blijken te resul teren in 

goede systeemresponsies. 

Bij modellering in toestandsbeschrijving is ook het volgende van be

lang: 

- De grootheden waaraan straks eisen gesteld worden. moeten als toe

standsgrootheden gedefinieerd kunnen worden. Hier zijn dat positie. 

snelheid en de integraal in de tijd van de positieafwijkingen. 

- De in het model te benoemen stuurgrootheden moeten overeenkomen met 

in de praktijk als zodanig benoembare grootheden. Stuurgrootheid 

wordt de spanning die de besturingscomputer aan de servoversterker 

ken toevoeren. 

Het gemodelleerde systeem zal daarom bestaan uit de robotarm inclusief 

de versterker. 

Oorspronkelijk bevatte de versterker ook een analoge regelaar met 

tachoterugkoppeling ( zie [2]). Deze analoge regelaar is niet met een 

goed bruikbaar model beschrijfbaar ( zie bij lage 1.1) en ken niet 

steeds op de optimale regelparameters ingesteld worden. De analoge 

tachoterugkoppel1ng wordt daarom niet meer gebruikt. De versterker 

doet slechts dienst als spanningsversterker voor de stuurgrootheid Ui . 

Ais systeemui tgang ken hier de arroposi tie worden genomen. Deze is 

direct meetbaar met een op de arm gemonteerde meetlineaal. 

Voor het in 2.1 opgestelde dynamische model zijn nu van belang: de 
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translerende massa. de massatraagheid. het wrijvingsgedrag. externe 

krachten en de eigenschappen van motor en versterker. Op de bepaling 

van de vermelde parameters wordt in 2.2 nader ingegaan. In 2.3 wordt 

bekeken in hoeverre het model nu met de werkelijkheid overeenkomt. Dit 

gebeurt door stapfuncties op de systeemingang te zetten. Na enige 

aanpassing van de modelparameters blijkt het model goed te voldoen. 

Omzetting van de modelvergelijking naar toestandsbeschrijving van het 

systeem vindt tenslotte plaats in 2.4. De niet lineaire termen in de 

oorspronkelijke modelvergelijking worden hierbij bui ten beschouwing 

gelaten. waardoor zij geen invloed hebben op de later in hoofdstuk 3 

te bepalen optimale terugkoppeling. In 3.6 wordt voor deze niet-line

ariteiten een aparte compensatie gelntroduceerd. 

2.1 Het dvnamische model. 

Het door de motor te leveren koppel bestaat uit een deel nodig voor 

versnellen van de arm en een deel nodig voor het overwinnen van wrij

ving. Na metingen aan die wrijving is hiervoor het volgende model 

gekozen ( zie bijlage 1.2): 

T = T + b; w wc 
T : totale wrijvingskoppel [Nm] w 
Twc constant koppel waarvan het teken gelijk is aan 

dat van de snelheid. 

b: constante [Ns] 

;: de snelheid van de arm (mls] 

(2.1) 

Voor het versnellen van de robotarm zijn van belang de massa van de 

translerende delen en de massatraagheid van de roterende delen. De 

translerende beweging wordt via een schroefspil-moer overbrenging 

verkregen volgens: 

• 
s = hw (2.2) 

h: spoed van de schroefspil [mlrad] 

w: hoeksnelheid van de schroefspil [rad/s] 
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Tijdens het versnellen van de translerende massa zal een deel van de 

toegevoerde energie ver loren gaan in de moer. Bij afremmen zal de 

kinetische energie van de arm niet aIleen door de motor, maar ook door 

de moer gedissipeerd worden. Van afremmen is sprake wanneer de snel

heid en de versnelling tegengesteld van teken zijn. Er moet dus reke

ning gehouden worden met het rendement van de schroefspil-moer over

brenging. Het door de motor te leveren koppel voor versnellen van de 

translerende massa bedraagt daarom: 

•• als s en s gelijk van teken 

als ; en s ongelijk van teken 

MO: translerende massa zonder extra last [kg] 

~: extra last [kg] 

s: versnelling van de arm [m/s2
] 

~: rendement van de schroefspil-moer overbrenging 

(2.3a) 

(2.3b) 

Het rendement van de kogelomloopmoer wordt verwaarloosd. omdat de 

fabrikant een rendement noemt van 97%. Meenemen ervan maakt het model 

straks nodeloos gecompliceerd. We nemen daarom: 

(2.3) 

De massatraagheid van de roterende delen is constant. Het door de 

motor te leveren koppel voor versnellen van de roterende massa be

draagt daarom: 

TJ = d(Jw)/dt = ~ (2.4) 

Een vanuit de omgeving als extra last op de robotarm werkende kracht 

heeft een koppel op de motoras tot gevolg: 
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TF = Fh. (2.5) 

F : op de arm werkende kracht [N] 

T
F

: lastkoppel [Nm] t.g.v. F 

Uit (2.1). (2.3). (2.4) en (2.5) voIgt voor het door de motor te leve

ren koppel: 

De algemene motorvergelijking luidt: 

LddI + R I + K w = U 
t a e 
L zelfinductie [H] 

I : stroom [A] 

R : weerstand [0] a 
K : motorconstante [Vs/rad] e 
w : hoeksnelheid [rad/s] 

U : ankerspanning [V] 

(2.6) 

(2.7) 

Het totale aan de motor toegevoerde spanningsverschil Uu blijkt voor 

een deel verloren te gaan in de borstelspanning Ub . Dit geeft: 

(2.8) 

-3 dI Daar L zeer klein is ( 0.1-10 [H]) en dt welliswaar zeer groot kan 

At 

zijn. maar gedurende een klein tijdsinterval At de integraal J :! dt 
o 

toch niet groot zal worden. is de term L:! in vergelijking {2.7} ver

waarloosd. 

We hebben nu het volgende model voor de motor: 

RI+Kw=U -U a e u b 

- 5 -
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Het koppel is evenredig met de stroom: 

T = KrI (2.10) 

Wanneer Kr uitgedrukt wordt in [NmlA] en Ke in [Vs/rad] zijn zij per 

definitie even groot. 

M. b. v. vergelijking (2.2) en (2.10) kunnen nu (2.6) en (2.9) samen 

genomen worden tot: 

(2.11) 

Nu wordt de versterker ook nog meegenomen in het systeem. Deze kan als 

voIgt worden gekarakteriseerd (zie bijlage 1.1. vergelijking bl.1): 

Uu = Uoff + KvUi (2.12) 

Uoff : offsetspanning van de versterker [V] 

K versterkingsfactor 
v 

U. ingangsspanning van de versterker 
1 

Helaas blijkt K geen echte constante te zijn. maar enigszins afhanke-
v 

lijk van de belasting. Dit geldt ook voor Uoff ' Omdat een dUidelijk 

verband moeilijk nauwkeurig is vast te stellen. worden voor Kv en U
off 

de waarden genomen voor de situatie met constante snelheid (zie verge

lijking (b1.1) en (bl.2». 

Het model voor het totale systeem ziet er nu als voIgt uit: 

(2.13) 

Hierin zitten een aantal zeker niet constante systeemparameters. die 

elk slechts 2 verschillende waarden hebben. Het zijn Twc' Ub en Uoff ' 

De waarde van T is afhankelijk van het teken van s. De waarden van we 
Ub en Uorf zijn afhankelijk van het teken van Ui en daardoor een func-

tie van de later als stuurgrootheid te benoemen U .. 
1 
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In totaal wordt het systeem dus door 4 verschillende differentiaalver

gelijkingen beschreven. 

2.2 Bepaling van de modelparameters. 

Meting van de massatraagheid J en de Massa MO is zeer moeilijk, omdat 

daarvoor demontage van de actuator nodig is. De door v. Bommel [1] 

genoemde waarden blijken niet volledig. In bijlage 1.4 is daarom een 

schatting uitgevoerd. 

De parameters die verband houden met de motor zijn zelf gemeten en 

blijken enigszins af te wijken van de door de fabrikant opgegeven 

waarden ( zie bijlage 1.3). 

Voor de overlge parameters was nog geen waarde bekend. Zij zijn aile 

uit metingen verkregen ( bijlage 1.1 en 1.2). 

Substitutie in (2.13) van de gevonden waarden voor de modelparameters 

geeft: 

{ 

1.09 als 
0.05 als 

met c = 0.77 als 
-0,27 als 

2.3 Verificatie van het gekozen model. 

(2.14) 

Voor verificatie wordt hier slechts gekeken naar situaties. waarbij 

geen extra Massa ( ML=O) en geen externe kracht op het systeem werkt ( 

F=O) . 

Wanneer Ui stapvormig verandert. zal de robotarm een beweging uitvoe

ren. M.b.v. de besturingscomputer kan nu met een bepaalde samplefre

quentie steeds de positie in een buffer worden opgeslagen. Hieruit kan 

achteraf voor elk sampletijdstip de snelheid en versnelling worden 

gereconstrueerd. Substitutie hiervan in (2.14) geeft nu een berekende 

waarde voor de stuurgrootheid Ui , die we steeds Un of wei de nominale 

spanning zullen noemen. Deze wordt dan net als de posi tie voor elk 
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sample in een buffer opgeslagen. Wanneer deze met het model berekende 

Un nu goed met de eerder werkelijk toegevoerde Ui overeenstemt hebben 

we dus een bruikbaar model. 

Bij berekening van U volgens! 
n 

•• • U = U + U + C = C S + c s + c n a v a v 

met! c = 0,395 a 
c = 11.85 v 

c = 
{ 

0,90 als 
0.24 als 
0,58 als 

-0.08 als 

,>0 en Ui>O 
~>O en Ui<O 
~<O en Ui>O 
s<O en U.<O 

1 

(2.15) ~ 

blijkt op het gehele gebied voor U1 de berekende Un het best overeen 

te stemmen met de werkelijk toegevoerde Ui . Wanneer ;=0 kunnen eerst 

de termen c en c eenvoudig worden bepaald uit het verband tussen de 
v 

snelheid en de stuurspanning (zie bijlage 2. fig. b2.1). Vervolgens 

wordt c zodanig genomen. dat de berekende U ook bij niet constante a n 
snelheden zo goed mogelijk met een stapvormige Ui overeenkomt. 

In de onderstaande £iguur zijn voor een bepaalde stapgrootte van U. 
. 1 

goed de verschillen te zien tussen de oorspronkelijke U. en de later 
1 

berekende U : 
n 

L-u 
n 

stapgrootte U
DAC 

= 50 

f1..g 2.1: IlerR.eHJk toegeuoerde .ta.p en aet aodel bereR.ende U 
n 

De totale hier geregistreede tijd is 255 samples met een sampletijd 

van 1.2-10-3 [sJ of we 1 een totale tijd van 0.3[sJ. 
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Afgezien van wat trillend gedrag in U blijken de berekende en werke-
n 

lijk toegevoerde spanning binnen het hele bereik van Ui goed overeen 

te stemmen ( zie bijlage 2 voor meer meetgegevens). 

Het trillend gedrag is waarschijnlijk te wijten aan in het begin van 

dit hoofdstuk genoemde. maar niet in het model meegenomen dynamische 

eigenschappen van het systeem. De trillingsfrequentie in Un stemt ~ 

namelijk overeen met de eerste eigenfrekwentie. 

Vergelijking van (2.14) met (2.15) laat enige verschillen zien. De 

parameter waarmee de snelheid wordt vermenigvuldigd in (2.14) blijkt 

in de praktijk zeer goed te voldoen. Ook de waarden voor c komen goed 

in de buurt. De versnellingsterm in (2.14) blijkt echter 35% te klein. 

Afwijkingen in deze term waren al te verwachten. daar de in (2.14) 

gevonden waarde voor een deel gebaseerd is op schattingen. Een andere 

verklaring voor afwijkingen is het feit. dat onder toenemende belas

ting de versterkingsfactor K van de versterker af gaat nemen en dat 
v 

ook Uoff verandert ( zie bijlage 1.1. fig. b1.5). De belasting van de 

versterker ontstaat hoofdzakelijk door het versnellen en vertragen van 

de arm. Het kleiner worden van Kv en veranderen van Uo!f manifesteert 

zich daardoor vooral als een grotere term waarmee de versnelling ver

menigvuldigd moet worden. Het invoeren van variabele Kv en Uoff maakt 

daarom het model aIleen nodeloos ingewikkeld. Met (2.15) blijkt het 

systeem goed beschrijfbaar te zijn. We kiezen daarom als uiteindelijke 

modelvergelijking: 

(2.16) 

{ 

0.90 als 

t 0.24 als 
me c = 0.58 als 

-0.08 als 

;>0 en U.>O 
• 1 ~>O en Ui(O 
s(O en U.>O 
• 1 s(O en U

i 
(0 
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2.4 ModelbeschrUving in de toestandsruimte. 

De systeemvergelijking (2.16) kan als (2.11) worden weergegeven: 

.. . 
s + as + 13 = -rU i 

met a = 11,85/(0,395+1.440 10-3ML) 

13 = (c+l.44.10-3F)/(0,395+1.44.10-3~) 
-r = 1/(0,395+1,44.10-3~) 

(2.11) 

Omdat het ui teindelijk te realiseren systeem geregeld zal worden 

m.b.v. toestandsterugkoppeling. is het zaak dat de grootheden waaraan 

straks eisen gesteld worden ook als toestandsgrootheden voorkomen in 

de modelbeschrijving. Bij het hier besproken systeem zijn eisen t.a.v. 

de armpositie 5 de voornaamste. Ook worden vaak eisen gesteld aan de 

snelheid ;. Van belang is soms ook. dat eventuele positieafwijkingen 

niet steeds hetzelfde teken bezitten, maar dat zij zich gemiddeld in 

een bepaald tijdsinterval zo goed mogelijk rond nul bevinden; of weI er 

worden eisen gesteld aan de grootte van de in de tijd gelntegreerde 

positieafwijking: J;(T)dT. 

We voeren daarom de volgende toestandsvector in: 

(2.18) 

Ais stuurgrootheid wordt genomen: 

yet) = u(t) = Ui{t) (2.19) 

Systeemvergelijking (2.11) kan nu met (2.1S) en (2.19) als voIgt in de 

toestandsruimte worden beschreven: 
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t-' (tIl L.(tl 
Xa{t) ",J i{t) = X2{t} = X3{t) (2.20) 

i 3 {t) - fj + 

of weI : 

i = i(~. y. t) 

De parameters a en ~ zijn in het algemeen net als ML en F een funet1e 

van de tijd. De waarde van fj hangt eehter tevens af van de tekens van 

; en U .. Deze niet linea1re term wordt voor het berekenen van de sys-
1 

teemmatriees A en B weggelaten. A en B kunnen nl. aIleen bepaald wor-

den vanuit een gelineariseerde vergelijking. Dit weglaten leidt niet 

tot problemen. De term fj 1s nl.. zoals later nog zal blijken. goed 

verwerkbaar in de bestur1ngs-software. 

We voeren nu het begrip "perturbatie" in. De perturbatie van een 

grootheld geeft het verschll aan tussen de momentane waarde en een 

referentiewaarde van de grootheid. Deze referentiewaarde wordt in het 

vervolg de "nom1nale waarde" genoemd. We definieren: 

X=X-X - - -n 
~ : de toestandsveetor 

x : de nom1nale toestand -n 

~ de perturbatie van de toestand 

Op analoge wijze definieren we: 

u = u - u - - -n 

(2.21) 

(2.22) 

Het systeemmodel in toestandsbesehr1jv1ng wordt nu als voIgt weergege

yen: 

,.,. '" 
i{t) = ~(t) + By(t) (2.23) 

A en B z1jn Jaeobianen van (2.20) onder de al genoemde weglat1ng van 
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/3. Er voIgt: 

(2.24) 

B = J f = [~ ] U x=X 
- 11 u=u 'Y 
- 11 

(2.25) 

Substitutie in (2.23) geeft: 

'" [ 0 
~Jt) = ~ ~ ~ ]~(t) + [~ ]~(t) 

o -a 'Y 

(2.26) 

Nu moet er nog een uitdrukking gegeven worden voor de systeemuitgang ~ 

volgens: 

~ = ~ (2.27) 

De robotarmpositie set) = X2(t) is een meetbare toestandsgrootheid. 

Volgens ons model, dat oneindig grote stijfheden van de robotarmonder

delen veronderstelt, zou het tachosignaal van de motoras de robotarm-

snelhe1d ;(t)=X3(t) kunnen representeren. Door de in de praktijk toch 

beperkte stijfheden zal het tachosignaal toch sterk van de werkelijke 

armsnelheid kunnen afwijken. We nemen daarom: 

(2.28) 

of wei : 

c = [0 10] (2.29) 
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3. RET GEREGELDE SYSTEEM. 

Aan de hand van de resul taten van de modellering in hoofdstuk 2. is 

een regeling ontworpen. Ui tgangspunt vormt de op de matrix-riccati 

methode gebaseerde optimale regelwet. Figuur 3.1 geeft schematisch de 

gerealiseerde regeling weer. De hiervoor in de besturingscomputer (zie 

bijlage 4) geYmplementeerde software is geschreven in Pascal (zie 

bijlage 5). Het programma is operationeel voor de stationaire regel

si tuatie. 

: ••.•••••••..••••••.• : s : •.....•••••••.•.••.••••••••.••••••••....•.. 
: buffer met ge-r-____ • ___ n~. __ --------__ ----______ ------__ ----__ ----____ ~ 

wenste baan s 
• n : '-------..,... J.-----..:.:.I 

• • .. · .. 
.. reconstructie ~ .. 
: van; en; t: 
• n n s • • · .. ,L ~: 

berekening van It- ML : 
• U met (3.12) F .. 
: n "'"'- • .. .. 
• 1 ; .. 

· • .. 
• · .. 
• , .. .. 
• • · · , 
• • · • 

~teken- Iisnelheidsteken~s 
llbepaling reconstructie I 

l l 

I
verrekening niet-I 
linealre term c 

c 

• c U • U 
I • n" + u + + i 

SYSTEEM 
: buffer met Un 11----..;;.;;...--tO~.L---o--~ 
.' : : + (versterker en 
: T :: ..... U robotarm) 
", Lruisfilterl ".. u= c ".. ...-------...,...., 

T • U • '" • reconstruc-
~U1~er~n.et:lJ-.~----~·~~c~.~~L---~- ..... x : Ibuffer met Uc r u = -L X If-........ --I 

" :: L-____ rd.;:.;;....,J tie van x · . .. . · .. 
• .. 

s 
n 

+ 

.. .. .. .. 
• • 

" .. 
· • .. .. · .. .. .. 
· -. 
.. .. .. 
" .. .. 

· .. 
· .. ·····OFF-LlNE········ • .............• ·················REAL-TlME··· 

....•.•............................ ...... . 
:Isysteemmodel in ~ : 
: toestandsbeschrijving~oplo~sen van ~e : 
: matrlx-riccatl : 
: weegfactoren H verge I ijking : 
: voor fouten en : 
• ree:elinsnanniruz: • . .. ······························OFF-LlNE····· 

fig. 3.1: Ret geregelde systeem 
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Toegepast wordt lineaire terugkoppeling op de gereconstrueerde toe

standsperturbatie. Tevens wordt een nominaal stuursignaal U aan de n 
systeemingang aangeboden. Voor de niet-lineaire systeemeigenschappen 

{de term c in vergelijking 2.16} is er een aparte compensatie. Bepa

ling van de optimale terugkoppelingsmatrix Ld wordt dan door het res

teren van een lineaire modelvergelijking veel eenvoudiger. 

Voor een zo kort mogelijke sampletijd is gestreefd naar een minimale 

hoeveelheid real-time rekenwerk. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste 

is dit noodzakelijk voor een snelle en nauwkeurige regeling. Ten twee

de is het nu nog mogelijk extra real-time rekenwerk in te voeren. Het 

is dan mogelijk een uitgebreider robotsysteem met een en dezelfde 

computer te besturen. Bij varieren van systeemparameters enlof weeg

factoren voor fouten op een te realiseren trajectorie zullen de opti

male regelparameters niet meer constant zijn. Resteert er voldoende 

real-time rekentijd, dan is realisering van zo'n adaptieve regeling 

geen probleem. 

In de bestaande software is niet-stationair regelen al eenvoudig rea

liseerbaar. Er kan voor Ld , net als voor s en U • een buffer aange-n n 
maakt worden. De juiste Ld kan dan steeds real-time ingelezen worden. 

Een probleem hierbij kan de beschikbare geheugenruimte van de bestu

ringscomputer vormen. Bij real-time bepaling van Ld ( en eventueel ook 

van Un) is echter veel rekencapaciteit vereist. Voordeel hiervan is 

dan weI. dat dan ook optimale regeling mogelijk wordt van processen 

waarvan tijdens de realisering van een trajectorie pas aIle parameters 

bekend zijn. De waarde van bepaalde proceskrachten kan bijvoorbeeid 

pas tijdens het regelen gemeten worden. 

In de volgende paragrafen wordt nader op de verschillende onderdelen 

van de regeling ingegaan. Tenslotte wordt nog ingegaan op beperkingen 

en bijzondere mogelijkheden van de regeling. Zeer interessant blijkt 

de mogelijkheid om informatie over U te gebruiken om een betere U te c n 
verkrijgen. Een gewenste trajectorie blijkt dan nog veel nauwkeuriger 

realiseerbaar. 
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3.1 Toestandsreconstructie. 

Om toestandsterugkoppeling te kunnen toepassen zal eerst de hele 

toestand bekend moeten zijn. Hij zal gereconstrueerd moeten worden uit 

de uitgangsgrootheid~. In ons geval is dit de robotarmpositie set). 

Of reconstructie mogelijk is kan onderzocht worden met de reconstru

eerbaarheidsmatrix: 

(3.1) 

Rang(Q)=2. Dit betekent. dat de toestand niet volledig reconstrueer

baar is. Dit probleem ontstaat echter uit het ontbreken van een gede

finieerd integratieinterval voor X1(t) in (2.1S). Integratie van T=O 

tot T=t lost dit probleem op. 

Tot nu toe is steeds uitgegaan van een continue beschrijvingswijze. In 

ons geval zal de regeling een discreet karakter hebben. Na het ver

strijken van elke sampletijd t wordt de positie s(t=nt ) berekend. 
s s 

voor de terugkoppeling is aIleen de perturbatie ~ van de toestand van 

belang. Deze wordt gereconstrueerd uit de perturbatie van de positie 

s. In het algemeen volgens [5]: 

~(i+1) = Ad~(i) + Bdu(i) + Kd{s(i) - s{i)} 

Ad en Bd: de systeemmatrices voor het discrete probleem 

Kd: nader te bepalen versterkingsmatrix 

dit symbool geeft san dat het om een gereconstrueerde 
grootheid gaat 

(3.2) 

Hier zal een eenvoudigere reconstructie beschreven worden. Zij zal in 

ons geval goed voldoen. omdat de veranderingen in ~ gedurende een 

tijdsduur t (t s s 
klein kunnen zijn. 

-3 = 1.2·10 [sJ zal mogelijk bl1jken) slechts zeer 
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De uitdrukking voor X1(t) volgens (2.18) gaat na discretisering en het 

be schouwen van de perturbatie over in: 

(3.3) 

Na discretisering kan voor de snelheid de volgende benadering gebruikt 

worden: 

A '" -X3(t=nt ) = s(t=nt ) = s(t=nt ) - s (t=nt ) 8 8 8 n s 

= 
s(nts) - s«n-1)ts ) 

t 
8 

8(nt ) - s«n-l)t ) = _---=8==---____ --=S_ 
t s 

sn(nts ) - sn«n-1)ts) 

t 
8 

(3.4) 

De volledige gereconstrueerde ~(t=nt8) is nu bekend: 

'" 
xa(t=nt } - x2(t=(n-l}t } s s 

t 
s 

(3.5) 

Deze uitdrukking is eenvoudig in de te realiseren software-besturing 

te implementeren. 
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3.2 De optimale regelwet. 

Voor de zogenaamde regelbaarheidsmatrix P geIdt: 

(3.6) 

Rang(P) = 3, wat volledlge regelbaarheid impliceert. 

De optlmale regelwet Is gebaseerd op de matrix-riccati methode en weI 

op minimalisatie van een integraalcriterium J, waarin toestands- en 

stuurgrootheden met de respectivelijke weegmatrlces Q en R voorkomen. 

Hier banteren we: 

t 
e 

J = f{~(t)~(t) + ~(t)R~(t)}dt + ~(te)Pe~(te) 
to 

(3.7) 

De eindweglng P wordt weggelaten. Hier wordt de situatie bestudeerd 
e 

voor continu-bedrijf van de robot over een in principe dus oneindig 

tijdsinterval. 

[ q .. q12 quj "1' "" geeft met Q = Uitschrijven van ~ (t)~(t) q21 q22 q23 : 

q31 q32 q33 

~(t)~(t) 
"" 2 ...., 2 """ 2 IV ..., 

"" '" 
= qttXl + q22x2 + q33x 3 + q12x l x2 + Q21X2Xl (3.8) 

Aan de termen qijxiXj met l#j kan hier geen fysische relevantie worden 

toegekend. Zij worden daarom gelijk nul gesteid. 

Doordat y in ons geval slechts een scalar Is, is oak R slechts een 

scalar. Stel daarom R=r. 

We vinden nu: 
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met: q. 
1 r 

~ 2 ~ 2 2 

+ q2X2(t) + Q3X3{t) + u{t)}dt (3.9) 

voor i = 1. 2, 3 

De weegfactoren Ql1' Q22' Q33 en r zijn vrij te kiezen en hebben be-

"" trekking op resp. Xl' X2' X3 en de gewenste regelinspanning. In deze 

factoren kunnen de aan de regeling gestelde eisen worden neergelegd. 

~t~tlonalr_r~~l~n. 

Tijdens continubedrijf van een robot zullen in het algemeen de weeg

factoren constant zijn. Wanneer nu tijdens bedrijf de belastingen ~ 

en F. zie (2.17). constant blijven. zijn ook de systeemmatr1ces A en B 

constant en is er sprake van een stationaire regelsituatie. De gezoch

te terugkoppelingsmatrix L zal dan ook constant zijn. 

Omdat de regel ing een discreet karakter zal hebben, voIgt hier de 

discrete systeembeschrijving: 

"" ..... 
~(i+l) = Ad·~(1) + Bd·y(i) (3.10) 

Ornzetting naar die discrete beschrijving kan zeer eenvoudig m.b.v. een 

standaardfunctie ui t het softwarepakket "pc-mat lab" . 

In dit pakket is een standaardfunctie aanwezig, waarmee voor het sta

tionaire discrete geval de terugkoppelingsmatrix Ld opgelost kan wor

den. 

Op vrij eenvoudige wijze kan men binnen "pc-mat lab" zelf functies 

definieren om het systeem te simuleren. Fig. 3.2 geeft een positie

stapresponsie zoals die er met de gevonden optimale Ld uit ziet: 
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p 
o 

-x 
,', , 
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I 

P 
0 
s 

e 
f 
o 
U 
t 

2 
X 10-4 oSltlefoutlt:OI:-llmmJ 

0 

-2 ........ ~. . ..... i" ' ..... , ......... ~ ......... , ...... . 

-4 , . , .. . l. '" , .... ~ ... , .. . .. , .... :, . , .. , ... ~ ... , , 

-6 .. ~ ..... , ... :- ..... , .. ~ , ....... ~ ....... . 

[ -8 
lit 

.. 0:[0.0: 297,8 38~ 3] 
~ -8 ...... ~ ......... ~ ......... ~ ..... ,.,.~" ... " .. ! .... , .. . 

t _10~-L ____ ~ __ L-~ ____ ~! ____ ~l~~:--7;~~l~ 
] 

-10 ......... :!.....--+---.--.-+--~I----t--
10 20 30 40 

] 0 10 20 30 40 50 60 ,0 80 SO 100 
1 samplenummer (ts=1.2(~s]) 

samplenummer (ts=l,2[ms]) 

(a) (b) 

fig. 3.2: gestmuleerde (b) en werkelijke (a) stapresponsie; 
opHmale Ld berekend met "pc-mat lab" 

Voor het continue geval is het met Q1 =O (er worden dan aIleen eisen 

aan de gewenste positie en snelheid gesteld) mogelijk een analytische 

oplossing van L te vinden. Deze luidt: 

Ja2 + ~2g3 + 2~Jq; _ ai
] 

~ 
(3.11) 

In bijlage 3 wordt dit afgeleid. Voor dlt geval met Q1 =O blljken de 

oplosslngen voor de discrete Ld en de continue L zeer goed met elkaar 

overeen te komen. 

3.3 Compensatie yoor niet-lineariteittp 

Bij de modelvorming en de regelwetontwikkeling is steeds de niet line

aire term c weggelate~. Verwerking van deze term in de uiteindelijke 

regeling zal in een duidelijk betere systeem-performance resul teren. 
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Weglaten geeft bij het slechtst aanwezig zijn van een weegfactor q2 

voor positiefouten toch relatief grote positieafwijkingen. De factor 

q1 kan hierin enige verbetering brengen. maar het systeem zal trager 

zijn. 

De correctieterm c kan verwerkt worden in de off-line berekening van 

U of kan verrekend worden tijdens het real-time regelen. De waarde .. -n 
van c is afhankelijk van het teken van de aan het systeem toe te voe-

ren spanning en van het teken van de snelheld. De tekens van de nomi

nale spanning en snelheid kunnen echter verschillen van die in de 

werkelijkheid. Daarom is gekozen voor verrekening van c tijdens het 

real-time regelen. 

Bij het testen van het geregelde systeem blijken bij zeer sterk 

afremmen van de robotarm ( de versterker dissipeert dan energie) 

relatief grote positieafwijkingen op te treden. Oorzaken hiervan zijn 

het eerder verwaarloosde rendement van de schroefspil-moer overbren

ging en de ook niet meegenomen belastingsafhankelijkheid van de ver

sterkergrootheden Kv en Uoff' Toepassing van de in 3.6 besproken me

thode van verbetering van U verkleint optredende positiefouten. 
n 

3.4 De nominale stuurgrootheid U 
n 

De buffer met U bevat de volgens het model berekende stuurgrootheid 
n 

om de gewenste trajectorie te realiseren. U (t) kan hier worden bere
n 

•• • kend door in vergelijking {2.16} u. s en s te vervangen door U (t), 
n 

; (t) en ; (t) en de niet lineaire term c weg te laten. Deze term is n n 
al besproken in 3.3. 

Er voIgt: 

U (t) = {O.395 + 1.44·1O-3 M.. (t)}; (t) n -~ n 

+ 11.85; (t) + 1.44·10-3 F{t} n 

; (t): nominale versnelling [m/s2
] n 

s (t): nominale snelheid [m/s] 
n 

U (t) : nominale spanning [V] 
n 
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De nominale versnell ing en snelheid worden gereconstrueerd ul t de 

nominale positie. Ruis op ; (t) en ; (t) kan voorkomen worden door 
n n 

voldoende grote tijdsintervallen te nemen voor de reconstructie. 

Coed bruikbaar is: 

; (t=nt ) = n s 

s {t=(n+1)t } - s {t=(n-1}t } n s n s 
2t s 

(3.13) 

; (t=nt ) = n s 

s {t={n+j)t } + s {t=(n-j)t } - 2s {t=nt } 
n s n s n s 

(jt )2 
s 

j=5 blijkt een goede waarde bij gebruik van de minimale sampletijd 

t =1.2.10-3 [s]. 
s 

3.5 Grenzen aan de regelakties. 

De keuze van de weegfactoren. die nodig zijn om de terugkoppeling Ld 

te berekenen. is geheel vrij. Elke keuze zal in theorie moeten resul

teren in een stabiel teruggekoppeld systeem. Bij keuze voor grote 

regel1nspannlngen kunnen echter problemen ontstaan. Hoe korter de 

sampletijd wordt. des te kleiner wordt de nauwkeurigheid van de gere

construeerde snelheidsfout. Ook al is de weegfactor voor snelheidsfou

ten gelijk aan nul. toch zal de hierop werkende optimale terugkoppel

factor 13 steeds een waarde ongelijk nul krijgen. Een kleine nauwkeu

righeid van de snelheidsfout kan daarom al snel aanleiding geven tot 

een aanzienlijke ruis in de corrigerende U • Binnen een sampletijd. in c 
-3 ons geval minimaal 1.2·10 [s]. is de maximale snelheidsverandering zo 

klein. dat i.p.v. uitdrukking (3.5) daarom de volgende uitdrukking 

;(t:nt ) = s 

s(nts) - s«n-j)ts ) 

jts 
• j>1 (3.14) 

goede resultaten kan geven voor kleine j. In ons geval is j=2 genomen. 

Bij te grote waarden van j zal de gereconstrueerde snelheidsfout te 

ver in Ease achter gaan lopen op de werkelijkheid. 
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Bij te grote regelparameters kan ook trillend gedrag in het systeem 

ontstaan. veroorzaakt door het niet in ons model beschreven eigentril

lingsgedrag van het systeem. 

Ook wanneer de arm met hoge snelheden beweegt moet rekening worden 

gehouden met het begrensde bereik van de spanning Ui , De nominale Un 

mag daarom niet te dicht bij de grenzen van U
t 

komen. 

Tenslotte is er nog de grens van de maximaal door de versterker lever

bare en voor de motor toelaatbare stroom, Bij zeer hoge versnellingen 

van de arm Is daarom nog maar een beperkte regelaktie mogelijk. 

3.6 Enige biizondere mogelijkheden. 

Yoor bepallng van U zijn er naast berekening met het lineaire model 
n 

van vergelijking (3.12) nog twee extra mogelijkheden aanwezig. 

Wanneer de buffer voor s gevuld wordt m. b. v. de al genoemde teach 
n 

operatie. kan de buffer voor U ook tegelijkertijd worden gevuld met 
n 

de tijdens de teach operatie uitgestuurde spanningen U. Naarmate de 

tijdens die operatie op de krachtsensor uitgeoefende krachten groter 

worden. nodig om hogere snelheden te realiseren. zullen de zo gevonden 

waarden voor U van slechtere kwaliteit worden. In het algemeen vol-n 
doen de zo gevonden waarden voor U toch zeer goed. Een beperking van 

n 
deze methode is, dat bij veranderende systeemparameters er geen bruik-

bare Un meer is. 

Zeer interessant is de mogelijkheid om na afspelen van een gewenste 

baan U te vervangen door de tijdens dit afspelen berekende U = U + 
n n 

Uc ' Er wordt dan vanzelf gecorrigeerd voor veranderende of niet in het 

model aanwezige systeemparameters. In ons geval wordt tijdens het 

afspelen U voor elk sample in een buffer geplaatst. U zal echter c c 
al tijd enige ruis bevatten. wat voor U niet gewenst i5. We nemen 

n 
daarom : 

U (t=nt) = U (t=nt) + 
nnieuw 5 noud s 

i=n+j 
! U (t=it ) c 5 i=n-.1 

2j+1 (3.I5) 

Hier is genomen j=3. Wanneer we dit proces vaker achter elkaar willen 
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herhalen, moet er voor gewaakt worden dat trillingen in de responsie 

zich niet gaan versterken. Grotere waarden voor j zullen wat dit be

treft een gunstig effect hebben. 

V66r het afspelen van een gewenste baan kunnen een aantal parameters 

steeds gewijzigd worden. Dit zijn de terugkoppeling Ld , de extra be

lasting en de sampletijd. Verandering van de laatste twee werkt ook 

door in de berekening van U . Wanneer nu de sampletijd bijvoorbeeld 
n 

twee meal zo groot wordt gekozen. wordt de gewenste baan met de hier 

aan aangepaste U ook twee meal zo langzaam doorlopen. Hierdoor is het n 
mogelijk een gewenste baan versneld of vertraagd af te spelen. 

-~-



4.6S[VJ~ 

T 

4. RESULTATEN. 

Om het gedrag van de regeling en de responsie te kunnen bestuderen. is 

het belangrijk dat dit grafisch kan worden weergegeven. Hiervoor is in 

het besturingsprogramma de keuzemogelijkheid opgenomen om voor elk 

sample de volgende grootheden weer te geven: de gewenste positie en 

hieruit afgeleide snelbeid. de berekende nominale spanning Un' de 

regelspanning Ue en als belangr1jkste de pos1tiefout s. Om die laatste 

twee weer te kunnen geven worden zij tijdens bet door I open van een 

baan in aparte buffers opgeslagen. In de figuur 4.1 is een voorbeeld 

te zien: 

weegfa._ctoren: {qq~ : 0107 [ ~ • L = 0 2978 38.3] 
q" = 0 

1"' 34[o/'J 

I r 
!nominale 
snelheld 

I 

I 
.0.03[m] 

post t1e-~---_~-___,,::r_-... -----.....Ic..:!---::3IW 
lout 

!nominale 
posi!.ie 

tijd -r met:u = U + U 
nnieuw noud coud 

poslt1e-~--------- O.06[mm] 

rout +-' ------J£---------~~--~'_O 06[ ] I . 111m 

t1jd -

totaal geregistreerd: 510 samples 
ofwel 0.61[s] 

I 

t=O.61[s] 

fig.4.1: gedra.g van de "opttm.a.a.l." geregel.de robotann 
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Voor het geval van fig. 4.1 was voor de bepaling van de optimale te

rugkoppeling Ld aIleen een weegfactor q2 opgenomen voor positiefouten. 

De pieken bij de positiefouten ontstaan door - niet in onze modelbe

schrijving meegenomen - hogere orde termen en verwaarloosde niet-line

ariteiten. De verbeterde responsie is tot stand gekomen door de in 3.6 

genoemde mogelijkheid om U en de van rUls ontdane U bij elkaar op te n c , 
tellen en te gebruiken als nieuwe U . Dit maakt het mogelijk U een n n 
kwaliteit te geven. die anders slechts met een veel gecompliceerdere 

modelbeschrijving mogelijk is. Toch blijkt het gehanteerde model de 

werkelijkheid al behoorlijk nauwkeurig weer te geven: de corrigerende 

U is slechts klein t.o.v. U . c n 
De ui t de matrix-riccati vergelijking opgeloste optimale parameters 

blijken hier goede resultaten te geven. In het voorbeeld van fig. 4.1 

blijken posltiefouten. waarvoor een weegfactor ongelijk nul ingevoerd 

was, snel en toch zonder trillingen weggeregeld te worden. 

Door gebruik van U en het meenemen van de belangrijkste niet-lineari
n 

teiten worden met relatief kleine regelinspanningen toch hoge positio-

neringsnauwkeurigheden gehaald. 

T.a.v. positiefouten geeft de in bovengenoemd voorbeeld bepaalde opti

male terugkoppeling aIleen proportionele (12 ) en differentierende 

aktie (I3)' Niet meenemen van de niet-lineariteiten ( statische wrij

ving, spanningsverlies in de motorborstels en een soort hysterese en 

offset in de versterker) zou hier bij het ontbreken van integrerende 

aktie (1 1) - aIleen te realiseren door ql>O te stellen - resulteren in 

grote statische positieafwijkingen. Meenemen van de niet-lineariteiten 

heeft echter een beter effect op de posi tiefouten dan invoeren van 

integrerende aktie. Di t laatste zou ook oneigenlijk gebruik van ql 

inhouden. die namelijk niet bedoeld is als weging voor positiefouten. 

De weegfactor ql wordt pas groter dan nul gemaakt. wanneer het een 

wens is. dat positiefouten zich gemiddeld rond nul moeten bevinden. 

De gewenste regelinspannlng kan niet ongellmlteerd groot worden geko

zen. Grote regelinspanning geeft al snel veel ruls op U . Dlt wordt c 
veroorzaakt door de beperkte nauwkeurigheid van de snelheidsrecon-

structle. De hierop werkende regelparameter 13 zal ook bij afwezigheld 
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van een weegfactor q3 voor snelheidsfouten toch al snel z6 groot zijn. 

dat er ruis ontstaat. Grote ruis op U geeft aanleiding tot het ont-c 
staan van eigentrillingen. De in 3.5 nader besproken maatregel voor de 

snelheidsfoutreconstructie geeft een zodanige verbetering. dat een 

voldoende grote regelinspanning mogelijk wordt. Toch zal het in teres

sant zijn om ook andere methoden van reconstructie verder te onderzoe

ken. Mogelijk kan de perturbatie van de toestand ook gereconstrueerd 

worden m.b.v. de veel aigemener toepasbare methode volgens vergelij

king (3.2). Deze laatste zal weI een vergroting van de minimale 

sampletijd tot gevoig hebben. 
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5. roNCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Voor het hier behandelde systeem is het - bij constante systeemparame

ters - niet noodzakelijk de hier gevolgde methode van optimaal regelen 

te kiezen om goede regelparameters te vinden. Toch blijkt het zonder 

deze methode zeer moeilijk de regelaar goed in te stellen ( zie [2)}. 

Wanneer echter systeemparameters veranderen of andere eisen san het 

geregelde systeem worden gesteld. is het met de hier gevolgde methode 

zeer eenvoudig weer de beste regelparameters te bepalen. Voor systemen 

met meerdere in- en uitgangen en niet constante systeemparameters is 

de hier toegepaste optimale regelwet de methode bij uitstek om goede 

waarden voor de regelparameters te vinden. De complexi tei t van een 

systeem is geen cri terium voor de toepasbaarheid ervan. Slechts de 

matrices. die het systeem beschrijven. zullen bij toenemende complexi

teit in omvang toenemen. Dit heeft slechts effect op de kwantiteit en 

niet op de kwaliteit van het vereiste rekenwerk. 

De hier ook toegepaste sturing met een nominaal ingangssignaal en de 

aparte compensatie voor niet-lineari tei ten hebben een zeer gunstig 

effect op de realiseerbare baanpositioneringsnauwkeurigheid. Door het 

apart nemen van de niet-lineariteiten is het eenvoudiger de optimale 

regel-parameters te vinden. Linearisering van de modelvergelijking in 

elk werkpunt is dan namelijk niet meer nodig. 

Door aanpassing van het nominale sturingssignaal m.b.v. de teruggekop

pelde regelspanning blijkt het mogelijk een gewenste baan nog nauwkeu

riger te doorlopen. T.a.v. de sturing kunnen modelgebreken dan groten

deels worden geelimineerd. 

Tot slot volgen enige aanbevelingen voor verder onderzoek met de line

aire robotarm. Deze laten zich wellicht ook vertalen naar uitgebreide

re robotsystemen. 

In het gerealiseerde besturingsprogramma wordt de buffer. die de ge

wenste baan bevat. gevuld door de robot de gewenste beweging voor te 

doen: m.b.v. een gemonteerde krachtsensor kan hij zeer licht worden 

bewogen. Het systeem is echter in staat veel nauwkeuriger en sneller 

bewegingen ui t te voeren dan we met de hand kunnen realiseren. Een 

extra optie. waarbij de buffer ingelezen wordt vanuit een ander sys-
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teem of programmamodule. is zeer eenvoudig in de bestaande software in 

te voegen. De nauwkeurigheid waarmee het systeem bewegingen kan uit

voeren kan dan geheel worden benut. 

Om de terugkoppeling Ld en de nominale spanning Un te berekenen is 

kennis van de systeemparameters noodzakelijk. In 2.3 zijn uitgaande 

van de afgeleide modelvergelijking de parameters zodanig gekozen. dat 

model en werkelijkheid zo goed mogeIijk overeenkomen. Bet zal interes

sant zijn de mogel!jkheden te onderzoeken van parameterbepaling door 

de besturingssoftware zeif. De benodigde informatie kan bijvoorbeeld 

gehaald worden uit enige door de besturing uit te voeren testbewegin

gen. 

De nominale ingangssturing U wordt nu berekend met het systeemmodel 
n 

en kan aangepast worden m.b.v. de regelspanning U . Bet is interessant c 
te onderzoeken of ook een goede U kan worden verkregen door slechts 

n 
informatie over U te gebruiken. De besturing heeft dan geen kennis c 
over het systeem nodig om een goede U te vinden. 

n 
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B1.BEPALING VAN DE MODELPARAMETERS 

BI.I De versterker 

De toegepaste versterker (BBC type 05LVOS) bestaat in zijn oorspronke

lijke staat uit een analoge regelaar I en eenspanningsversterker II: 

versterker 

I U· 

fig. bl.l: de oorspronketiJke versterker 

Bij de eerder toegepaste regeling werd gebruik gemaakt van een tacho

terugkoppel ing. Het signaal hiervan werd dan samen met het signaal van 

de besturingscomputer aan de analoge regelaar toegevoerd. Het signaal 

van de besturingscomputer representeerde daarom een gewenste snelheid. 

Aangezien de versterker een deel is van het te modelleren systeem zijn 

hieraan metingen verricht. De overdrachtCuncties zijn gemeten voor de 

gehele versterker en van de delen I en II afzonderlijk. De ingang van 

de tacho is steeds nul gehouden. Vermeld moet worden dat bij de lagere 

frequenties per figuur grote fouten kunnen optreden. 
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x y 
50.0000 E+O 3.72162 E+O 

X: 50.000 Y: 3.7151 
TRANS 

'1:7.4662 
fA; 50 

20.000 ....,-__ _ -------_. 

L6MAG DB .., 

! 

i De waarden langs de 
~ verticale as zijn op 

een constante na ju1st 

-!O.JOO 

X: 69.943 
TRANS 

500.00 m 

'1;-105.96 

LG HZ 

Y: 54.106 III 
fA: 50 

, ________ +-__ ---1 

50.000 

160.00 -,.-----.---------.----.--------------n 

-l~.OO_L~ ____ ~---------~----,__----------_.----u 

500.00 • L& HZ 50.000 

fig. bl.2a.: overdracht van de gehele versterker·· 
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;AAtiS IA: 50 

30. 000 -r--~ 
I 

~4~;~~{ 
30 dB/decade I '" 

LGMAG _ 
DB 

De waard~n langs de 
verticale as zijn op 

. een constante na juist 

-30.000 

I:: :SA69 
;RA~;S 

180. CO ---or 
I 

PHASE 0 

T 
5.0000 

5.0000 

:"X: 43.177 

r----
5~G HZ tOO 

Y:-89.973 
IA: 50 

L6 HZ 

1 
500.00 

AY:45.014 

500.00 

fig. bl.2b: overdracht van de gehete versterker 
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X: 50.000 
TRANS 

Y: i2.804 Y: 12.804 
fA: 50 

50.000 -.--------------------r----, 

LGMAG 
DB 

0.0 

X: 50.000 
TRANS 

500.00 m 

'I: -90.730 

LG HZ 50.000 

'I: 54. !OB II! 

fA: 50 
180.00 -,-______ . _____________ -,--_--, 

PHASE t 

-180.00 -l.---,----....,-------,.----,------.--t------' 

500.00 m LG HZ 50.000 

fig. bl.3a: overdra.ch.t van deel. I van de versterker 
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TRANS 
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fA: 50 
40.000 -,-______ ..--______________ ---, 
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DB 

-50. 000 .....L--r---~--'---,_____~-_.--------.---,__---' 

::: 3!. 8!6 
TRANS 

10.000 
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LG HZ 1.0000 K 
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fA: 50 
180.00 -.~"_~" ____ .~ __ ~--"-----______ .~_. __ ___, 

PHASE 

-

-180.00 -'---r------'--.---,------"--.---,-----l 

10.000 LG HZ 1.0000 K 

fig. bl.3b: overdracht van deet I van de versterker 

-bS-

f , 



X: 25.598 K 
TRANS 

Y: -13.483 Y: 0.0 
fA: 50 
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DB 
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-10.000 -I--------"T---.------.---,-------' 

100.00 

X: 17.219 K 
TRANS 

Y:-44.985 

LG HZ 10.000 K 

Y: -270.!i~ !II 
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1BO.OO-,-____________________ ---, 

PHASE 

-180.00 + _____ -. __ --.-_____ -. __ -._-"----' 

100.00 LG HZ 10.000 K 
PHASE 

ftg. b1.4: ouerdra.cht van deel. II van de uersterker 
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Uit de figuren bl.3 blijkt. dat deel I grote problemen geeft voor de 

modeUering. Bij de van toepassing zijnde frequenties gedraagt de 

analoge regelaar zich noch als een eerste noch als een tweede orde 

systeem. Het blijkt geen echte PID-regelaar te zijn. zoals door de 

fabrikant wordt opgegeven. Goed gedefinieerd wijzigen van de parame

ters zal ook zeer moeilijk zijn. terwijl dit voor optimaal positione

ringsgedrag van de robotarm noodzakelijk is. AIleen stationair regelen 

zal mogelijk zijn. Daarom wordt de analoge regelaar met zijn tachote

rugkoppeling niet meer gebruikt. 

De regeling wordt geheel gedigitaliseerd. De besturingscomputer zal 

rechtstreeks de eigenlijke spanningsversterker (deel II in fig. bl.I) 

gaan aansturen. Deze gedraagt zich tot zeer hoge frequenties als een 

nulde orde systeem (fig. bl.4). Er worden daarom nu metingen verricht 

naar de statische versterking. 
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-10 

;7 

-57.0[V]J 

/ 

'/~ 
,// 

-50 

r 56 .3[V] 

/ 
10 

Ftg. bI.S: stattsche versterktng van de spanntngsversterker 

De belastingsweerstand heeft duidelijk invloed op de versterkerkarak

teristiek. De motor gedraagt zich echter niet als een belast1ng met 

een constante weerstand zoals in fig. bl.5. Met het toerental veran

dertook de schijnbare weerstand. Voor de modelvorming is daarom uitge

gaan van de karakteristiek in fig. bl.S. Hierbij wordt de versterker 

belast met de motor, die de robotarm telkens met constante snelheid 

laa t bewegen. 

-bS-



T 50 ~- Uu '" 49. 75[V] 

Uu(V] 

-10 
u'or-f-"---=l'. 2=5=[VCC::]-~~------ ..... 10 

,,' 

lL···~- U
u 

= -49.5[V] 

fig. bl.6: versterktng van de spanntngsversterker btl betasting 
met de robota.rm; constante armsnelhetd 

Bij versnellen of afremmen zal de werkelijke karakteristiek wei van 

die in fig. bI.6 gaan afwijken. maar gemiddeld bedrijf zal toeh altijd 

plaatsvinden rond deze karakteristiek. Bepaling van de karakteristiek 

als funetle van de versnelling zal ook zeer lastig zljn. terwijl de 

veranderingen niet erg groot zullen zijn. Om het model eenvoudig te 

houden Is daarom voor de versterker uitgegaan van de volgende uit fig. 

bI.6 afgeleide ultdrukking: 
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(b1.1 ) 

met: K 49,75 + 2.75 + 49,5 - 1,25 = 4.89 
v = 20 

U _ 1 

{ 

-l,25[V] voor U.< 0.26[V] 
off - -2,75[V] voor Ui > O,56[V] 

Het gebied waarbij 0,26 < Ui < 0,56 wordt hiermee niet beschreven. Dit 

is echter geen prob1 eem, omdat de uiteindelijk gerealiseerde regeling 

nooit een Ui binnen dit "dode" gebied zal uitsturen (zie vergelijking 

2.16). Omdat Uoff pas bij het real-time regelen wordt meegenomen vol

doet ook (zle fig. 3.l): 

{ 

-l.25[V] voor U
i
< O[V] 

Uoff = -2. 75[V] voor U.> O[V] 
1 
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Bl.2 Het wrijvingsmodel 

Ui t de oorspronkel ijke wrijvingsmetingen kunnen een aantal punten 

worden gehaald. die in fig. bl.7 zijn weergegeven. 

. ~ . 

0,278 

0,130 armsnelhe1d ;(m/s] ~ 

,'. 

fig. bl.7: wrijuingsgedrag van de robotann 

De snelheid is gemeten m.b.v. de analoge tacho. De tacho wordt daarom 

eerst geijkt. Door keuze van "staptest" in het hoofdmenu van het be

sturingsprogramma wordt een tabel verkregen. die onder andere voor elk 

sample de robotarmpositie vermeldt. Ook is eenvoudig af te lezen of de 

snelheid constant is. Het maximale snelheidsbereik blijkt te liggen op 

-o.807[mls] en O.752[mls]. De bij deze snelheden berekende tachospan

ning bedraagt respectivelijk I2.4[V] en -11.5[V]. Hieruit 
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voIgt voor de tacho: 

K = 0.807 + 0,752 = 0 0652[ms- 1y-l] 
tacho 12,4 + 11,5 ' 

De wrijvingskracht is gemeten met de op de arm gemonteerde krachtsen

sor. Hierbij komt l[y] van de meetversterker overeen met een kracht 

van 70[N]. Met (2.5) omgerekend naar het door de motor te leveren 

koppel komt dit overeen met 0,27S[Nm]. 

In fig. b1.S zijn de punten uit het derde kwadrant van fig. b1.7 als 

bolletjes in het eerste kwadrant geprojecteerd. 

0.278 

0,130 

T 
we 

fig. bI.B: 1Drtjutngskoppet ooor betde be1Pegtngs
rtchttngen up etkaar geprojecteerd 

Er is een reehte lijn getrokken, die goed bij aIle weergegeven punten 

past. De vergelijking hiervoor luidt: 

T = T + bs w we (b1.3) 

met b = 0,79[Ns] 

T = { O.446[Nm] 
we -0. 446 [Nm] 

voor 8)0 
• voor s(O 

Deze vergelijking kan nu als model genomen worden voor de wrijving. 
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B1.3 De motor 

Om de weerstand te kunnen meten mag de motor niet roteren. Hij wordt 

nu geblokkeerd. Om goed te kunnen meten is de volgende schakeling 

gemaakt: 

R 

1 

ftg. bl.9: schakeltng om de motorweerstand te aeten 

Meter V2 geeft de spanning over de motor. 

De weerstand R is een hulp om de stroom nauwkeurig te kunnen meten. Er 

wordt hier een speciaal voor dit soort metingen ontworpen tantaalweer

stand met R = 0.101[0] gebruikt. De stroom door de motor is nu gelijk 

aan: 

I ~ ~ 
m = R = 0.101 (bl.4) 
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-5 

/ 
/ 

-( 

.' . 

fig. bI.I0: motorstroom en -spanning bij 
geblokkeerde motor (~ = 0) 

Wanneer aIle meetpunten nu op een rechte door de oorsprong van fig. 

1.10 zouden liggen. dan zou dit duiden op een constante weerstand in 

de motor. Dit blijkt hier niet zomaar het geval. De rechte lijnen in 

fig. 1.10 geven een modellering voor de gemeten punten. Volgens dit 

model is voor -1.8[V] ~ Um ~ 1.8[V] de stroom 1m = O[A]. De spanning 

van plus of min 1.8[V] stelt het spanningsverlies voor over de motor

borstels. Ais model voor de motor is volgens vergelijking (2.9) geno-

men: 
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RI +K6>=U -U am e m b 

Omdat hier 6> = O[rad/sJ voIgt nu: 

R = a 

U - U m b 

1m 

Met de lijnen in fig. 1.10 voIgt nu: 

R = 0.40[0] a 

(2.9) 

(b1.5) 

De fabrikant geeft een waarde van R = 0,46[0]. Het verschil is te a 
verklaren uit het feit, dat door deze geen rekening gehouden wordt met 

het borstelspanningsverlies. R = O.46[OJ kan dan een goede gemiddelde a 
waarde zijn. 
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Wanneer de van de robotarm losgekoppelde motor vrij kan roteren (dus 

geen last). kan de motorstroom uitgezet worden tegen de hoeksnelheid. 

i 
Im(A] 

1m = g: !01 LA] 

Utacho=10(V] Utacho[V] --+ 

~164.0[radls] 

fig. bl.Il: aotorstrooa en -toerental biJ onbelaste motor 

De lussen in fig. bl.ll ontstaan door niet geheel stationair meten. 

Tabel bl.l geeft stationaire metingen: 

I [10-3A] 
u Utacho[V] 

86,5/0,101 14.40 

56.0/0.101 4.20 

-86,2/0.101 -14.70 

-55,4/0.101 -4.20 

tabel bl.I: motorstroom en -toerental bij onbelaste motor 
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De eerste twee en de laatste twee metingen geven na omrekenen naar de 

juiste eenheden en omdat de in fig. bl.llgeregistreerde lijnen rech

ten zijn: 

dI/dw = constant = {O,oo181 + 0,00177)/2 = O,oo179[As/rad] 

Ook de motorspanning U kan bij onbelaste rotatie van de motor tegen u 
het tachosignaal worden uitgezet. 

50 

Utacho=10[V] Utacho[V] --. 
~164.0[radls] 

fig. bl.12: motor- en tachospanning biJ onbelast roterende motor 
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U [V] u Utacho[V] 

5.56 1.17 

55.4 14.56 

- 7.35 - 1.77 

-56.1 -14.89 

tabel bl.2 motor- en tachospanning btl onbelast roterende motor 

De in fig. bl.12 gemeten waarden blijken op rechte lijnen te liggen. 

Met de metingen ui t tabel bl.2 voIgt dan: 

dU 
dwu = 0,2270 ; 0,2266 = O,227[Vs/rad] 

Met de motorvergelijking 

voIgt: 

dU 
----Y _ K + R .dI 
dw - e a dw 

Substitutie van de eerder gevonden waarden geeft dan: 

Ke = 0.227 - (0.40 • 0.OOI79) 

= 0.226[Vs/rad] 

(2.9) 

(b1.6) 

Door de fabrikant wordt een waarde opgegeven van K = 0.244[Vs/rad]. e 
Het verschil is te verklaren uit het feit dat deze uitgaat van een 

motormodel waarin geen borsteispanningsverlies voorkomt 
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B1.4 De massa Mo en de massatraagheid J 

De door van Bommel [1] genoemde waarden voor de massa's en massatraag

heden van de robotarm zijn helaas niet altijd volledig. Zeer nauwkeu

rige kennis ervan is ook niet noodzakelijk. Door een stap op de sys

teemingang te zetten kan ook de voor de modelbeschrijving vereiste 

informatie verkregen worden (zie 2.3). Er wordt daarom hier volstaan 

met een schatting. Meting van Mo en J zou demontage van de robotarm 

noodzakelijk maken. 

onderdeel 

motor 

tacho 

motorstoel 

spindel 

koppeling 

arm 

geleidingen 

lagers 

massa [kg] 

13.5 

1.5 

1 

4.16 

0.12 

55 

16 

0.6 

meetlineaal/encoder} 2 
kabels/krachtsensor 

TOTAAL: Mo ::l! 93[kg] 

oprnerking 

zie motordocumentatie .. 
zie [1] 

" " 

" " 

schatting 

tabel bl.3: schatting van de massa Me 

onderdeel massatraagheid [kgm2] opmerking 

motor 12-10- 4 zie motordocumentatie 

tacho 1.6-10-4 to 

koppeling 0.935-10- 4 zie [1] 

spindel 2.51-10- 4 

lagers 0.5-10- 4 schatting 

overi&e 0.5-10- 4 .. 
TOTAAL 17.5-10-4 [kgm2] 

tabel bl.4: schatting van de massatraagheid J 
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De in vergelijking (2.13) gegeven term met J en Mo wordt nu: 

J 17.5-10- 4 
3 

h + Moh = 3.98-10-3 + (93 - 3,98-10- ) = 0,81 

Hiermee volgt voor de term in vergelijking (2.14): 

R 
(~ + Moh)-K ~ = 0.81 - 0.~·:O4.89 = 0.293 

e v 
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B2 METINGEN VOOR MODELVERIFICATIE 

Het dynamisch gedrag van de robotarm is gemodelleerd volgens: 

U = U + U + C = C S + C S + C n a v a v 
(2.15) 

De modelparameters ca ' Cv en c moeten zodanig gekozen worden. dat 

model en werkelijkheid zo goed mogelijk overeenstemmen. Uit metingen 

bij constante snelheid kunnen c en c bepaald worden. Vervolgens wordt 
v 

c gevonden uit stapresponsies. a 

Figuur b2.1 geeft een aantal metingen voor constante snelheden. 

u r l 
tacho i 

[V] 

10 

-10 

-10 

\\. 

\\ 
\ 
". 

fig. b2.1: verband tussen de systeemingang (U
i

) en de tacho
spanning (U

t 
h) bij constante armsnelheid ac 0 
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De meetpunten blijken op twee evenwijdige rechte lijnen te liggen. De 

richting van deze lijnen geeft de modelparameter cv ' De snijpunten met 

de U.-as leveren de waarden voor c voor het geval dat U. en ; gelijk 
1 1 

van teken zijn. 

Het bereik van de 8-bits DAC. welke Ui uitstuurt. ligt tussen -9.69[V] 

en 9.78[V]. De hierbij behorende stationaire snelheden (de uiterste 

meetpunten in fig. b2.1) zijn respectivel1jk -o.S07[m/s] en 0.752 

[m/s]. Deze snelheden zijn nauwkeurig gemeten met behulp van "stap

test" uit het hoofdmenu van het besturingsprogramma (zie bijlage 1.2). 

Aangezien deze meetpunten op de evenwijdige lijnen van fig. b2.1 lig

gen zijn zij geschikt om c te bepalen. De snijpunten van de evenwij-
v 

dige I1jnen in fig. b2.1 liggen op respectivel1jk Ui =-<>.08[V] en 

Ui =O,9O[V]. Er voIgt daarom: 

en 

c - 9,69 +9.78 - (0.08 +0.90) = 11,85 
v - 0,807 + 0,752 

c = {0.9O als ;>0 en Ui>O 

-0.08 als ;<0 en U.(O 
1 

• 

(b2.1) 

(b2.2a) 

Voor de situatie dat s en Ui tegengesteld van teken zijn. is c niet 

direct meetbaar. Uit vergelijking (2.13) voIgt 

(b2.3) 

Hierin is: 

Uitgaande van de juistheid hiervan voIgt: 
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c = {0.58 als ;<0 en Ui>O 

0,24 als ;>0 en U.<O 
1 

(b2.2b) 

Door keuze van "staptest" in het besturingsprogramma kan een stap op 

de systeemingang ("u" in fig. 3.1) gezet worden. De robotarm versnelt 

en zal tenslotte een constante eindsnelheid bereiken. Door samplen 

wordt de positie telkens in een buffer opgeslagen. Hieruit kan achter

af de nominale stuurspanning U worden berekend. De modelparameter c n a 
voldoet goed wanneer de berekende U ook tijdens het versnellen zo 

n 
goed mogelijk overeenkomt met de werkelijk aangelegde stap. In figuur 

b2.2 is genomen c = 0,395. De spanningen zijn niet gegeven in volts. a 
maar in eenheden van de S-bits DAC. Deze waarden zijn een factor 13.1 

groter dan de waarden in volts. 
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stapgrootte U
DAC

'" 100 

stapgrootte UDAC = -100 

50 ~_';;_P" ........... 

J \~O~' :., ::: ~ • 
stapgrootce U

DAC 
= -50 

ftg. b2.2: werkettjk toegevoerde stappen op de systeemtngang en 
de m.et het m.odel. berekende U (c =11.85; c =O.395) 

n v a 

Over het hele tijdsinterval blijken de werkelijke stapspanning en de 

uit de beweging berekende U nu goed met elkaar overeen te stemmen. 
n 

Aanleggen van een zeer grote stap geeft. dat de stroombegrenzing van 

de versterker in werking treedt. De door de fabrikant opgegeven piek

stroom bedraagt 4O[AJ. Uit figuur b2.2 blijkt. dat in de werkelijkbeid 

de stroom nog iets groter te kunnen zijn dan U . U is de spanning max max 
waarbij de stroom 4O[A] bedraagt en kan eenvoudig worden berekend uit 

vergelijking (2.9). 
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B3 ANALYTISCHE OPLOSSING VAN DE OPTlMALE REGELPARAMETERS VOOR HET 

STATIONAlRE. OONTlNUE GEVAL MET Q 1=O 

Wanneer slechts eisen gesteld worden BaD positie- en snelheidsafwij

T=t 

kingen. wordt de toestandsgrootheid X1(t) = IS(T)dT overbodig. De 

T=O 
terugkoppellingsfactor op zijn perturbatie wordt namelijk gelijk nul. 

Het systeem kan dan met de twee eerder gedefinHSerde X2(t)=S(t) en 

X3(t)=;(t) beschreven worden: 

(b3.1) 

Op analoge wijze als in 2.4 voIgt dan: 

B = [~l (b3.2) 

De optimale stationaire regelmatrix wordt gevonden volgens: 

(b3.3) 

De optimale stationaire po wordt hierbij opgelost uit de matrix-ric

cati vergelijking voor het stationaire geval: 

(b3.4.) 

De oplossing van vergelijking (b3.4) blijkt gevonden te kunnen worden 

m.b.v. de zogenaamde "Hamilton matrix": 

(b3.5) 
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Eigenwaardenbepaling hiervan levert: 

(b3.6) 

Dit levert 4 eigenwaarden die twee aan twee op het teken na aan elkaar 

gelijk zijn. Volgens de theorie zijn de twee negatieve eigenwaarden Al ' 

en A2 tevens de eigenwaarden die horen bfj het gesloten systeem: 

A - BL. 

Uit de 4e graads vergelijking (b3.6) voIgt voor de negatieve eigen

waarden Al en A2: 

f"'" 
= 'YJq2 

= _./a2 + 2 I 
Al+A2 'Y qo +2'YJq2 

(b3.7) 

Met 

L = [12 10 ] (b3.8) 

voIgt voor de eigenwaarden van A - BL: 

(b3.9) 

Uft vergelijking (b3.8) en (b3.9) voIgt dat: 

(b3.10) 

Substitutie hierin van vergelijking (b3.7) geert uiteindelijk: 

V~ 'Y 93 'YV92 - a !v2 + 2 + 2 r-I 1 
(b3.11 ) 
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B4 GEBRUIKTE HARDWARE 

Door Janvier [2] wordt ui tgebreid ingegaan op de voor de besturing 

toegepaste hardware. Hier wordt slechts een zeer beknopte beschrijving 

gegeven en wordt ingegaan op aangebrachte wijzigingen. 

De besturing is opgebouwd rond een Intel single-board computer van het 

type iSBC 86/05. Deze beschikt over een Intel 8086 microprocessor met 

8[MHz] clockfrequentie. Voorts bezit deze onder andere een program

meerbare interruptcontroller. een programmeerbare timer en enige pa

rallelle in- en output poorten. Via een 8-bits DAC wordt de servover

sterker aangestuurd. Met behulp van een S-bits ADC kan de kracht wor

den ingelezen. die via de krachtsensor op de robotarm kan worden uit

geoefend. Er is een extra geheugenkaart (memory board 028A) toegevoegd 

met een capac! tei t van 128 kbyte. Het laden van het besturingsprogram

rna en de beeldschermcommunicatie vinden plaats via een seriele poort. 

Het besturingsprogramma wordt ingeladen vanui teen Intel software 

ontwikkelsysteem. Dit systeem werkt onder het ISIS besturingssysteem. 

Het besturingsprogramma kan ook als ROM in de besturingscomputer inge

plugd worden. 

De belangrijkste aangebrachte wijziging in de hardware betreft de 

pulsteller om de positie van de robotarm bij te houden. Het door Jan

vier [2] gebruikte 24-bits "counter comparator board" wordt niet meer 

toegepast. Er traden vaak storingen op. Door een fout in het ontwerp 

was tevens veel real-time rekenwerk vereist om de juiste robotarmposi

tie te verkrijgen. Er wordt nu een I6-bits teller toegepast. Deze is 

identiek aan de door Heren [3] toegepaste en ui tgebreid beschreven 

teller. 

Doordat de meetlineaal voor de robotarmpositie bij elke O,01[mm] ver

plaatsing een puIs geeft kan hiermee zondermeer een meeetiengte van 

65.5[cm] worden bestreken. De ingestelde slaglengte van de robotarm 

ligt om veiligheidsredenen al binnen deze lengte. Bij grotere slag

lengten zal het dan door de teller gegenereerde carry- of borrowsig

naal op interrupt basis in het besturingsprogramma moeten worden ver

werkt. 
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Verder is de bestaande hardware uitgebreid met een 12-bits DAC. Net 

als de toegepaste teller is deze identiek aan een door Heren [3J toe

gepast en uitgebreid beschreven exemplaar. De 12-bits DAC wordt hier 

gebruikt als hulpmiddel om grafische weergaven van de robotresponsie 

te kunnen maken. Hij kan eventueel ook in de plaats van de 8-bits DAC 

toegepast worden om de servoversterker aan te sturen. Vanwege de 

grootte van de ruis in di t stuursignaal voldoet hier de 8-bi ts DAC 

echter ruim. 
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B5 TOELIOITING OP DE SOFTWARE 

Het besturingsprogramma is in zijn geheel geschreven in "pascal-S6" 

(zie [4]), dat een uitbreiding vormt op standaard pascal. Met pascal-

86 is het mogelijk een programma op te delen in modulen. Tevens zijn 

er wat extra mogelijkheden voor real-time toepassingen. 

Er wordt ingegaan op de balangrijkste toegepaste datastructuren en de 

opbouw van het programma. Namen van variabelen. typen en procedures 

zijn steeds schuin gedrukt. Meer gedetailleerde informatie is te vin

den in het commentaar bij de programma-listing. 

B5.I Datastructuren 

Om eem korte sampletijd mogelijk te maken wordt er slechts met gehele 

getallen gerekend. 

Zeer belangrijk is de globale variabele movesave van het type trajec

tory met recordstructuur. Movesave bevat: 

-de gewenste baan (movesave.pos) 

-het nominale stuursignaal (movesave.un) 

-de sampletijd (movesave.stime) 

-het aantal punten waaruit de gewenste baan bestaat 

(movesave.nopoints) 

De gewenste baan en het nominale stuursignaal bevatten voor elk sample 

een waarde. movesave.pos en movesave.un zijn daarom I-dimensionale 

arrays. Zij bestaan uit maxmove elementen. waarvan de nummers 1 t/m 

movesave.nopoints geldig zijn. 

De elementen van movesave.pos zijn I6-bits integers (waarden tussen 

-32767 en 32768). De gewenste posities zijn opgeslagen in eenheden van 

O.OI[mm]. Met de I6-bi ts integer structuur kan daarom een maximale 

slaglengte 55.5[cm] beschreven worden. 

movesave.un bestaat uit 8-bits waarden van het type char (waarden 

tussen 0 en 255) en is daardoor al goed aangepast aan de toegepaste 8-

bits DAC (uitgang tUBBen -9.69[V] en 9.78[V]). De waarden van de opge

slagen U zijn daardoor een factor 
n 
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255 

De variabelen positionsave en ucontrolsave zijn I-dimensionale integer 

arrays. Zij worden gebruikt om de bij het afspelen van een gewenste 

baan optredende positiefouten en regelspanningen U in op te slaan. c 

B5.2 Opbouw en werking van het programma 

Het programma is opgebouwd uit een aantal losse modulen. De interac

ties tussen de modulen zijn in een aparte file (head.src) opgenomen. 

Om communicatie met de besturingscomputer mogelijk te maken wordt de 

bibliotheekmodule "sbcios" gebruikt. 

Er wordt nu afzonderlijk op de overige modulen ingegaan. 

mogule_"gIQ~I':': 

Deze module bevat het hoofdprogramma. De hardware van de besturings

computer en de positieteller worden geinitialiseerd. een aantal nood

zakelijke parameters moet worden ingegeven en er moet een keuze ge

maskt worden uit het hoofdmenu. Dit menu bevindt zich in een oneindige 

loop. Na afloop van een menu-onderdeel komt het programma daarom al

tijd weer in het hoofdmenu terug. 
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mogule_"!n,1er.r!:!p.!pr.o£egur.e§" 

De procedure interruptset kent aan elke interrupt een interruptproce

dure toe. 

De interrupts zijn als voigt toegewezen: 

0: timer 1 

1: linker hall schakelaar 

2: rechter hall schakelaar 

3: handbediende interruptknop 

4: timer 0 

5: borrow van de positieteller 

6: nulpositie van de meetlineaal 

7: carry van de positieteller 

Bij optreden van een ongemaskeerde interrupt wordt de bijbehorende 

interruptprocedure aangeroepen. Voor de interrupts 0 t/m 4 betekent 

dit, dat een bijbehorende boolean op true wordt gezet. Bij interrupt 6 

wordt een zodanige waarde in de positieteller gezet, dat de waarde nul 

in de teller overeenkomt met de werkelijke middenpositie van de robot

arm. Aan interrupt 5 en 7 zijn geen interruptprocedures toegekend. 

omdat zij niet voor zullen komen. 

!!!ogule_"har.d!!8-r.e':: 

Deze module bezit procedures om de hardware van de iSBC86/05 te initi

aliseren en om het referentiesignaal van de meetlineaaal te vinden. 

Tevens is er de procedure waitkeypress. Deze zorgt dat er in het pro

gramma gewacht wordt totdat de interruptknop ingedrukt wordt. 

!!!ogule_"£ontr.olrQbQt,:: 

De procedure stoprobot brengt de robotarm tot stilstand en meldt de 

reden van stoppen op het beeldscherm. 

De luncties readforce en readposition lezen respectivelijk de ADC en 

de positieteller uit. 

Met de procedure parameterinit worden de benodigde parameters ingele

zen. De ingelezen regelacties worden zodanig opgeslagen. dat zij di

rect bruikbaar zijn in de procedure ucontrot. Zij worden daarom aange

past aan de toegepaste eenheden in ucontrot. De Ingegeven integrerende 

actie wordt met de sampletijd vermenigvuldigd, terwiji de dHferen

tierende actie hierdoor gedeeld wordt. Di t bespaart het telkens op 
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nieuw uitvoeren van deze berekening tijdens het real-time regelen. 

mogul e_"ler.m!Il:@:I: 
Deze module bevat een aantal procedures om de beeldschermcommunicatie 

te vereenvoudigen. 

mogul e_"leachrobQt: 

Hiermee is het mogelijk de baanbuffer mouesaue. pas te vullen. Met 

behulp van de krachtsensor kan een gewenste beweging eenvoudig worden 

voorgedaan. Proportioneel met de aangebrachte kracht wordt een span

ning op de motor gezet. De stuurspanning U wordt - verminderd met de 
n 

niet-lineariteiten - in het geheugen opgeslagen. Zij kan daardoor bij 

later afspelen als nominale stuurgrootheid worden gebruikt. 

mogule_"r.eI!l~lr§:j~clo!y: 

Deze module is bedoeld om de robotarm gewenste bewegingen uit te laten 

voeren. 

Met de procedure drtuerobot wordt de robotarm naar een gewenste posi

tie gestuurd. Dit kan afhankelijk van de keuze in het hoofdmenu op 

twee manieren gebeuren. Ten eerste kan met constante snelheid tot 

dichtbij het gewenste punt worden bewogen (procedure goposition). 

waarna wordt overgeschakeld op het regelalgori thme om de arm op de 

gewenste positie te houden (procedure holdposition). Ten tweede kan 

ook ui tslui tend met het regelalgori thme naar een gewenste posi tie 

worden bewogen. Di t is bedoeld om posi tiestap-responsies te kunnen 

bestuderen. Voor de eerste 255 samples worden daartoe de positie en de 

regelspanning U in mouesaue opgeslagen. c 
Met de procedure replay wordt een in mouesaue.pos opgeslagen baan 

nagespeeld. Eerst wordt daartoe de nominale stuurgrootheid Un berekend 

en opgeslagen in mouesaue.tm (met de procedure tmcalc). Eenzelfde baan 

kan willekeurig vaak worden herhaald. Wanneer de last of de sampletijd 

veranderen. moet ook U worden aangepast. Daarom wordt bier in bet 
n 

programma v66r elke "replay" in een menu steeds de mogelijkheid gege-

yen om U opnieuw te berekenen. 
n 

De procedure tmcalc kan U op de drie in 3.4 en 3.6 gegeven manieren 
n 

berekenen. Gebruik van de tijdens een "teach" operatie opgeslagen U n 
kan aIleen zolang deze nog niet met het model is berekend. Er treedt 
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dan namelijk overschrijving met de berekende waarden op. 

mogu!e_"moge!t~s!" 

Deze bestaat ui t twee delen: de procedure staptest en de procedure 

plot. 

Met staptest kan een stap u (zie fig. 3.1) op de ingang van het sys

teem worden aangebracht. De positie wordt dan voor elk sample vastge

legd. Vervolgens worden op het beeldscherm of een printer voor elk 

sample de volgende ~rden weergegeven: 

-positie 

-de termen U • U en U uit vergelijking {2.15} 
a v n 

-U . Di t is de spanning waarbij de stroom 40[A] zal bedragen. max 
Hiermee kan worden nagegaan of de door de fabrikant van de ver-

sterker opgegeven maximale stroom wordt bereikt. 

Om latere grafische weergave mogelijk te maken, worden de genoemde 

waarden tevens als voIgt in de beschikbare buffers gezet: 

-positie in de buffer movesave.pos 

-Ua in de buffer ucontroLsave 

-de stap u in de buffer positionsave 

-U in de buffer movesave.un 
max 

U en U kunnen worden opgeslagen door vervolgens eerst naar "replay" v n 
te gaan en ze te berekenen in de procedure unca.Lc. U wordt berekend 

v 
door bij de vraag "give number of samples for calculation of accelera-

tion" de waarde 0 in te geven. 

De procedure pLot zorgt voor het grafisch weergeven van de inhoud van 

een buffer. De S-bits DAC wordt hierbij op de x-as en de 12-bits DAC 

op de y-as van een xy-schrijver aangesloten. De x-as stel t dan de 

tijdas v~~r. In de programma-listing is te zien bij welke keuze welke 

buffer wordt uitgelezen. 
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B6 STAPRFSPONSIES YAN HET GEREGELDE SYSTEEM 

De figuren b6.1 tim b6.4 zijn gesimuleerde positie-stapresponsies van 

het "opt1maal" geregelde systeem. De simulaties zijn uitgevoerd met 

behulp van het software pakket "pc-mat lab" . 

... 'll)'·qlcQ~~'J, q,,~le~,1etl,le/,le~,le~, i~ll;{));·ll.~J 
" i r " i ' I i 

i , 
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fig. bO.1: varierende regelinspanning; bij zeer hoge regel
tnspanntng treedt meer "overshoot" op wegens de 
stroombegrenzing van de versterker (1 =40[A]) 

max 
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"opu.llta.l.e" responstes; t.a.. v. postttefouten bl.tj'R.t 
q3~O (b) het systeem tra.ger en zwaarder gedeapt te 
mak.en 
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