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Sarnenvatting afstudeerproject

Samenvatting

Er'MXdt in dit afstudeerproject onderzoek gedaan naar ir1'1Jedantieregeling, zowel een positie- als een
krachtvariant 'M>rden onderzocht. Deze ir1'1Jedantieregelaars 'M>rden vergeleken met traditionele positie
en krachtregelingen.
lr1'1Jedantieregeling is een regelstrategie welke gebruikt kan 'M>rden als er bij een positieregeling
interfacekrachten optreden, of als er een vonn van snelheidsregeling moet zijn bij een krachtregeling. Het
dynanisch gedrag van een manipulator 'MXdt vastgelegd in een relatie. ~t deze relatie 'M>rdt de
verf10uding tussen interfacekracht en snelheid van de manipulator vastgelegd.
De verschillende vormen van regeling (zowel impedantie als traditioneel) 'M>rden elk toegepast op de
besturing van een pantograaf. Deze pantograaf dient met zo laag mogelijke kracht een bovenleiding te
volgen. Het gedrag van de pantograaf 'M>rdt lineair verondersteld.
In dit verslag zijn eerst de verschillende regelaars beschreven. Er is een model van het pantograaflbo
venleiding systeem gemaakt. ~t de verschillende regelstrategieen zijn regelaars ontworpen voor de
besturing van de pantograaf. Hiennee zijn vervolgens simulaties uitgevoerd.
!Vet een krachtregelaar bleek de pantograaf de leiding geed te volgen, positieregeling was hier niet geed
bruikbaar. ,AJs de actuatorkracht zeer groot kan 'M>rden ten opzichte van de gewenste kracht dan pres
teert een impedantiekrachtregelaars aanmerkelijk beter dan een traditionele regelaars. Zowel bij het
volgen van een bovenleiding, als bij het herstellen van het contact nadat dit verbroken is. Is de actuator
kracht echter begrensd, dan is er weinig verschil in de prestaties van ir1'1Jedantie- en traditionele
krachtregelaars.

Sunvnary

In this thesis research is done on ir1'1Jedance control. Both position control and force control strategies
are researched. Impedance control is compared \Nith more traditional position and force control strate
gies.
lr1'1Jedance control can be used to overcome the problems caused by interface forces in position control,
or to handle the velocity problems 'Nhen using force control. The behaviour of the manipulator is \Mitten
in a dynanic relation, which desaibes the relation between interface force and velocity of the manipula
tor.
The control strategies (impedance and traditional) are all used to control the behaviour of a pantograph.
This pantograph must follow a line \Nith a constant and as low as possible force between pantograph and
line. The behaviour of the pantograph is assumed to be linear.
In this thesis control strategies are desaibed. A model is made of the pantographlline system. several
controllers are designed and simulated, using the different control strategies.
Force control turned out to be very good compared to the non-controlled system. Position control could
not be used. W1en the actuator force can become very large compared to the desired interaction force,
the ir1'1Jedance force controller's perfonnance is much better than that of the traditional controllers. Wth a
linited actuator force the difference between the controllers is not significant.
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Inleiding

1. Inleiding

Er wordt in dit afstudeerproject onderzoek geclaan naar irl'lleclantieregeling. ZO\NeI een positie- [Hog85a],
als een hybride [AS88] variant worden onderzocht. Deze regelaars \NOrden vergeleken met rneer
traditionele regelaars, dit zijn een positieregelaar (PID- en een toestandsregelaar), een PD-krachtregeling
en een hybride positie/krachtregeling [Koi89].
De verschillende vorrnen van regeling \NOrdein elk toegepast op de besturing van een pantograaf. Deze
dient rret een zo constant rnogelijke kracht een bovenleiding te volgen. Indien het contact tussen
pantograaf en bovenleiding verbroken \NOrdt dan heeft dit een vonkboog en inbranding tot gevolg. Is de
kracht te hoog dan slijten de stroomgeleiders (grafiet) te snel, oak de bovenleiding slijt hierdoor op de
lange duur. Bij een hoge kracht is ook breuk van de bovenleiding rnogelijk. Is de kracht echter te laag
dan maakt de pantograaf niet onder aile ornstandigheclen een goecl contact rret de bovenleiding. Het is
hier dus van belang om de pantograaf rret een constante en zo laag rnogelijke kracht de bovenleiding te
laten volgen.
Morrenteel \NOrdt de pantograaf rret een constante kracht (een veer) aangestuurd. Door het ontbreken
van een regelaar is deze kracht nu erg groot, wat resulteert in slijtage aan pantograaf en bovenleiding.

On de slijtage te vermnderen \NOrdt onderzocht hoe de pantograaf optimaal aangestuurd kan \NOrden.
Hiertoe \NOrden rret de verschillende regelstrategieen regelaars ont\NOrpen.
In dit verslag \NOrden eerst de verschillende regelstrategieen beschreven. Er wordt een model opgesteld
van de pantograaf en de bovenleiding. Met dit model \NOrden verschillende regelaars ont\NOrpen, een
voor elk type regeling. Het geclrag van de pantograaf \NOrdt eerst bekeken zonder regeling (de huidige
situatie) waarbij de pantograaf door een veerkracht tegen de bovenleiding \NOrdt geclrukt. Vervolgens
\NOrden sirnulaties uitgevoerd van de pantograaf waarbij deze door een regelaar \NOrdt aangestuurd. De
resultaten van deze sirnulaties \NOrden geevalueerd.

De situatie van een pantograaf rret bovenleiding is vergelijkbaar rret een manipulator welke contact
maakt rret een elastische omgeving. De hier gebruikte regelingen en rrethoden zijn dan ook voomame
lijk afkornstig uit de robotica.

Er \NOrdt vanuit gegaan dat aile van belang zijnde grootheclen van de pantograaf, zeals positie, snelheid,
versnelling en interfacekracht, gerreten kunnen \NOrden. Oak de rustpositie van de bovenleiding en de
actuatorkracht worden bekend verondersteld. Er \NOrdt geen aandacht besteecl aan de manier waarop
deze grootheclen gerreten \NOrden en of de metingen in de praktijk ook daadwerkelijk op een rendabele
YJijze uitgevoerd kunnen \NOrden.
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fvbdelvorrning

2. Modelvonning

Er v.ordt hier beschreven hoe het roodel van de pantograaf en zijn bovenleiding tot stand is gekornen. Er v.orden
drie roodellen opgesteld. Een uitgaande van een enkel massa-veer systeem waarbij de massa's met elkaar in
botsing kornen, een roodel waarbij de massa's van pantograaf en bovenleiding gescheiden zijn door een
gedef11)te veer en als laatste een roodel waarbij de bovenleiding gedistribueerd v.ordt voorgesteld.

2.1. Analyse van de situatie

/

+-------.L----l--L--+----+---+--+----+-----+-----t----i----l--L-L

± 75 m

Afbeelding 2.1 Situatieschets

I /0- +-1
Afbeelding 2.2 Bovenleidinglpantograaf

Het treinstel beweegt zich met een
snelheid ~ onder de bovenleiding door.
De pantograaf drukt tegen de bovenlei
ding en zorgt voor de energietoevoer
naar de rnotoren.
lijdens het versnellen van een treinstel
is de stroomsterkte door de pantograaf
veel hoger dan wanneer het treinstel eenmaal op snelheid is. Bij het optrekken moet de
bovenleiding ongeveer 3000 A leveren, is de trein eenmaal op snelheid dan v.ordt er nog
ongeveer 600 A aan de leiding onttrokken. Oit bij de huidige spanning van 1500 V op de
bovenleiding. Een trein kan uit meerdere treinstellen bestaan en er kunnen meerdere panto
grafen gebruikt v.orden.

In de roodellen v.ordt de pantograaf voorgesteld als een massa-demper-veer systeem. De
massa van de pantograaf v.ordt hierbij geconrentreerd in de stroomgeleider. Ook de boven
leiding v.ordt voorgesteld als een gedernpte veer met een zekere massa. Deze massa v.ordt
geconrentreerd in een enkele massa of in een groot aantal k1eine partities. Beide voorstel
lingen v.orden uitgewerkt.
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Afbeelding 2.3 OJergang tussen Iijnsegrrenten

NIodelvorming

Storingen

Bij de bevestigingspunten worden de verschillende lijnsegrrenten rret elkaar verbonden, dit
gebeurt op de rnanier zoals \Ne8rgegeven in afbeelding 2.3.
Bk lijnsegrrent is ongeveer 1000 rreter lang. Door de lengte van een segrrent en zijn
rnassa wordt er van uitgegaan dat deze doorhangt tussen de eindpunten van elk segrrent.
Doordat de leiding tussen de bevestigingspunten doorhangt verandert de afstand tussen de
bovenzijde van het treinstel en de boven/eiding periodiek rret de afstand. De periodetijd
zoals die door de pantograaf wordt gezien is afhankelijk van de snelheid van het treinstel.

Bij de bevestigingspunten kan storing voorkorren in de vorrn van overgangen in de hoogte
van de bovenleiding. De verticale snelheid van de pantograaf verandert hierdoor abrupt.
In de leiding I I

korren voorts ! I

nog k1eine '
hoogteverschil : i
len voor door- i'-~, YI
dat de tussen- 0 Ii. 0
verbindingen
waarrnee de :
lijn opgehan
gen is niet
aile exact
even lang zijn.
Deze laatste
hoogtever
schillen ver-
lopen echter v1oeiend. De abrupte overgangen, de k1eine hoogteverschillen en het door
hangen van de leiding worden als storing beschOl.Md.
De trein beweegt zich niet zuiver horizontaal, door de grote rnassa van het treinstel wordt dit
echter in rust beschol..JlMj ten opzichte van het pantograaflbovenleiding systeem
Een stuk bovenleiding is niet noodzakelijk in rust op het marrent dat de pantograaf deze
raakt. A1s er rneerdere pantografen worden gebruikt (rneerdere treinstellen) zal de bovenlei
ding niet in rust zijn op het marrent dat een volgende pantograaf deze raakt. Oak door
\NeerSinvloeden (harde wind) kan de bovenleiding bevJegen. Ten gevolge van de snelheid
van het treinstel zal de pantograaf rneer lucht\Ne8rstand ondervinden, ook dit zal het gedrag
van de pantograaf beTnvloeden. Bij hoge snelheden kan de pantograaf enigszins vervorrren
en zullen veerkonstante en dernping van de pantograaf niet oonstant b1ijven.

Het doorhangen van de lijnsegrrenten wordt hier als de voornaamste bron van storing
beschOlMd. Deze verstoring wordt als voigt \Ne8rgegeven:

f(x)=-!sin(wox)! (2.1)

En dit als fourierreeks:

n=-
f(x) =- L cne'nr,)ox

n=--

6
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NkJdelvorming

Met:

2c;n en c;n+1 =0
(1-4n~1t

Hiermee kan f(x) als voigt 'NOrdt geschreven:

f{x)=~ -~COS(2(i)OX> -~COS(4(i)OX> + ...
1t 31t 151t

(2.3)

(2.4)

2.2. Modellering

Er 'NOrdt hier een model voor de pantograaf met de bovenleiding opgesteld, de massa van
de bovenleiding 'NOrdt hierbij in een enkele massa ondergebradlt. Naast dit model 'NOrden
twee altematieve modellen aangegeven.
Het model met de massa van de bovenleiding geconcentreerd in oon enkele massa 'NOrdt
uitgewerkt. Er 'NOrdt hierbij vanuit gegaan dat er sprake is van een niet-elastische botsing.
Hiemaast 'NOrdt nog een altematief gegeven van ditzelfde model in het geval de botsing
todl een elastisdl karakter heeft. En er 'NOrdt een model gegeven met de massa van de
bovenleiding verdeeld over een groot aantal k1eine partities: dit is het gedistribueerde model.

2.2.1. Bovenleiding in een massa

Bovenleldlng

Pantograaf

X=Q

KbBb

L

~In

Xb
-t;

FZW,P:WPTRnt Xp i ~'l
Fact

Bp L.::J
Bovenzijde I Kp
trelnstel /////////7///IT///7//

Afbeelding 2.4 Model pantograaf-bovenleiding

De gehele massa van de bovenleiding zeals die door de pantograaf 'gezien' 'NOrdt, 'NOrdt in
een enkele massa ondergebradlt. Voordeel hiervan is de betrekkelijk eenvoudige modelle
ring. Nadeel van deze aanpak is dat het dynarrische gedrag van de bovenleiding hier v"eI
erg eenvoudig voorgesteld 'NOrdt. Er 'NOrdt in dit model uitgegaan van een situatie waarbij
de bovenleiding niet beweegt ten gevolge van een pantograaf op een vorig treinstel. En er
'NOrdt vanuit gegaan dat de pantograaf geen invloed heeft op het stuk leiding voor zidl, dit

7



(2.5)

MxJelvooning

'M)l'dt in rust geacht op het mJrrent dat de pantograaf het raakt. CX>k dit is niet geheel waar:
de bovenleiding voor de pantograaf zal Vvel degelijk bewegen door de verstoring Vvelke de
pantograaf veroorzaakt. Door op een bepaalde plaats de leiding te raken, zal in prindpe de
gehele leiding gaan bewegen.
~ het mJrrent dat de pantograaf en de bovenleiding elkaar raken veroorzaakt de botsing
lopende golven in de bovenleiding, hierdoor treedt energieabsorptie op. Er VtKlrdt hier
daarom een inelastische botsing verondersteld.

De systeemvergelijking voor het model van de pantograaf is:

d 2 d
Mpdt2Xp+Bp dtXp+KpXp=Fsct-Fzw,p

(Bp>O,Kp>O)

Het treinstel VtKlrdt in rust gedacht. Het treinstel is ook een massa-veer systeem, de massa
hiervan is erg groot waardoor het treinstel ten opzichte van pantograaf en bovenleiding in
rust is.

De systeemvergelijking voor het model van de bovenleiding is:

d 2 d
Mbdt2Xb+Bb dtXb+Kb(Xb-Xrust,J=-Fzw,b

(Bb>O,Kt?0)

(2.6)

(2.7)

,AJs de pantograaf de bovenleiding raakt VtKlrdt de systeemvergelijking:

d 2 d
(Mb+M,) dt2X+(Bp+BJ dl+KJx-xrust,J+KpX=Fsct-Fzw,p-Fzw,b

(B,?O,Bb>O,Kp>O,Kb>O)

Deze situatie treedt op als Xp =~.

~, ~ en ~ zijn afhankelijk van de plaats. Bij een bevestigingspunt voor de bovenleiding
zullen bijvoorbeeld ~ en ~ groter zijn dan predes tussen tvvee bevestigingspunten. Bij een
overgang tussen tvvee lijnsegrrenten bevinden zich even tvvee leidingen naast elkaar, ~ is
hier dus groter.

Naast de plaatsafhankelijkheden zijn er ook neg pararreters afhankelijk van de snelheid.
Dorrinant hierbij is ~. Bij het indrukken van de bovenleiding speelt ook de versnellings
kracht mee. Doordat de trein zich onder de leiding door verplaatst moet er telkens een
stukje leiding voor de pantograaf versneld VtKlrden. Hoe hager~ des te hager zullen deze
versnellingskrachten 'M)l'den en des te hager VtK>rdt dus ~. ~ dus afhankelijk van de plaats,
maar vooral van de snelheid van het treinstel.

B10kdiagram
De b10kdiagranrnen van pantograaf en bovenleiding afzonderlijk zijn gegeven in respec
tievelijk afbeelding 2.5 en 2.6. De beide systerren be"invloedden elkaar hierin niet, ma.w. er
is geen contact tussen pantograaf en bovenleiding. ~ het m::>rrent dat de pantograaf en de
bovenleiding elkaar raken (Xp =~) verandert de snelheid van beide. Volgens de Vvet van
behoud van irnpuls VtKlrdt de niel.M'e gezarrenlijke snelheid:

8



Alkx:felvorming

Fzw.p

+

+
storing

Afbeelding 2.5 B10kdiagram pantograaf

Fzw.b

Xp

(2.8)

F=O Xr-------,~)----~J'r-- ..i 1 U-~
------t ~ 1_,_5_1

Vtreln

x

Xrust.b

Afbeelding 2.6 B10kdiagram bovenleiding

storlng+
doorhangen

De snelheid en de versnelling veranderen op het moment dat er contact VlKX'dt gemaakt
abrupt van waarde. In het Irodel dat dan ontstaat VlKX'den de beide massa's geconcentreerd
in een enkele massa.
Op het moment dat bij een neerwaartse beweging A. grater \NOrdt dan A, \NOrdt de verbin
ding verbroken en \NOrden v"eer t\NSe afzorder1ijke efkaar niet-be'fnvloedende systemen
voorgesteld.

9



MxJelvorming

x (pantograal+
~,~... bovenleldlng)

Xrust. b

Afbeelding 2.7 B10kdiagram pantograaflbovenleiding

8p en a., zijn hierbij gelijk aan:

(2.9)

(2.10)

De snelheid van de trein Vt wordt door de snelheidsafhankelijke Kn in het rmdel opgen<>
men.

V\brdt er gebruik gernaakt van een regelaar, dan is er een (elektrornagnetische) actuator
nodig. De kradlt Fact op de pantograaf kan niet stapvonrig veranderen. De ingangsspanning
bolJlNl: een rnagnetisch veld cp, dit verloopt als een e-rnadlt, afhankelijk van de \Neerstand
en zelfinductie van de spoelen. De rnaxirnaal opgewekte kradlt Fact is begrensd.

(2.11)

Afbeelding 2.8 Opbouw rnagnetisch veld

10



NkxieIvorming

Irrpedantie

A1s er geen contact rret de bovenleiding is, dan is de irJl)edantie van de pantograaf:

d 2 d
Faet=Mpdt2Xp+BpdtXp+KpXp+Fzw,p

K
FaJs) =sMpV{s) +BpV{s) + :V{S)+FzwiS)

FaJs) KpZ (s)=--=sM +B +-
8 V{s) P P S

FstrxinJs) =Fzw,p

(2.12)

Raakt de pantograaf de bovenleiding dan VtfOrdt de irrpedantie:

d2 d
FBet=(Mb+M,) dt2X+(Bp+Br) dtX+Kb(X-Xrus~r)+KpX+Fzw,p+F zw.b

K+K
FBJS)=s(Mb+M,)V{S)+(Bp+Br)V{S)+~V{s)+FzwiS)+Fzw,b(S) (2.13)

K+K
Z8(s)=s(Mp+Mr)+(Bp+Br)+~

s
FtitOrinJs) =Fzwis) +Fzwis)

2.2.2. Elastische botsing

i/IIIIIIIII~//lIII/////I///III/
( Storlng en'T vervormlng leldlng

Boven/siding

Xb.-
Xb'.- -vtrtin

'-Xp tVP]
KpFact Pantogroar

Bovenzi/de -----CrT7-r-T-r-r...,..-T-r'7--r-rcrT7--r-r-r-r-r X=O
tretnstel

Afbeelding 2.9 fv10del rret elastische botsing

De botsing zal toch in enige mate elastisch zijn, Er zijn in wer1<elijkheid geen M€e massa's
die op elkaar botsen, en vervolgens als een enkele massa verdergaan. A1s de pantograaf de
bovenleiding raakt VtJOrdt de bovenleiding steeds verder ingedrukt, en er gaat vervolgens een
steeds groter stuk van de bovenleiding deelnernen aan het botsingsproces: het is een rrin of
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Modelvorming

meer geleidelijk proces. !-let elastische karakter van de botsing Ylttlrdt gemodelleerd door een
massaloze veer en de~ tussen de beide massa te p1aatsen. Ot is weergegeven in
afbeelding 2.9. !-let model is voor \Nat betreft de pararreters en beschrijving verder gelijk aan
het voorgaande model.

!-let gedrag van de pantograaf en bovenleiding afzonderlijk is gelijk aan de beschrijving in
het vorige model. De pantograaf en de bovenleiding maken nu contact op het morrent dat
Xp =Xt,'. Op dat morrent gedraagt het systeem zich als een massa-veer systeem rret twee
massa's onderling verbonden door een veer (veerkonstante K;) en demper (demping ~). De
veerkonstante K; en de defTl)ing ~ zijn naar verhouding groot. De afstand (Xt,-Xt,') is klein
(enkele malen de doorsnede van de bovenleiding). oa systeerrwergelijkingen voor panto
graaf en bovenleiding zijn voor het gekoppelde systeem:

Pantograat

F C1-F -K~ -B.!!...x -M d
2

x +KfXb-X \ +Bf.!!...Xb-.!!...X \=0 (2.14)
a zw,p Trp Pdt P P dt2 P f\. pi f\. dt dt pi

Bovenleiding:

Op het morrent dat)), < (Xt,-Xj) Ylttlrdt het contact weer verbroken. (Xt, - Xj) is hier de afstand
voordat de pantograaf de bovenleiding raakt.

Qnjat er vanuit Ylttlrdt gegaan dat het karakter van de botsing overwegend inelastisch is
Ylttlrdt dit model niet verder uitgewerkt.

2.2.3. Bovenleiding gedistribueerd

Bij dit model Ylttlrdt de massa van de bovenleiding verdeeld over een groot aantal kleine
partities. Bke partitie rret een eigen massa, veerkonstante en del11Jing. De partities 'NOf"den
onderling verbonden gedacht door een veer rret een naar verhouding hoge veerkonstante,
~. !-let dynanische gedrag van de bovenleiding kan rret deze aanpak beter gemodelleerd
Ylttlrden en zal \Naarschijnlijk de werkelijke situatie aanzienlijk beter benaderen dan rret de
vorige aanpak. Een situatie \Naarbij meerdere pantografen Ylttlrden gebruikt kan hierrree
eenvoudig Ylttlrden gesirnuleerd, de bovenleiding beweegt dan als er een tweede pantograaf
mee in aanraking komt. Ook de positierreting van de bovenleiding voor de pantograaf kan
hierrree Ylttlrden gesirnuleerd, \Nant de positie van de leiding voor de pantograaf is bekend.

Ook bij deze voorstelling 'NOf"dt weer uitgegaan van een in-elastische botsing. Nu botst de
pantograaf echter rret een enkele partitie van de bovenleiding. De v.et van behoud van
irTl>uls geldt ook hier en na het moment van contact maken zal de snelheid van de bovenlei
ding ongeveer gelijk zijn aan de snelheid van de pantograaf, dit door de naar verhouding
kleine massa van een partitie. De veerkracht v.elke de partitie rret de oniiggende partities
verbindt zal hier het gedrag van de partitie gaan bepalen. Het elastische karakter van de
botsing zal hierdoor geed gemodelleerd 'NOf"den.
!-let model kent net als de geconcentreerde benadering plaatsafhankelijke pararreters. oa
snelheidsafhankelijke I<t, komt in dit model echter niet voor. De snelheidsafhankelijkheid
komt in dit model tot uiting doordat de pantograaf elke partitie slechts even raakt. De tijd dat
de pantograaf een partitie raakt is afhankelijk van ~, hoe hoger~ des te korter raakt de
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etc

Bovenzljde'_-r-r-r-r--r-L7-+-'...-r-r-r--r-r-r-r--r-T"-r-r---r-T"
tre/nstel

Boven/eldlng

JPantograaf

X=Q

pantograaf een partitie en des te korter is de tijd die de massa heeft om te versnellen. En
des te hoger is dus de veerkonstante ~ die de pantograaf 'ziet'.

Fzw,b

F=O

I Kpartltle I
I '

Xn+l

I 1
I Kportltle I KbOO!.

Vt

Xn

Xrust.b

+

Xb

Afbeelding 2.11 B10kdiagram bovenleiding (gedistribueerd)

De horizontale bevveging v.ordt hier gesirruleerd door de pantograaf onder de partities door
te laten bevvegen. De snelheid VI komt tot uitdrukking door de pantograaf korter of langer
onder een partitie te p1aatsen. Het aantal partities is in principe oneindig groot, de panto
graaf komt steeds onder een nieuwe partitie. Bij de sirrulatie kan met een beperkt aantal
partities \NOrden ge'Nerkt door de n-de partitie gelijk te maken aan de eerste. Deze partitie
moet dan INeI voldoende uitgedempt zijn.
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Voor het sirruleren van dit rrodel wordt de gehele bovenleiding opgedeeld in een aantal
gelijke partities. Bke partitie wordt afzonderlijk gerrodelleerd. Een partitie gedraagt zidl als
een gedelllJte veer met een massa. Naast de kradlt welke een partitie van de pantograaf
ondervindt is er nu bovendien de veerkradlt van de twee naastliggende partities. De kradlt
welke de naastliggende partitie uitoefent is gelijk aan (hoogteversdlil tussen partitie en
naastliggende x K..). K.. zal een hoge waarde hebben voor de bovenleiding waarmee ge
werkt wordt en daardoor dominant zijn voor het dynamisd1e onderlinge gedrag van de
partities.

Fzw.b+Fzw.p

Fact

------:t

+
Xn

Xsust.b

Afbeelding 2.12 B10kdiagram pantograaflbovenleiding (gedistribueerd)

2.3. Conclusie modellering

Het rrodel met elastisd1e botsing kan gebruikt worden als de botsing in de praktijk todl in
enige mate elastisdl blijkt te zijn. Oit rrodel is voor sirrulaties ed1ter moeilijker te illlJlemen
teren en vereist meer rekentijd. Daarom is het niet verder uitgewerkt.
Het rrodel met een gedistribueerde bovenleiding kan gebruikt worden als de dynamisd1e
eigenschappen zeer nauwkeurig gesirruleerd moeten worden. Het rrodel is eenvoudig te
beschrijven en bij de illlJlementatie worden steeds dezelfde eenvoudige blokken gebruikt.
De rekentijd welke nodig is om met dit rrodel te werken zal ed1ter zeer groot zijn. Het rrodel
wordt daarom verder niet gebruikt om de sirrulaties mee uit te voeren.

Het eenvoudige rrodel met de massa van de bovenleiding geconcentreerd in een enkele
massa wordt hier verder gebruikt. Ordat de botsing inelastisdl wordt verondersteld lijkt het
gered1tvaardigd om de leiding in een enkele massa onder te brengen. Met het rrodeI kan
het botsen en weer loskomen van pantograaf en leiding worden gesirruleerd. Hiermee kan
beoordeeld worden hoe het overgangsgedrag is nadat er contact wordt gemaakt, of de
pantograaf bijv. gaat denderen en of bijv. de interfacekradlt niet te groot wordt na een
botsing. Door het aanbrengen van een verstoringsfunctie kan beoordeeld worden hoe geed
de pantograaf een bovenleiding voigt, en bij welke frequentie van deze functie het contact
tussen leiding en pantograaf verbroken wordt. De interfacekradlt tussen pantograaf en
leiding kan met dit rrodel bepaald worden. Er kan hiermee worden bepaald hoe geed een
regelaar deze interfacekradlt op een gewenste waarde houdt. t<t, moet in dit rrodel voor
elke VI op de correcte waarde ingesteld worden, deze snelheidsafhankelijkheid is niet
illlJlidet in het rrodel opgenomen. Door het instellen van een hoge t<t, wordt hiermee een
hoge snelheid van het treinstel gesirruleerd. Met dit eenvoudige rrodel kan zo het gedrag
van de pantograaf bij versdlillende VI en met versdlillende regelaars worden bekeken.
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3. Huidige situatie

3.1. Aansturing met constante kracht

De pantograaf wordt nu met een veer aangestuurd. Deze veer levert rand het werkpunt een
constante kracht. Oit betekent dat de pantograaf als deze geen contact maakt met de
bovenleiding een constante versoolling krijgt, en de pantograaf kan, afhankelijk van de
afstand tot de leiding, een erg hoge soolheid krijgen. Hierdoor wordt Fe bij het botsen erg
groot, en de pantograaf wordt met hoge soolheid teruggestoten. Hierdoor kan de pantograaf
gaan denderen.
Het gedrag van de ongeregelde pantograaf is gesirnuleerd. De afbeeldingen 3.1 en 3.2
tonen het resultaat van de sirnulaties met Xstart=O. Er is gesirnuleerd met lage en met hoge
Kn (respectievelijk lage en hoge vJ, en met een veerkracht van 1250 N.
\J\A3ergegeven zijn Fe (boven) en Xp, Xt, (onder).

I 'I --11 '
! (

i ( i 1\
~ In ~

111 III

r 1----------

1~ ~ I
I

Afbeelding 3.1 Stapvormig ingangsignaal, aansturing constante kracht. Fact=125O N, vt=O.

I ..,: \IIIP" I I, I forte IflnLerfa I
Mil: I I I 11111 I 1111

I ·11111 ·1111

fl.,
I

Afbeelding 3.2 Stapvormig ingangsignaal, aansturing constante kracht. Fact=125O N, vt=100 ms.

De sirnulaties tooon duidelijk het effect van de aansturing met een constante kracht. De
pantograaf dendert en komt los van de bovenleiding, dit wordt veroorzaakt door de hoge
soolheid die de pantograaf heeft op het rroment dat er contact wordt gemaakt. Het duurt

15



Problemen in huidige situatie

lang voor de situatie bereikt \Mlrdt waarbij er continu een geed contact is. Bij hoge ~
(vt=100 m's) is het effect nog duidelijker: De pantograaf dendert zo dat het contact geduren
de lange tijd geheel verbroken v.ordt.

De afbeeldingen 3.3 en 3.4 tonen hoe de pantograaf een doorhangende bovenleiding voigt.
Initieel is Xp hier zo ingesteld dat de noninale interfacekracht geleverd \Mlrdt. Bij de sirnulatie
!ret een lage veerkradlt blijkt Fe gedurende lange perioden gelijk aan nul te zijn. On
contact te blijven rraken is hier daaram een hoge veerkradlt nodig. Bij een hoge veerkracht
is de bovenleiding verder ingedrukt en blijft Fe ook bij verstoringen grater dan nul. Dit bij een
lage ~. V\brdt de sirnulatie met hoge ~ gedaan, dan v.ordt ook bij hoge veerkradlt (1250
N) het contact verbraken.

NUll,

Mil

I
f

~ rYe
r~~_L

I Xp

~
I /
~ Xrust,b
I

~ I n U

~ ([ 1 ,

u1!
lil

~ !
/ill I
ill

Afbeelding 3.3 Valgen van een leiding. Fact=250 N, vt=O, Tb=1 sec

1._,:
I' :

I, I Hoog t eL I I f I" t er ra I
I I I 1111

---~~--~-~---~~.~-~
III'''': I
flnll:
....... l: f II
Irr.,:
11,0: I

.11: ·1111 I

Afbeelding 3.4 Valgen van een leiding. Fact= 1250 N, vt=O, Tb=1 sec

Door de pantograaf nu met een regelaar te besturen \Mlrdt getradlt om het denderen tegen
te gaan, zo snel mogelijk contact te rraken met de bovenleiding, om een zo constant mage
lijke interfacekradlt te krijgen en om de bovenleiding geed te kunnen volgen, oak als deze
met hoge frequentie varieert. De veerkradlt v.ordt hierbij vervangen door een (e1ektromag
netische) actuator \Nelke een variabele kradlt kan leveren.
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3.2. Simulatie met PSI/C

PJle simJlaties zijn rret het rrodel uit hoafdstuk 3 gesill1J
leerd, twee massa's die rret elkaar botsen. Deze botsing
\M)f"dt inelastisch verondersteld. A1beelding 3.5 toant de si
tuatie.

Hier geldt het volgende:

Fres=Facr Mpap-Bpvp-KpXp
Fb=Fzw,b+ Mbab+Bbvb+KVCb

De kracht die op de massa ~ \Nerkt is:

(3.1)

(3.3)

(3.4)

F F F M B K (3.2) Afbeelding 3.5 SimJlatie-coll-p= act- b= ,Jlp+ pVp+ pXp
figuratie

On Fres en dus~ te berekenen, is Ap nodig. Maar om Ap
te bepalen is~ nodig. Hierrree is een algebra'ische Ius gecreeerd. Een extra probleem Ie
vert het botsen van de twee massa's: de Vb veranclert stapvomig en~ wordt dus erg groat.
Ordat~ « ~ wordt de term~ in de berekening van Fres verwaarloosd.

Botsingen

Fe is tijdens het botsingsproces gelijk aan:

d d
Fe=Mpap=Mpdt Vp=dlp

De bijdrage van demping en veerkonstante aan Fe wordt verwaarloosd. In het gebruikte
rrodel verandert de impuls stapvomig, hieruit voigt dat Fe~oogedurende een tijd at (at~O).
In de praktijk zal de impuls niet stapvomig veranderen, het is een geleidelijk proces waarbij
de bovenleiding steeds verder ingedrukt wordt. Dit betekent dat gedurende een tijd M, Fe=c,
waarbij c een bepaalde (hage) waarde heeft. Doordat c veel hager is dan de oomnale
meetwaarden zal er gedurende M een waarde gerreten \M)f"dt vvelke gelijk is aan de
verzadigingswaarde van de gebruikte sensor. Ordat hierdoor de gerreten waarden in de
praktijk tech beperkt blijven, is de verwaarlozing van~ oak tijdens het botsen gerecht
vaardigd.
De volgende factoren worden tevens verwaarloosd: de plaatsafhankelijkheid van ~, ~ en
~. PJleen de snelheidsafhankelijkheid van ~ wordt in de simJlaties meegenorren.
Met de simJlaties wordt tevens een criterium Or berekend:

Q -l.-( r T.IFe-Fd I2 dt+ wr t(F <F 'jd~
r T Jo 2 Jo e drempell

IS Fd

(Fe< Fdrempe) =0 als Fe ~ Fdremptll
(Fe<Fdrem~ =1 als Fe< Fdrempt1l

Grotere afwijkingen van de gevvenste waarde \M)f"den rret dit criterium relatief zwaar
afgestraft. Kleine schorrrrelingen rond de ingestelde waarde, vvelke niet bezwaarlijk zijn,
worden hier relatief mnder zwaar gewogen. Met dit criterium \M)f"dt de performance van de
regelaar beoordeeld, hoe geed houdt deze Fe op de gevvenste waarde. Tevens wordt beoor
deeld hoe lang de pantograaf geen geed contact maakt rret de bovenleiding. Dit wordt rret
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een weegfactor W beoordeeld, zodat dit, afhankelijk van een kostenberekening, relatief
zwaar of mnder ZWdar mee kan tellen. Hier v-urdt verder gEMefkt met Fdl'eflllEll=O.1xFd en
VV=10. Situaties waarbij geen geed contact \NOrdt gernaakt v-urden met deze waarden dus
ZWdar afgestrafl:.

De sirnulaties \NOrden uitgevoerd met de volgende parameters:
1Y'P-10 Kg, sp=s NS/m, Kp-1 Nlm, R-100 ohm, 1:=0.1 H, KB-2, Kb=2500+100vt Nlm,
~=10 Nslm, ~=1 Kg

Door de actuator \NOrdt een constante kracht geleverd, R,L en I<a doen hier niet ter zake.
Tabel 3.1 vat enkele resultaten van sirnulaties met de ongeregelde pantograaf samen.

Condities Fact [N] VI [rn'5] Tb [5] ~

Xstat~ 250 0 co 9.37

Xmt~ 1250 0 co 6.20

Xstat~ 250 100 co 12.62

Xstat~ 1250 100 co 10.60

Xstat=l<t, 250 0 1 3.15

Xstat=l<t, 250 0 1 0.017

Xstat=l<t, 1250 100 1 0.007

Xmt=l<t, 1250 100 .75 0.071

Xstat=l<t, 1250 100 .5 0.840

label 3.1 Ulgeregelde pantograat

3.3. Bepalen omgevingspararneters

On te komen tot een geed regelaarontwerp moeten de versd1i11ende systeem- en om
gevingsparameters zo naLMlkeurig mogelijk bekend zijn. De parameters van de pantograaf:
Mp, ~ en K" kunnen gemeten \NOrden, deze zijn vrij\Ne1 constant. De bovenleiding \NOrdt
voomamelijk gekarakteriseerd door zijn veerkonstante ~, deze is zeer veel groter dan zijn
demping en massa. De massa en demping kunnen gemeten \NOrden, deze zullen tijdens het
rijden \Nel veranderen, maar dit zal van \Neinig invleed zijn. CX>k ~ kan door meting bepaald
\NOrden, waarbij ook de snelheidsafhankelijke component bepaald kan \NOrden. De snelheid
vt \NOrdt bekend verondersteld, met deze gegevens kan een schatting van de veerkonstante
\NOrden gemaakt. Een andere manier kan zijn om de kracht op de pantograaf te verhagen
en vervolgens de verplaatsing te meten. De veerkonstante voigt dan uit:

K
b
=11F (3.5)

I1x

Hiermee kan in principe tijdens het rijden periodiek de veerkonstante \NOrden bepaald.
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4. Beschrijving regelaartypen

In dit hoofdstuk worden de vijf versdlillende type regelaars besproken. Achtereenvolgens korren
hier de positieregeling, de krachtregeling, de hybride positielkrachtregeling, de impedantie{posi
tie)regeling en de hybride impedantieregeling aan de orde. De eerste drie vorrren van regeling
worden kort behandeld, de beide irnpedantieregelingen worden verder uitgEMerkt.

4.1. Positieregeling

Positieregeling is een veel gebruikte regelstrategie. Indien er geen contact wordt gemaakt
rret de orrgeving is deze regeling geed bruikbaar. Bij het toepassen van positieregeling
wordt de positie van de manipulator gerreten. De regelaar zal de afstand tussen manipula
tor en gewenste positie tot nul proberen weg te regelen. AfbeeIding 4.1 toont een sd1ema
tisd1e \Neergave van dit regelprincipe, toegepast op de besturing van een pantograaf. Bij de
besturing van de pantograaf wordt wei contact rret de orrgeving gemaakt, dit is \Neergege
ven door Fe.

Xp

f--- ~ Pantogroaff-I.. -____r_-+

I

E

'----------::-------:-------i~~1f-------'
Gemeten hoogte i r

+"'-<~_.." RegeIaor

I

Xd

Afbeelding 4.1 Positieregeling

A1s de mani
pUlator rret
een bepaalde
kradlt op de
bovenleiding
meet werken
dan kan men
proberen niet
naar het con
tactvlak te
bEMegen
maar iets ver
der. Qrdat
het contact
v1ak (de bovenleiding) hier niet oneindig stijf is, is dit rnogelijk. Fe is afhankelijk van ~. De
kradlt uitgeoefend op de bovenleiding is ~ (x,,-Xns,b)' W:>rdt ><rust,b gerreten op een plaats
v1ak voor de stroorrgeleiders, dan is de bovenreiding op deze plaats reeds enigszins
ingedrukt. Xns,b meet dus gerreten worden op een p1aats waar de bovenleiding nog niet
vervonrd is door de pantograaf. Het Iijkt niet waarsdlijnlijk dat Xns,b exact bepaald kan
worden. Er wordt hier ed1ter vanuit gegaan dat ><..ust,b wei besd1ikbaar is.

Qrdat er geen terugkoppeling van de kradlt is, is deze vorm van regeling duidelijk rrinder
gesd1ikt voor taken waarbij interactie rret een erg stijve orrgeving optreedt. Het gedrag van
de manipulator als deze in contact komt rret zo'n orrgeving kan desastreus zijn.

19



Voor een proportionele regelaar geldt in de stationaire toestand:

K,).Xd-X~=Kb(Xp-XllJSt.J+(Mp+MJg+K"xp

Beschrijving regelaars

(4.1)

(M.,+~Jg is constant, als Fact een offset gelijk aan (~+~)g krijgt kan deze term vervallen.
Kp «< ~ zodat ook KJ<p kan vervallen. Bezit de regelaar geen I-actie dan geldt voor de
kracht Fe:

(4.2)

wei een J-actie dan geldt:

(4.3)

Bevat de regelaar een zuivere integrator (geen stationaire fout) dan kan Fe zeer groot
'NOrden bij grote ~. Doordat sensoren en manipulatoren niet ideaal zijn is het onmogelijk
om een afstand precies tot nul~ te regelen.

In het geval van de pantograaf en de bovenleiding kan positieregeling \NeIlicht wei gebruikt
worden. ~ is, zeker bij lage Vt, niet bijzonder groot. Positieregeling Iijkt irTl'lementeerbaar,
als tenrrinste~b en ~ voldoende naLMlkeurig bepaald kunnen worden.

4.2. Krachtregeling

/\Is er contact wordt gemaakt met een stijve orrgeving is positieregeling rrinder bruikbaar.
Beter geschikt voor dit soort taken is een (vorm van) krachtregeling.
Bij krachtregeling is niet de afstand tot de orrgeving van belang, maar de kracht welke de
manipulator op deze orrgeving uitoefent. Deze kracht wordt gemeten en teruggekoppeld.
In het geval van de pantograaf wordt de kracht welke de pantograaf tegen de bovenleiding
uitoefend gemeten. De regelaar probeert deze kracht vervolgens op de gewenste waarde te
houden.
Afbeelding 4.2 toont een schematische v-eergave van dit regelprincipe.

Vooreen Va

proportionele
regelaar geldt: Fd

~aal
Fact Fe

I PanIoQroaf
~j.4) JFset=K,).Fd- I

Gemeten Iaocht

Afbeelding 4.2 Krachtregeling
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In de stationaire toestand geldt:

Waarbij a k1einer dan 1 kan zijn ten gevolge van bijv. de term 1<J<p, de massa van panto
graaf en bovenleiding en statische frictie. a is hier echter ongeveer 1, zodat in de stationaire
toestand geldt: FeR:f'act.

f\t1et een I-actie in de regelaar geldt in de stationaire toestand: Fe=Fd •

Qrdat aileen de kracht wordt teruggekoppeld is deze regeling ongeschikt voor taken waarbij
ook de positie of de snelOOid geregeld meet worden. Bij de pantograaf zijn de snelheid en
positie van de pantograaf ninder belangrijk, en zuivere krachtregeling Iijkt hier daarom zinvol
irrplerrenteerbaar.

4.3. Hybride positielkracht regeling

Bij hybride positielkracht regeling [Koi89] wordt zowel gebruik gemaakt van positieregeling
als van krachtregeling. De regelaar probeert ofwel ~ naar~ ofwel Fe naar Fd te regelen.
De regelkring bevat daartoe twee afzonderlijke regelaars. Een regelaar voor de positie en
sen voor de kracht. l-let selectiealgoritrre bepaalt wanneer een regeling gebruikt wordt. Hier
voor kan kennis nodig zijn van de orrgeving en de situatie waarin gewerkt wordt. Selecteren
kan bijv. op basis van Fe gebeuren: Is de manipulator niet in contact rret de orrgeving
(Fe=O) dan wordt de positieregeling gebruikt. Is er wei contact rret de orrgeving (Fe>O) dan
wordt de krachtregeling gebruikt. Afbeelding 4.3 toont een prindpeschema van deze regel
strategie.

Gemeten hoogfe I ~-

+h='"r-=.

Sensor I
I

Xd
I

J1AfWfJIdng I
~

I

Fd
I

Selectie Pantograafl Xp.Fe
kracht J

Krocht-

~.
algotftme

+"" - 1 regelaar j I i

*
I I

I I
I
I,
I
I
I
I

I I.I sensor
Gemeten kracht

I r
. ..

Hybride posi
tielkracht re
geling com
bineert posi
tie- en kracht
regeling in
sen regelalgo
ritrre. Er
wordt hiermee
getrachtde
nadelenvan
elk afzonder
Iijk regeltype
te elinineren Afbeeldlng 4.3 Hybnde posltielkracht regehng
door indien
nodig op OOt andere, COI'Tl'lerrentaire, regeltype over te schakelen.
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4.4.lmpedantieregeling

Met impedantieregeling [Hog85a, Hog85b, Hog85c], VlKX"dt niet uitsluitend een kracht of een
positie geregeld, maar VlKX"dt het dynarrische gedrag van de manipulator geregeld. De
verhouding tussen Vp (en ~) en Fe VlKX"dt door de regelaar bepaald.
De verhouding tussen snelheid en kracht VlKX"dt hier aangeduid Ill3t irrpedantie1

. Deze il1'1J8
dantie VlKX"dt nu geregeld. De irrpedantie is:

Z Kracht(F) (4.6)
Snelheid (v)

Voor Iineaire bNeede-orde systelll3n is de systeelT'Wergelijking:

F(s)=Ms 2X(s)+BsX(s)+KX(s)

Voor de irrpedantie voigt hieruit:

Z{s)= F(s) =Ms+B+ K
"1s) s

(4.7)

(4.8)

Bij geen of weinig tegenwerking van zijn orrgeving 'zief de manipulator een hoge adrrittan
tie. Een kJeine kracht geeft hier een naar verhouding hoge snelheid. Stoot deze manipulator
tegen een oneindig stijve orrgeving dan wordt de adrrittantie die de manipulator 'zief nul:
de manipulator komt tot stilstand maar de kracht blijft daarentegen bestaan. V\brdt de
manipulator door zijn orrgeving rreer of rrinder tegengewerkt dan verandert de adrrittantie
die de manipulator ziet.

Voor het begrip wordt uitgegaan van het volgende rrodel: Voor een irrpedantie geldt: deze
accepteert een flow (bijv. snelheid) en er resulteert een effort (bijv. een kracht). Een veer
kan als een irrpedantie worden voorgesteld:

F=Kx=KJv (4.9)

Voor de adrrittantie geldt het tegengestelde. Deze accepteert een effort en er resulteert een
flow. Een inertiaal systeem is hier een duidelijk voorbeeld van:

a= ~ - v= ~xJF (4.10)

Bestaat de orrgeving uit een (ged8f1l>te) massa dan accepteert deze een kracht en er re
sulteert een sneJheid. De orrgeving laat zich dus hier het beste beschrijven als een adrrit
tantie. Oit is het geval bij een positieregeling, als orrgeving wordt hier de massa van de
manipulator gezien. Is de orrgeving een (gedelll>te) massa Ill3t een veer, dan gedraagt
deze zich als een irrpedantie. Oit is het geval bij krachtregeling.

1 De tenn irrpedantie wordt geb=ikt naar analogie rret elektrische grootheden. Kracht is
vergelijkbaar rret voltage, snelheid is equivalent rret st.roansterkte. En de irrpedantie is: Z = F / v =
R + Ix.
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gens Iussen
actuator en omgevfng

glens tuuen
actuator en omgevfng

Afbeelding 4.4 Bondgraaf irllJedan
tieregeling

: F
Y f-~----i-------

, V

, z

Ss:Fe

Afbeelding 4.5 Bondgraaf irllJedantieregeling

Afbeelding 4.6 Norton schema

,
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,
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L
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I i
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Het regelgedrag \M:>rdt bepaald door de irl1J8
dantie van de manipulator, deze \M:>rdt aan
gepast aan de orrgeving. In oon bondgraaf
\M:>rden de regelaar en orrgeving gel1'X)(jel
loord als weergegeven in de afbeeldingen 4.4
en 4.5. Y is hierin de admittantie van de om
geving. Deze admittantie bestaat in afbeel
ding 4.5 uit de massa van orrgeving en mani
pulator en oon externe kracht. Vanuit de ac
tuator gezien hoort de massa van manipula
tor bij de orrgeving. Z is de irnpedantie van
de manipulator.

Een andere maar identieke weergave van de bondgraaf is gegeven in het nortonschema in
afbeelding 4.6. Va is de virtuele snelheid, de snelheid die de manipulator bereikt indien deze
geen tegenwerking van de orrgeving heeft, deze snelheid \M:>rdt door de regelaar ingesteld.
V is de snelheid waarmee de manipulator beweegt. F is de kracht die de actuator op zijn
OI'T'geving uitoefent. De irnpedantie van de manipulator \M:>rdt bepaald door de parameters 8
en K Met deze parameters kan het dynamische gedrag van de manipulator geregeld \M:>r
den. De massa van de manipulator hoort bij de orrgeving. Afbeelding 4.7 gooft oon voorstel
ling van oon manipulator die in contact is met zijn orrgeving, door het veranderen van 8 en
K \M:>rden de snelheid V en de kracht F geregeld.

Uitgaande van het nortonschema in afbeelding 4.6 geldt er:

V=YF
ZF=--va-V

YZVoV=-
1+YZ

F= Zva
1+YZ

(4.11)
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OmgevlngActuator

i I

~ -I -"\A~----fM"l -~T ~v ~ I
: i

I

P=FV
YZ2 V; (4.12)

P --=-
(1 + Y2}2

Oit betekent bij een gegeven Y
dat Vo en Z maximaal moeten
zijn.

Voor maximale venrogens
overdrad1t (bijv. zo snel rrogelijk
bewegen van de pantograaf)
geldt:

Is niet een maximale venrogens- Atbeelding 4.7 \l\eergave irJl)8dantieregelaar
overdradlt maar een naU\Nkeu-
rige positionering vereist, dan moet (V-Vo)2 ninimaal \NOrden2.

(4.13)

Bij een gegeven adnittantie betekent dit dat de irJl)8dantie van de manipulator zo groot
rrogelijk moet zijn3

.

Is een naU\Nkeurig ingestelde interfacekradlt gewenst, dan moet (F-Fo? ninimaal \NOrden.
lrJl)8dantieregeling volgens [Hog85] voorziet ed1ter niet in een virtuele kradlt Fo waamaar
gestreefd \NOrdt. [Hog85] besd1rijft geen kradltregeling maar een positieregeling. Minimali
seren van (F-Fo? is hier dan ook niet red1tstreeks mogelijk.
Zeals uit het nortonsd1ema in afbeelding 4.6 blijkt dient de volgende relatie door de regelaar
te \NOrden bepaald:

z= Fe
t .1 V

(4.14)

Hieruit voigt:

(4.15)

Hierin is X de positie van de manipulator en is Xa de virtuele positie. Oit is de positie die de
manipulator inneemt als er geen interactie met de OI'Tgeving is. Er \NOrdt vanuit gegaan dat
er aileen een gewenste positie is, Vo en sVo kunnen daarorn vervallen, en aileen VJs=Xa

2 x=fv, voor een nauwkeurige positianering rooet V=Vo en f (v-vo) 2 rooet minimaal zijn.

3 Wordt de rranipulator vanuit de argeving bijv. gezien als een veer, dan dient deze zo stij f
mogelijk te zijn.

24



Beschrijving regelaars

blijft in de vergelijking over. Bij een irrpedantieregeling \NOf"dt dus het gewenste (bNeede
orde) gedrag gespecific:eerd. De gewenste parameters zijn: ~, ~ en ~ dit zijn respectieve
lijk de gewenste massa, demping en veerkonstante. Met deze gewenste parameters vvordt
het gedrag van het systeem vastgelegd.
Uit fonnlle (4.15) voigt voor de gewenste versnelling:

S2X= ~(K~Xo-X)-SB,x-F,) (4.16)
t

De algemene systeem vergelijking voor Iineaire t'vVeede-orde systernen is4
:

Fact=Ms2X+BsX+F" (4.17)

Invullen van de gewenste versnelling in de algernene vergelijking geeft vervolgens:

Fact= M (K~Xo-X)-BrSX-F,)+BsX+F" (4.18)
Mt

De regelaar dient er voor zorgen dat Fact inderdaad dit gedrag vertoont. Een prindpeschema
van zo'n regelaar is gegeven in afbeelding 4.8.

Er \NOf"dt een concreet voorbeeld gegeven van de irrplernentatie van een impedantierege
laar. Afbeelding 4.9 toont een eenvoudig systeem: Een manipulator met massa M, een veer
konstante ~ en een demping s.,. Deze is in contact met zijn OI1lJeving, deze orrgeving
wordt gemodelleerd met een veerkonstante t<e en een defll)ing Be. De interfacekradlt is:

F"=B,, V+K,,(X-X,) (4.19)

Een rrogelijk irrplernentatie voor
een irTl>edantieregeling van het
eenvoudige systeem zeals in af
beelding 4.9 ziet er uit als ......eer
gegeven in afbeelding 4.11. Het
geheel gedraagt zidl als ......eerge
geven in afbeelding 4.10.

Xd 1 I. ~H Panlograaf Ir----'-_Fe_,Xp......Vp

I L- I

I Kp

~M
Ke

:1
I

Fad

x=() Xe

Afbeelding 4.9 Model systeem

Afbeelding 4.8 Prindpeschema impedantieregeling

4 Fe bevat de veerkonstante en demping van de CXTl3'eving. Oirrlat het hier een positie
regeling betreft, bezit de manipulator geen veerkonstante.
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Voor het schema uit afbeelding 4.11 geldt de volgende
vergelijking:

Voor de fadoren ~, Kw, K., en K,p geldt:

Fact=KprXd-Kpp><-FJ<fp-KvV

Fact=M (K~Xo-X)-BtV-FJ+BpV+K"x+FtJ
Mt

M
-Kpr><d-Kpp><-FJ<fp-KvV=-(K~Xo-X)-BtV-FJ+BpV+K"x+FtJ

Mt

(4.21)

-r~
Xd

:-I
_ Kv j.--v

L-_j

Afbeelding 4.11 IrllJedantieregeling

Hieruit voigt:

St

Xo

Afbeelding 4.10 \l\er1<elijk ge
drag

(4.22)

~ kan 1 gekozen 'M:>rden, deze zorgt er aileen voor dat de dirrensies k1oppen.
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Xc is de positie welke de manipulator inneemt indien Be=Ke=O. Voor Xc geldt:

X _ Xd (4.23)
o Kp+Kpp

De ol1lJevingsparameters Ke en Be komen in de vergelijkingen niet voor, er wordt niet expli
det rekening gehouden met de Ol1lJevingskarakteristieken. Voor de regelaar dient wei een
geschikte keuze voor de target massa, derrping en stijfheid te worden gemaakt. O:>k de
virtuele positie dient ingesteld te worden. Voor deze instellingen is informatie over de
ol1lJeving nodig.

I, ••

I

".,

Mt groot

/

\
Mt klein

J : I

~'I ~ I
Ii, II

".
IU.

.... :....

Ir

Afbeelding 4.13 fv\ groot/klein

Met het eenvoudige systeem uit afbeelding
4.9 en de hierbij ontworpen regelaar zijn en
kele simulaties gedaan. De volgende waar
den zijn hierbij gebruikt: fv1=5 kg, Be=20 Nslm,
Bp=10 Nslm, Ke=100 Nlm, t(,,=10 Nlm, Xc=2
m.
Initieel wordt °met fv\=5 kg, 13t=20 Nslm en
~=1 00 Nlm gewerkt. Er wordt begonnen met
de manipulator op X=O. Afbeelding 4.12 toont
het resultaat, hierin is de positie van de ma
nipulator uitgezet t.o.v. de tijd. Vervolgens
worden de target massa, demping en veer
konstante gewijzigd. De afoeeldingen 4.13 tot
en met 4.15 tonen het resultaat. Klein is hier Afbeelding 4.12 Initieel, Xmanipulator

0.5 x de initiele waarde, groot is 2 x de initi-
ele waarde. De afoeeldingen tonen de positie van de manipulator.

r----'----------------.

.Il 'I ;I\Ill.,
"

1,-

i
I

Kt groot

I~;"
--

" I I,q I I

.
Afbeeldlng 4.14 ~ groot/kleln

De simulaties tonen duidelijk het effect van het Vtlijzigen van de fv\, I3t en ~. fv\ en I3t hebben
aileen invloed op het overgangsgedrag, ~ bepaalt het stationaire gedrag. Een grote ~ leidt
tot een snelle respons met een grote doorsd1ot en een k1eine stationaire fout t.o.v. Xc. Een
k1eine ~ geeft een grate stationaire fout, is trager en heeft ninder doorschot. Een grate
target massa leidt tot een slecht gedempt gedrag, een k1eine fv\ geeft daarentegen een sneI
uitgedempt gedrag te zien. Een grate I3t leidt tot een sterk gedempt, een k1eine I3t tot een
ongedempt gedrag.
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Bij irrpedantieregeling worden positie en
snelheid van de manipulator en de interface-
kracht gemeten. Hierrnee'MJrdt het irrpedan
tiegedrag bepaald. Er 'M:>rdt een gevvenste
positie opgegeven. De regelaar prabeert de
manipulator naar deze positie te bewegen.
V\brdt er echter een interfacekracht gemeten
dan past de regelaar het gedrag aan, de op
gegeven positie zal dan niet bereikt 'M:>rden.
Het systeem gedraagt zich altijd volgens de
relatie in forrrule (4.15). Impedantieregeling is
daarrnee eigenlijk een positieregeling en dus
duidelijk geen krachtregeling.

Impedantieregeling is meer een manier waar- Afbeelding 4.15 ~ grootlklein
op tegen een systeem 'M:>rdt aangekeken dan
een duidelijk ornsd1reven regelstrategie. 1m-
pedantieregeling geeft een handvat om een regelstrategie op te zetten. l-fet aantal VTij
heidsgraden in de keuze van de parameters ~, ~, ~ en ~ is groot.
Er is hier vanuit gegaan dat de systemen lineair zijn, de omgeving storingsVTij is en de
meetwaarden ideaal zijn. In hoeverre deze aanname in de praktijk gebruikt kan 'M:>rden, is
afhankelijk van de situatie. Vaak zal er sprake zijn van verstoorde meetwaarden, statische
frictie, hysteresis, looptijden en andere niet-lineariteiten. Bij verstoorde meetwaarden
gedraagt het systeem zich niet volgens de relatie F,/V=~. Q>k als Fad niet direct beschik
baar is, maar eerst opgebol.JlAd moet 'M:>rden, zal het systeem zich niet volgens deze relatie
gedragen, dit is ook het geval als Fad begrensd is. Statische frictie en andere niet-linearitei
ten be'invloeden natuurlijk wei het gedrag van het systeem, maar de relatie F,N=~ 'M:>rdt
door de regelaar wei in stand gehouden. Dus: zijn de meetwaarden ideaal, en kan Fad
rnomentaan elke gewenste waarde aannemen, dan 'M:>rdt de relatie FJV=~ volledig door de
regelaar vastgelegd.

Samengevat: f\IIet irrpedantieregeling wordt het gewenste gedrag vastgelegd als een tweede
orde systeem. De regelaar zal proberen de manipulator zich te laten gedragen conform dit
gewenste gedrag. Irrpedantieregeling is een manier om een positieregeling te implemente
ren, hierbij treden geen grate oncontroleerbare krachten op als de manipulator in contact
komt met een stijve omgeving. [))or de regelaar 'zief de omgeving de pantograaf als een
massa-veer-dernper systeem. De massa, demping en veerkonstante zijn hierbij instelbaar.

IlT'()edantieregeling kan gezien VvOrden als een corrbinatie van stiffness en darrping control. Deze
VvOrclen hier daarom kort besproken.

Stiffness control

Dit is een positieregeling. Fe INOrdt teruggekoppeld, en afhankelijk van de waarde van deze kracht en
de geVilBnste stijfheid van de regelaar INOrdt de geVilBnste positie in meer of rrindere mate bereikt. De
regelaar zorgt ervoor dat de manipulator zich volgens de volgende relatie gedraagt:

(4.24)

Is Fe =0 dan bereikt de manipulator de geVilBnste positie. Is Fe>O dan INOrdt de positie X
Snelheid en versneJling \NOrden hiermee niet geregeJd.

Albeelding 4.16 toont een roogelijke realisatie. Xe INOrdt hier 0 verondersteld, zodat Fe=Ke X
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Afbeelding 4.16 Realisatie stiffness-control

(4.26)

Fe 1
--"'-
Xd-X Kfp

Als de manipulator in de stationaire toe-
stand een eenheidsoverrJracht heeft, dan is
de verhouding Fl(XrrX):

Met K,p = 11Kt en Kpp groot genoeg, ge
draagt het geheel zich volgens formule
(4.24).
Realisering is ook magelijk zander meting
van Fe. Afbeelding 4.17 toont deze realisa
tie. Met Kpp=K, gedraagt het systeem zich
~r volgens formule (4.24).
Fe oordt hierbij irrpliciet geregeld, er is
geen terugkoppeling. De snelheid lNaarmee
Fe oordt opgebolM(} is begrensd door Kpp
Bij de regelaar met terugkoppeling van Fe
kan Kpp groot gekozen oorrJen voor een
snelle respons. In plaats van Kpp kan bij de
regelaar uit afbeelding 4. 16 ook bijv. een
P/~regelaar oorrJen gebruikt.

Afbeelding 4.17 Realisatie stiffness-control zen
der terugkoppeling Fe

Damping control

Hier oordt een ge..-venste snelheid opgegeven, dit resulteert in een Fe evenredig met de snelheidsafvvij
king en een ge..-venste derrping. De volgende relatie oordt door de regelaar be..-verkstelligd:

(4.27)

Oit resulteert in een derrping:

Fe
8=-

t V-V
d

(4.28)

Een interfacekracht veroorzaakt een verandering in de snelheid van de manipulator, met Fe=O oordt de
snelheid van de manipulator gelijk aan de ge..-venste snelheid. In de stationaire toostand, V=O, gedraagt
de regelaar zich hier meer als een geoone krachtregeling.
Met Vd=O zorgt de regelaar etvoor dat INanneer de manipulator be'Neegt er een tegen..-verkende kracht
oordt geleverrJ. De manipulator gedraagt zich hiermee dus alsofdeze voorzien is van een derrper. De
darrping-controller met instelling V~O is bij de eerrJer besproken ifTJJedantieregelaar gerntegreerrJ.
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Albee/ding 4. 18 toont een rroge/ijke reali
satie. /n de stationaire toostand ge/dt hier
dat V,rKrv Fe- Met Krv=11B, gedraagt het
systeem zich volgens formu/e (4.27).

/rrpedantierege/ing heeft naast een ge
wenste stijfheid en defTJJing, nog een ge
wenste massa. /rrpedantieregeling is daar
mee krachtiger dan de combinatie van stif
fness en dafTJJing control.

Afbeelding 4.18 Realisatie dal'Jl)ing-control

4.5. Hybride Impedantieregeling

De laatste vonn van regeling \Nelke bekeken wordt is hybride impedantieregeling [~].
Deze combineert impedantieregeling en hybride positielkracht control in een strategie. filet
deze hybride vonn kan zowel een positie- als een krachtregeling uitgevoerd worden.

De orrgeving staat binnen deze regelstrategie centraal en deze wordt gerrodelleerd. l-let
gewenst gedrag van de manipulator wordt vervolgens op de orrgeving aangepast. En dit
blijft hier niet beperkt tot een tweecle-orde gedrag zeals beschreven in de vorige paragraaf.
De orrgeving wordt in drie types ingedeeld: Inertiaal, resistief en capadtief. Dit afhankelijk
van de il'Jl)edantie van het systeem. Indien de il'Jl)edantie l(s)=l(O)=O dan is het systeem
inertiaal, is l(0)= c (O<c<oo) dan is het systeem resistief, is Z(O)=oo dan is het systeem
capadtief. Er wordt bij dit indelen naar het laagfrequent gedrag gekeken.
Van elk type orrgeving wordt een voorbeeld gegeven.

Gedraagt het systeem zich inertiaal (zie afbeelding
4.19), dan is de il'Jl)edantie:

F.Js) =(x.(s)-X{s))K= (x.(s)- F.JS))K
MS 2

F.Js) = s2MK (4.29)
X.(s) s2M+K

Z{s)= F.Js) = sMK
sX{s) s2M+K

Afbeelding 4.19lnertiaal systeem

Gedraagt het systeem zich resistief (zie afbeelding
4.20), dan is de il'Jl)edantie:

F.Js)=(x.(s)-X{s))k

( F=MA+BV - X{s) F{s) )
s2M+Bs

F.Js) =(x.(s) F.JS))K (4.30)
s2M+Bs

Z{s)= F.Js) _ sMK+BK
sX{s) s2M+Bs+K
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Gedraagt het systeem zich capacitief (zie afbeelding
4.21), dan is de irrpedantie:

Fact = MA+BV+KX

F.Js) = sV{s) M+ V{s)B+ V{:)K (4.31)

F.Js) K
Z{s)=-- =sM+B+-

Xa(s) S actuator

Xa
C----..
, Fact

f--------.

M

L

K

B---"

Deze indeling is gemaakt bij ro = O. Met ro > aver-
andert het gedrag, bij het capacitieve systeem bij- Afbeelding 4.21 Capacitief systeem
voorbeeld is de irrpedantie 1\t1s+B+Kls. Er geldt hier
dus feitelijk dat deze zich capacitief gedraagt als I\t1s + Kls < a(met s=iro). Is I\t1s + Kls > a
(ro> "(KIM)) dan gedraagt het systeem zich daarentegen inertiaal.

De capacitieve en inertiale systernen kunnen
eenvoudig met thevenin en norton ciraJits
\NOrden voorgesteld. Een capacitief systeem
koot overeen met een norton systeem: een
irrpedantie parallel met een flow source. Een
inertiaal systeem kornt overeen met een the
venin systeem: een irrpedantie in serie met
een effort source. Afbeelding 4.22 toont een
positieregeling, de OlllJeving is inertiaal, de
manipulator is capacitief.

Omgevlng

Afbeelding 4.22 Positieregeling

Fe

Een capacitieve orrgeving (norton) wordt gecorrpenseerd met een krachtbron in serie met
een niet-capacitieve impedantie (thevenin). Een inertiale 0lllJeving (thevenin) wordt met een
norton ciraJit gecol"rpenseerd. D.Js als de OlllJeving zich inertiaal gedraagt dan heeft de
manipulator een capacitief karakter, gedraagt de orrgeving zich inertiaal dan is de manipu
lator capacitief. Dit is het dualiteitsprincipe. Een hybride irrpedantieregelaar zorgt ervoor dat
de manipulator zich ten opzichte van zijn olllJeving duaal gedraagt. Is de 0lllJeving resistief
dan gedraagt de manipulator zich inertiaal of capacitief, beide zijn dan trogelijk.
Een voorbeeld van een capacitieve olllJeving: De pantograaf die de bovenleiding raakt, de
orrgeving bestaat hier uit de massa van bovenleiding en pantograaf, de bovenleiding \NOrdt
als een gedernpte massa met een veer voorgesteld. De manipulator zal zich dan inertiaal
rnoeten gedragen, dit is krachtregeling. Van een inertiale olllJeving is bijvoorbeeld sprake
als de pantograaf de bovenleiding neg niet raakt, de orrgeving bestaat hier uit de massa
van de pantograaf, v.€lke gedernpt \NOrdt. Dan zal de manipulator zich capacitief gedragen.
Dit koot neer op een positieregeling.

Een capacitieve OlllJeving met een capacitieve
manipulator levert causale confliden. Sirnulatie van
deze systemen is niet trogelijk. Afbeelding 4.23
toont het equivalent in elektrische grootheden. Het
is met dit model niet trogelijk de stroom I te bepa
len. Hetzelfde geldt voor een inertiale 0lllJeving met
een inertiale manipulator.
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Na een stapvomige invoer mag er doorgaans in de stationaire toestand geen tout zijn. Ilt
VltQrdt automatisdl bereikt als de manipulator zich duaal ten opzichte van zijn orrgeving ge
draagt. Dat de tout gelijk aan nul is, is eenvoudig in te zien. Bij de positieregeling is de over
dracht:

(4.32)

Hierbij is le=O (de orngeving is inertiaal). Voor een stapvomige invoer (1/5) geldt voor de
stationaire toestand:

. 1 -Z,,(s)
Bss=hm(V- va> I,__=s s Zm(S)+Z,,(S) Is-o=O

Voor de krachtregeling kan eenzelfde afleiding gegeven VltQrden.

(4.33)

Positier~eling

De overdrachtsfunctie van de positiere
geling in afbeelding 4.22 is:

I/o

V=~V+_1-F (4.34) ! 1 i

Zm+Z" 0 Zm+Z" " ~

Afbeelding 4.24 toont een principesche- Afbeelding 4.24 Realisatie positieregeling
ma van een rrogelijke ilTl'lernentatie
hiervan.

Er geldt:

(4.35)

(4.36)

2m VltQrdt als s~+Z-t gesd1reven, hierdoor is het rrogelijk de gewenste versnelling te be
palen uit de gerneten F, X en V. Uit torrrule 4.35 voigt:

x=~(v - F )=v +~ZreJv _v) __1 F
dt 0 sM,+ZI8Sf 0 M, 0 M,

want d 1 ZI8Sf +~ en F=Zm(vo-v)
dt sM,+ZI8Sf M~sM,+Z-J M,

De orngeving is inertiaal (positieregeling), de manipulator irllJedantie wordt daarom gekozen
als: 2m~ + ~ + !<Is (capacitief). Dan is Z-t=~ + !<Is en voigt uit de voorgaande torrrule:
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(4.37)

V\brdt aileen naar een gewenste positie geregeld 'Yo vervalt), dan voIgt hieruit:

FfI=-Mta-Btv-Kt(xo-~ (4.38)

Het gewenste gedrag is gelijk aan het gedrag zeals beschreven door [Hog85] uit de vorige
paragraaf en dit kan dan ook gerealiseerd worden zeals daar beschreven is.

Krachtr~eling

Voor de kradltregeling wordt een soortgelijke afleiding gegeven. Afbeelding 4.25 toont de
regeling met norton en thevenin circuits.

iva

Zm v

~~l-:
De overdracht hiervan is:

Dt kan worden gerealiseerd met de
schakeling in afbeelding 4.26.

lm wordt weer geschreven als lm = s~ Afbeelding 4.25 Krachtregeling
+ 4est. Voor de versnelling geldt dan:

x=..!!.- Fo-F d Fo-F -J...-z v+J...-(F-F)
eft zm eft sMt+ZI88t Mt fflst Mt 0

want d 1 1 ZI88t en F -F=Z v=(sM +Z 'v
dtsM+Z M MfsM+Z \ 0 m t fflStl

t I88t t " t fflstI

(4.40)

(4.41) Afbeelding 4.26 Realisatie krachtregeling

Met een orrgevingsinl'edantie Za = sM
+ B + Kls (capacitief) meet de manipu
lator inertiaal of resitief zijn. V\brdt als
manipulatorinl'edantie lm = s~ + ~
gekozen, dan is l.est = ~.

Hieruit voigt:

x=-J...-B v+J...-(F -F)
M t M 0

t t

M,a=-Btv+Fo-F
M,a+Btv+F=Fo

Met ~ en ~ wordt het gedrag van het systeem vastgelegd. De positie van de manipulator
doet niet ter zake, er hoeft hierbij dan ook geen target veerkonstante te worden opgegeven.
Kent de manipulator los van zijn orrgeving (Fe=O) dan leidt dit niet tot ongecontroleerde be
~ingen; de regelaar zorgt ervoor dat het systeem zich dan volgens de relatie M A + BV =
Fa gedraagt. De maximale snelheid is begrensd. De virtuele kracht Fa. ~ en ~ bepalen het
gedrag als de manipulator los komt van zijn orrgeving.
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De ge'NenSte versnelling is volgens fOllTlJle 4.41:

a=J...-(F -F -B IIIM 0 " IF/
I

Oit invullen in de algemene vergelijking levert:

Voorbeeld im;>edantie-krachtregelillJ

De krachtregeling zeals in het voorgaande besproken is, \M)rdt
toegepast op het eenvoudige rrodel van een pantograaf met
bovenleiding zeals VJeergegeven in afbeelding 4.27.

Fe

Afbeelding 4.28 Irnplementatie krachtregeling

Beschrijving regelaars

(4.42)

(4.43)

Afbeelding 4.27 Een
voudig rrodel

Een conaete irnplementatie van de regelaar is gegeven in afbeelding 4.28. Hiervoor zijn aile
toestandsgrootheden nodig, ook de positie~ van de pantograaf, dit om het gewenste ge
drag te realiseren.
Volgens deze VJeergave is Fact:

Gelijkstellen met formJle 4.43 levert:

1
F"+M(-(Fo-F,,-B, \1)+BV+KX = Fd-K"F,,-KvV-KtpX

M,
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Hieruit voigt:

MKr --1
M,

MK=-B-B
II M ' P,

(4.46)

(4.47)

(4.48)

Voor de virtuele kracht Fe geldt: Deze 'M:>rdt bereikt als ~=oo. Dan is ~=Xrust.b en is Fad gelijk
aan Fe. In dit geval is Fe:

FdF=-
a 1+K"

(4.49)

Er is hier voor ZO\NeI de positie- als de krachtregeling een tvJeecte-orde gedrag gespecifi
ceerd. Met het ooncept zeals dit hier beschreven is kunnen ook hogere-orde regelaars'M:>r
den ont'M:>rpen. A1s het te regelen systeem niet als een tvJeede-orde beschol..JlAd kan wor
den, maar van hogere orde is, dan kan met deze hybride regelstrategie tech een optimale
regelaar ont'M:>rpen 'M:>rden. Dit is als ~ bijv. geschreven 'M:>rdt als Xs2+fv1s+B (derde orde
gedrag, inertiaal), lm kan dan van de gedaante ~S2+~+St+K/s (capadtief) zijn. On dit
regelgedrag te realiseren rroot ook de versnelling 'M:>rden gemeten en teruggekoppeld.

Er zijn met de regelaar zeals getoond
in afbeelding 4.28 enkele simulaties uit
gevoerd. De volgende waarden zijn
hierbij gebruikt: ~=100 Nlm, ~=20
Nslm, I<p=10 Nlm, Bp=10 Nslm, rvI=5
Kg. Initieel is de simulatie uitgevoerd
met een target massa 1T\=2.5 Kg en
een target demping St=10 Nslm, af
beelding 4.28 toont het resultaat. M
beelding 4.29 tot en met 4.32 tonen
enkele simulaties met een groter res
pectievelijk ~ en St. Fa is hierbij tel
kens ingesteld op 100 N. \.I\.eergege
ven zijn Fe' Vp en~

Afbeelding 4.28 Initieel. ~=2.5, ~=10
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/
III:
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Ii.:
act:

Afbeelding 4.29 ~=12.5, ~=10. Massa
groot

Afbeelding 4.30 ~=O.5 ~=10. Massa
klein

De orngeving van de pantograaf gedraagt zidl capadtief als de pantograaf de bovenleiding
raakt (een gederTl)te veer met een massa) en de pantograaf zal zidl dus inertiaal meeten
gedragen, dit komt overeen met een kradltregeling. A1s de pantograaf de bovenleiding (neg)
niet raakt dan is de orngeving zeals deze door de actuator gezien 'MJrdt overwegend inerti
aal en zal de pantograaf zidl capadtief rnoeten gedragen. Dit komt overeen met een posi
tieregeling. Komt de pantograaf even los van de bovenleiding dan zorgt de regelaar ervoor
dat de snelheid van de pantograaf beperkt blijft. Er hoeft daarvoor niet overgesd1akeld te
'MJrden op de positieregeling zeals bij de eerder besd1reven hybride positieJkradlt regelaar.
Initieel kan de positieregelaar wei ingesd1akeld 'MJrden. \l\.brdt er contact gernaakt met de
orngeving dan 'MJrdt er overgegaan naar een kradltregeling, deze blijft verder in werking tot
er voor de positie van de pantograaf een andere positie opgegeven 'MJrdt (bijv. als de pan
tograaf na het einde van een rit naar beneden meet).

.... :
I .. :

yO Ie I
10 I He I .... :

Mil: ~ I , f Fe I

iO I 500 I

ir----------I
,,

~ -'~ ...-- -- - -- - -- - -- - -- - -

v
Iii;

IU:
·10 ·5Oe

D lDD

If f ~ I f d' ~ D

If p' . 1G ~ t '

tp 10 lilt:
ttt. n ra· SO

ttll o 10 blo 10

t,= '"" 11I\=

Afbeelding 4.31 ~=2.5, ~=O. Derrpng
klein.

Mil: ·'0·500
AU: 0 100

Afbeelding 4.32 ~=2.5, ~=100. Derrpng groot.
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Fe. Xp. Vp

(I· S) FeSIIe

'--i
I I

,.-----------------jl -

~~f---I__----, LlJn (poo.)

Voor een prin
dpeschema
van een hy
brideirrpe
dantieregeling
zie afbeelding
4.33. Deze
bestaat uit
een corriJina
tie van een
positie- en
een krac:htre- Afbeelding 4.33 Hybride if'Yl)edantieregeling
gelaar. Sis
hier de selec-
tiematrix, deze bepaalt of er een positie- of een krac:htregeling uitgevoerd wordt. Hier, in het
eendimensionale geval, is deze matrix [1] of [0]. Een ornsc:hakelalgoritrne zorgt ervoor dat er
ofvvel een positieregeling wordt uitgevoerd, ofvvel een krac:htregeling.
Er is hier VIoeer uitgegaan van lineaire systemen en van een Fad v.elke direct elke gewenste
waarde aanneemt. Is dit niet het geval dan geldt hetzelfde als eerder besproken is bij de
if'Yl)edantie positieregelaar.

Samengevat: Met hybride impedantieregeling wordt een regelaar ontworpen, afgesternd op
zijn orrgeving. In tegenstelling tot if'Yl)edantieregeling, v.elke beperkt is tot positieregeling en
tweede-orde impedanties, kan met hybride if'Yl)edantieregeling ook een krac:htregeling
worden gerealiseerd en de if'Yl)edantie van de regelaar kan ook van hogere-orde zijn.
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4.6. Vergelijking regelaars

l-let regeldoel: een kradltregeling van de interfacekracht tussen een manipulator (de pantograaf) en
zijn orrgeving (de bovenleiding).

9 ~ ng eg

Regeling Strategie Bencx:ligde OIllJeVings- Instelparameters Benodigde metin-
waarden gen

PID-positieregeling Bereiken van een gewenste positie ~. ~ \\O'dt Xn..t.b. I<t, Kp.. 'Ii. '[,j. ~ Xp.
hierbij zo ingesteld dat: <XaXn..t.J=Fd

Positieregeling met Bereiken van een gewenste positie ~. ~ wordt Xn..t.b. I<t, K,.!<:I.Ka.~ Xp. Vp en eventu-
toestandsterugkop- hierbij: eel hogere afge-
peling ~= (F.IKt,+Xn..t.J(K,+Kp(K,+K,J) + (Ka+1)Fd leiden.

PD-krachtregeling Bereiken van een gewenste kracht Fd. - Kp.. "Cd. Fd Fe·

Hybride posi- A1s positieregeling in werl<ing dan bereiken van Xn..t.b Instelparameters Fe. Xp (en eventu-
tie/krachtregeling gewenste positie~. ~ wordt hierbij ingesteld van za.vel de ge- eel afgeleiden hier-

OP Xn..t.b+A A1s krachtregeling in werl<ing dan bruikte positia- als van).
bereiken van een gewenste kracht Fd. krachtregelaar

Stiffness control Bereiken van een gewenste positie. dit echter Xn..t.b. I<t, K,p.Kp..~ (F.,). Xp.
afhankelijk van de interfacekracht. De relatie
Fe=~ <XaX) wordt door de regelaar bepaald.

Dalll'ing control Bereiken van een gewenste delll'ing. De ra- - ~,Vd (F.,). Vp•

gelaar beoNerkstelligt de volgende reJatie: Fe=E\
(VaV)'

lfTl)edantiepositia- In stand houden van de relatie Xn..t.b. I<t, ~. E\. ~.~ Fe. Xp. Vp•

regeling F.,N=~+E\+K/s.

Irrpedantiekracht- In stand houden van de relatie (FaF.,)N = ~. E\. Fd Fe. (XJ. Vp•

regeling ~+E\.

Hybridei~ A1s positieregeling in werl<ing dan Xn..t.b. I<t, Instelparameters Fe. Xp. Vp (bij ho-
tieregeling F.,N=s~+E\+K/s. als krachtregeling dan (Fa van za.vel de ge- gere-orde oak ver-

F.,)N=s~+E\. Oit als systeern als tweede-orde bruikte positia- als der afgeleiden van
wordt beschreven. Hogere-orde beschrijving krachtregelaar Xp~~.
rrogeIijk.

abel 4.1 ver ell 01 r elaars

Positieregeling. krachtregeling en hybride positielkrachtregeling proberen een enkele
grootheid te optimaliseren, ofvvel de positie, of\Nel de kracht. Ook bij de hybride regeling
v.ordt er tegelijkertijd slechts een grootheid geregeld. Bij de overige vormen, stiffness-,
dal1l'ing-, i~antie- en hybride i~antieregeling gedraagt het systeem zich zodanig dat
de verhouding tussen Fe en snelheid van de manipulator volgens een (dynarrische) relatie
vastgelegd v.ordt.
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Regeistrategie CNergangstoestand Stationaire toestancl (~ einclig) Stationaire toestancl (~-4<Xl)

Positieregeling (PIPO) Geen controle CNer interface-
kracht. F,,=:1 (Xd-xllJ«,,,)

F,,=KJ.Xd-XIlJ«,")
p+ b

Positieregeling (PI) Geen controle CNer interface-
kracht. F,,=K,J..Xd-XIlJ«,") F,,=O V F,,-OG

Kradltregeling (PIPO) Geen controle CNer interface-
kracht. F=~F F = aXpr F

" 1+a.K d " 1+a.Kpr dpr

Kradltregeling (PIIPIO) Geen controle CNer interface-
kracht. F,,=Fd F,,=Fd

Hybride positieJkracht- Geen controle CNer interface- Afhankelijk van gebruikte krachtregeling Afhankelijk van gebruikte krachtrege-
regeling kracht. (PIPO of PIIPIO). ling (PIPO of PIIPIO).

Irrpedantiepositierege-
F" =MrA+BtV+Kt(XQ-.x) F= KtK,,(X_X ,,) F,,=Kt(XQ-Xrust.,,)ling

" Kt+K" Q IlJ«,

Irrpedantiekrachtrege-
Fd-F,,= VZt= MrA+Bt Vling F,,=Fd F,,=Fd

Hybride ifTlleClantiere-
F" =MtA+BtV+Kt(XQ-.x) F,,=Fdgeling F,,=Fd

of
Fd-F,,= VZt= MrA+BtV

•aDe. 4.~ IntenaceKl acnten
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Ontvverp regelaars: Positieregeling

5. Regelaarontvverp

Er worden hier versc:hillende regelaars ontv.orpen. Voor de positieregeling worden twee regelingen
ontv.orpen, een gebaseerd op een P1D-regelaar en een rret toestandsterugkoppeling. Voor de
kradltregeling wordt een regeling ontv.orpen rret een PD-regelaar. De hybride positieJkrachtregeling
is een COI1iJinatie van de positieregeling rret toestandsterugkoppeling en de kradltregeling.
Voor de irrpedantiepositieregeling wordt een regelaar ontv.orpen gebaseerd op [Hog85]. Voor de
hybride irrpedantiepositieJkrachtregeling kan de positieregelaar gecorrbineerd 'M>rden rret een
irrpedantiekrachtregeling, gebaseerd op [AS88]. Orrdat de positie hier van ondergeschikt belang is,
wordt hier slechts de irrpedantiekrachtregelaar ge·illl'lerrenteerd.
r.let deze regelaars 'M>rden simJlaties uitgevoerd. r.let versc:hillende gewenste interfacekrachten,
snelheden en periodetijden.

5.1. Positieregeling

r.let de positieregeling 'M>rdt de pantograaf naar een positie voorbij de positie van de
bovenleiding in rust gebracht. Fe is in de stationaire toestand dan gelijk aan: ~ x (Xp-Xrust,b)'

Er 'M>rden twee positieregelaars ontv.orpen, een rret een PID regelaar en een rret toestand
sterugkoppeling. De PID-regelaar zal door de I-actie geen fout in de stationaire toestand
hebben, ook niet als er een orrgevingskracht is. r.let de toestandsterugkoppeling 'M>rden de
polen zo gelegd dat het resultaat een redelijke doorschot en stijgtijd heeft. Er wordt echter
geen pool op (0,0) gelegd, er zal dus wei sprake zijn van een fout in de stationaire toestand
als de pantograaf in contact kornt rret zijn orrgeving.,........::.---------------,

~~rl~r~'T-L ' I I

De PID-regelaar 'M>rdt ontv.orpen door het
systeem op de rand van instabiliteit te bren
gen. Oit gebeurt door de 1- en de D-actie uit
te zetten en de proportionele \tersterking te
verhagen. Er wordt hierbij geen contact ge-
maakt rret de omgeving.
Uit een simJlatie b1eek dat bij Kp,grens=200 het Afbeelding 5.1 Positieregeling rret PID-re-
systeem begon te oscilleren. De periodetijd gelaar
hierbij (Tgrens) bedroeg 2 seconde. De \terster-
king is zo hoog omdat het systeem overwegend tweede-orde is. Volgens Ziegler-Nichols
dienen de volgende pararreters te worden gekozen:
~=O.6Kp,grensl 'td=O.125Tgrens, 'ti=O·5Tgrens•

Dus ~=120; 'td=O.25; 'tj=1.
On de gewenste Fd te bereiken meet de pantograaf naar de positie:

5.1.1. Positieregeling met een PlD-regelaar

FdX=X ... b+-
fU;o&, K.

b

(5.1)

De afbeeldingen 5.2 tot en rret 5.4 tonen enkele van de simJlaties. De eindtijd hier is 2 sec.
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Afbeelding 5.2 Exact, Fd=250, vt=O. Stapvormig ingangsignaal.
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Afbeelding 5.3 Exact, Fd=250 N, vt=100. Stapvomig ingangsignaal.
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Afbeelding 5.4 ~b 10% te laag gerreten, Fd=250 N, vt=100 ms. Stapvomig ingangsignaal.
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Uit de afbeeldingen blijkt dat de pantograaf oon denderend gedrag vertoont, vooral bij oon
hoge ~. Deze regeling is bij grote ~ geheel onbruikbaar als~b niet exact bepaald kan
vvorden. \l\brdt deze rustpositie 10% te laag gerneten dan is er in de stationaire situatie
goon contact tussen bovenleiding en pantograaf.
Het duurt bovendien zoor lang voor de pantograaf op zijn nomnale kracht is, wat veroor
zaakt vvordt door de tegenwerkende kracht van de bovenleiding en de relatief geringe
integrerende \Nerking van de regelaar.

Afbeelding 5.5 toont hoe de pantograaf oon bovenleiding voigt, initiool is de pantograaf op
de gewenste positie ingesteld. De bovenleiding blijkt, net als bij de aansturing met constante
kracht, slecht gevolgd te vvorden.

.... :
II:

W. I H00 IJ Lell IF I ~ t e r I a I
I I I Illl

Afbeelding 5.5 Fd =1250 N, vt =0, Xstart=>G>, Tb=O.5 s. Volgen van leiding.

pas eg ng

ICondities IFd[N] IVJrn'5] ITb[5] I~ (gedurende 1 Isec.)

Parameters exact bekend, x.-=O 250 0 00 10.25

Parameters exact bekend, Xstat=O 250 100 00 22.98

Parameters exact bekend, x.-=O 1250 0 00 6.95

Parameters exact bekend, Xstat=O 1250 100 00 9.22

Parameters exact bekencl, Xstat=>Ct. 250 0 1 4.8

Parameters exact bekend, Xstat=>Ct. 1250 0 1 0.58

Parameters exact bekend, Xstat=>Ct. 1250 100 1 6.1

acel ~.1 t-'I U /tier ell

5.1.2. Positieregeling met toestandsterugkoppeling

Qrdat de PID-positieregeling onbruikbaar blook vvordt er ook een regelaar gebaseerd op
toestandsterugkoppeling ontvvorpen. AIle toestanden vvorden teruggekoppeld, de pasitie Xp,
snelheid Vp en actuatorkracht Fact. Hierrnee kunnen de polen van het systoom op elke
gewenste plaats gelegd vvorden. Deze regelaar bevat goon zuivere integrator en bij oon
stapvorrrige verstoring zal er daarom in de stationaire toestand oon stationaire fout zijn.
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Kl

Xd ~~l Fzw.comp Fzw

- E ~ Fact+_ ~I
s ~

Pontograaf

iKP'
l-----------ii MO I

Xp

Afbeelding 5.6 Positieregeling met toestandsterugkoppeling

Afbeelding 5.6 toont de irnplementatie, er geldt:

E=Xd-~Xp-~ Vp-KaFBet
=Xd-(S2KaMp+s(KaBp+K~+(K1+K,)XpCs)

(5.2)

Hieruit voigt:

~ ~ ~ ~
(R+sL)(Mps2+Bps+K,) +KB(s2KaMp+s(BpKa+K~ +(~ +K,)

Door geschikte waarden voor K1, K2 en K3 te kiezen kunnen de polen op elke v.nllekeurige
plaats gelegd worden.

Met de volgende parameters:
1IJII)-1O Kg Bp=S NSJm Kp-1 N1m R=1 ohm [-1 H1<8-2 Ktl=sooo+5OOVt

~=10 Nslm ~=1 Kg

Is de overdrad1t:

X ( ~ 0.2 X' IS~
p sJ d\ J

S3+s2(1.5+0.2Ka) +s(0.6 +0.1 K3+0.2~ +0.1 +0.2Ka+0.2~

an een doorsd1ot van 4 % te krijgen worden de polen op (-1,1), (-1,-1) en (-1,10) gelegd.
Hiermee wordt de karakteristieke vergelijking:

(5.5)

En hieruit voigt: ~=47, ~=80. 75 en ~=52.5.
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De systeemversterking is:

(5.6)

De gewenste positie rroet vennenigvuldigd WJrden met de inverse van de systeemverster
king.
Er WJrdt hier irJllliciet een krad1t geregeld. De interfacekrad1t in de stationaire toestancl is:

F~=(Xp-Xrust.tJKb (5.7)

In de stationaire toestancl (8p=Vp::() en bij een eenheidsoverdrad1t van de actuator geldt:

FBet=Xd-~Xp-~FBet=X~P+(Xp-XrusJKb

F _Xd-~Xp (5.8)
Bet 1+K

3

Xd-~Xp=(1 +K~(XpKp+(Xp-Xrus~tJKtJ

Hieruit voigt:

(5.9)

On een gewenste Fe te realiseren rroet dus een sd1attinglmeting besd1ikbaar zijn van~b
en~.

De sirnulaties gebeuren met de parameters exact bekencl en met af'Nijkingen in de meting
van ~b en de sd1atting van~. Afbeeldingen 5.7 tot en met 5.10 tonen enkele van de
resultaten. Hieruit blijkt duidelijk dat deze positieregeling veel mnder gevoelig is voor fouten
in de sd1atting van >\.ustb'

•••• : lij.'OS I
Mil: I

I, I For eel r Int er f ~ I
I I 11111 I 1111

----------r~.::;'.;;-:r:-"11
, .Utll:

", ...----------t!-'I.~.•~..~I:-...IiS:
" :~~:~~l:

I
1.11

Afbeelding 5.7 Exact, Fd=250 N, vl::()

·11111 ·1111
I I
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Afbeelding 5.8 Exact, Fd=250 N, vt=100 ms. stapvomig ingangsignaal.
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Afbeelding 5.9I\11eting=1.1 X positie, Fd=250 N, Vt=O. Stapvomig ingangsignaal.
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Afbeelding 5.10 ~ting = 0.9 x positie, Fd=25O N, vt=O. Stapvomig ingangsignaal.

Afbeelding 5.11 toont hoe de pantograaf een doorhangende leiding voIgt, initieel is de
positie gelijk aan de nomnale. Bij een hoge gewenste kracht gaat het volgen van een
bovenleiding met deze regelaar aanmerkelijk beter dan met de PID-regelaar.

1111: ·m

II

Afbeelding 5.11 Fd =250 N, vt=O. Volgen van de leiding.

ICondities IFd [N] I VI [rn's] IT [s] I~ J
Parameters exact bekend, ><stat=O 250 0 00 6.33

Parameters exact bekend. ><stat=O 250 100 00 9.56

Parameters exact bekend. ><stat=O 1250 0 00 2.45

Parameters exact bekend, ><stat=O 1250 100 00 5.41

Parameters exact bekend. ><stat~ 250 0 1 0.10

Parameters exact bekend. ><stat~ 250 100 1 0.13

Parameters exact bekend, ><stat~ 1250 0 1 0.0057

Parameters exact bekend, ><stat~ 1250 100 1 0.0034

Parameters exact bekend, ><stat~ 1250 100 .5 0.091
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rug ppe ngegng

Parameters exact bekencl, Xsat=>Ct, 1250 100 .4 0.2

Parameters exact bekencl, Xstat=>Ct, 1250 100 .35 1.35

Gemeten positie 10 % te hoog, Xsat=>Ct, 250 0 1 0.0059

Gemeten positie 10 % te laag, Xsat=>Ct, 250 0 1 0.0074

Schatting ~ 50 % te hoog, Xsat=>Ct, 250 0 1 0.0054

Schatting~ 50 % te laag, Xsat=>Ct, 250 0 1 0.0051

•ace. ~." t-'osltler ell rret toeslC naste lKO ~II

5.2. Krachtregeling

rv1et de kradltregeling wordt Fe naar een ingestelde waaroe geregeld. Aileen Fe wordt hier
gerreten en teruggekoppeld.
De kradlt 'Helke de bovenleiding op de pantograat uitoefend is:

(5.10)

Het gedrag van het systeem is hierbij:

(5.11)

Een analytisdl ont'Nerp van een regelaar voor dit systeem is erg complex, er wordt daarom
rret Ziegler-Nidlols gewerkt.

Ge\Nenst is hier een zeer snelle
respons op verstoringen. De sta
tionaire tout is hierbij rrinder van
belang. Een PD-regeling lijkt hier
daarom op zijn p1aats. Fe zal
ed1ter niet constant zijn en s1in
geren rond een bepaalde waar
de. Ook zal de kradltrneting ruis
bevattens. Er wordt daarom een
tarnme D-actie gebruikt.

Fd

Afbeelding 5.12 Kradltregeling

5
Er kan wellicht een Iaagdoorlaatfilter gebmikt worden an de hoogfrequente mis en storing

te verwijderen. Hierrree wordt echter weI extra dynamica in het systeem ingebracht.
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De overdracht van de regelaar is:

(5.12)

Uit praktische overwegingen is gekozen voor de tani1eidsfactor 13=0.5. In eerste instantie
was 13=0.1 gekozen (de ninimale waarde), dit leverde een erg wid gedrag op, en sirTlJlatie
lukte aileen met een zeer klein integratieinterval. Oit veroorzaakte buitensporig lange sirnu
latietijden.
Met een sirTlJlatie is de ~ bepaald waarbij het systeem begint te oscilleren. De periodetijd
Tgrens wordt hierbij gerneten. ~ en "Cd worden vervolgens als voIgt ingeste/d: ~ = 0.6 ~.grens

en "Cd = 0.125 Tgrens'

Met de systeerJl)arameters zeals gegeven in de varige paragraaf en met een vt=O, wordt het
systeem instabiel bij ~ = 7. De periodetijd van de oscillatie bedraagt hierbij 0.21 sec. Hieruit
voigt: ~ = 4.2 en "Cd = 0.02625.
Tijdens de sirTlJlaties bleek dat Fact zeer grate en k1eine waarden aannam. On een rneer
reele sirTlJlatie te krijgen is Fact daaram bij enkele sirTlJlaties begrensd tot 10 x Fd. In de af
beeldingen 5.13 en 5.15 zijn de resultaten met respecl:ievelijk een grote stap en een k1eine
stap weergegeven. Bij een grate stap heeft de pantograaf een hoge snelheid als deze de
leiding raakt, dit veroorzaakt een hoge tegenwerkende kracht en de pantograaf gaat
denderen. Bij een k1eine stap is deze snelheid gering, en er treden geen grate krachten op.

Iljnpcf
,Ueln
! 9uens t.
error
H~e

, '\ --'
, , _ ' / Xrust,b

Afbeelding 5.13 Fact < 1OxFd, Fd=250 N, vt=O. Stapvomig ingangsignaal.

De krachtregeling zal aileen geed INerken zolang de pantograaf contact met de bovenleiding
maakt. V\brdt het contact verbroken, dan zal de pantograaf met constante versnelling naar
de bovenleiding bewegen. En vp kan hoog zijn als deze de leiding raakt. De bovenleiding
wordt hierdoor ver ingedrukt, en dit levert een hoge teruggekoppelde kracht Fe op, Fact zal
hierop zeer klein of zelfs negatief worden. Het systeem kan hierbij instabiel worden en gaan
oscillerenldenderen.

Afbeeldingen 5.16 tot en met 5.18 tonen hoe de pantograaf een doorhangende leiding voigt,
initieel is Xp hier weer op de noninale kracht ingesteld. PJ bij een lage gelNenste kracht b1ijft
de pantograaf de leiding geed va/gen. Ook bij een hoge ~ wordt de bovenleiding nog geed
gevolgd. V\k:>rdt Tb verkleind tot ongeveer 0.08 seconde, dan wordt het contact met de
bovenleiding verbroken. Bij een begrensde Fact Iigt dit ongeveer bij Tb=O.1 sec.
In tabel 5.3 worden de resultaten van de sirTlJlaties sarnengevat.
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Afbeelding 5.14 Xstart=1.75, Fact < 10Fd, Fd=250 N, vt=O. Ingangsignaal is een k1eine stap.
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Afbeelding 5.15 Fact onbegrensd, Fd=250 N, vt=O. Stapvol11'1g ingangsignaal.
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Afbeelding 5.16 Fd=250 N, Vt=O m's, Tb=.5 sec. Volgen van een leiding.
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Afbeelding 5.17 Fd=1250 N, vt=100 m's, Tb=.5 sec. Volgen van een leiding.
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·1111

Afbeelding 5.18 Fact onbegr., Fd=1250 N, vt=100 m's, Tb=O.08 sec. Volgen van een leiding.

Coodities Fd[N] VI em's] Tb [s] ~

Fa:! onbegrensd. Xstat=O 250 0 co 2.05

Fa:! onbegrensd. Xstat=O 250 100 co 2.33

Fa:! onbegrensd. Xstat=O 1250 0 co 0.69

Fa:! onbegrensd. Xstat=O 1250 100 co 0.71

Fa:! < 1OxFd. Xstat=O 1250 0 co 0.81

Fa:! < 10xFd. Xstat=O 1250 100 co 4.53

Fa:! onbegrensd. Xstat=>Ct> 1250 100 1 0.017

Fa:! onbegrensd. Xstat=>Ct> 1250 100 0.5 0.013

Fa:! onbegrensd, Xstat=>Ct> 1250 100 0.25 0.026

Fa:! onbegrensd. Xstat=>Ct> 1250 100 0.125 0.095

Fa:! onbegrensd. Xstat=>Ct> 1250 100 0.075 0.77
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FlEI onbegrensd. Xsat=JG> 1250 100 0.0025 2.97

FlEI < 10xFd. Xsat=JG> 1250 100 0.125 0.23

FlEI < 1OxFd• Xsat=JG> 1250 100 0.1 tn
1 abel 5.3 KraCt1trE elleg ng

5.3. Hybride positielkrachtregeling

On de nadelen van de twee voorgaande regelaars te elimneren VvOrdt een hybride regelaar
onMturpen. Een oorrt>inatie van positieregeling en kradltregeling waarbij ><P, Vp, Fact en Fe
'M:>rden gemeten en teruggekoppeld. De regelaar 'M:>rdt zo onMturpen dat deze zidl als een
positieregelaar gedraagt a1s er geen oontad met de bovenleiding is (Fe =0) en als een
kradltregeling als er wei oontad is (Fe> 0). Voor de positieregelaar'M:>rdt de toestandsre
gelaar gebruikt zoals besd1reven in 5.1.2, voor de krachtregelaars 'M:>rdt de regelaar uit 5.2
gebruikt. De hybride regeling sdlakelt eenvouclig om tussen deze twee regelaars, afhankelijk
van de interfacekradlt.

.... ;.... :
I. I Ho CQ teL I IFin t e r! ft I
I I I 1111

-+----'- - - - - - - - - - - - - - -

~ - --,
1111''': I,, _Irell:

, , ' ••••nt: II, ern' :I,,.: I

11111: 01111 I

Afbeelding 5.19 Fd=250, vt=O. Stapvormg ingangsignaal.

Afbeelding 5.19 toont het resultaat van een sirnulatie. Een grote stap v.elke tod1 niet leidt tot
een denderend gedrag. Het gedrag bij het volgen van een bovenleiding is gelijk aan dat bij
de kradltregeling, pas als de pantograaf de leiding niet meer kan volgen treedt de posi
tieregeling in v.erking. Het punt waarop de pantograaf los komt is gelijk aan dat van de
kradltregelaar (Tb=O.08 sec).

Fd [N] v. [m's] Tb [s] ~

250 0 00 4.89

250 100 00 4.96

1250 0 00 2.24

1250 100 00 2.26

Tabel 5.4 HYonae regelaar
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5.4. Impedantie-positieregeling

De volgende relatie \NOI"dt door de regelaar bepaald:

Fe=M,Ap+BtVp+K~Xo-XJ (5.13)

Hierbij \NOI"dt naar een gewenste positie geregeld. Gemeten en teruggekoppeld 'NOrden ~,

Vp en Fe. ><.ust.b en ~ dienen ook te \NOI"den gernetenlgeschat.
De besturing 'NOrdt ge"irTplementeerd op de rnanier zeals besd1reven in hoofdstuk 4 en
weergegeven in afbeelding 5.20.

XrusI.b

Fe

~Fact

_[ 'I ~ 1 i---ITJ
_! I(v 1-- v

~

,-------j Kip ~-------'--1-------,-----;'Kb ~ -------,

~ L

Xd -

'-----------11 ~ I

Pantogroarlboven/eldlng ~
I

L--------------------1) Kpp ;'f-~ -----J

~J

Afbeelding 5.20 Irnpedantieregeling

Een targetrnassa ~, derrping ~ en stijfheid ~ bepalen het gedrag. Ingesteld \NOI"dt verder
nog de virtuele positie Xc, de positie waamaar de pantograaf beweegt als deze geen
interactie met de orrgeving zou hebben.
Er 'NOrdt hier v..eer vanuit gegaan dat het systeem een tweede-orde gedrag vertoont (de
pool ten gevolge van het opbol..M.'en van het rnagnetisch veld is hier niet doninant). Heeft de
actuator een eenheidsoverdradlt dan kan dezelfde afleiding als in paragraaf 4.4 'NOrden
gebruikt voor de factoren Kw, ~ en Kv.

MKpp=-Kt-Kp
Mt

MK=-B-B (5.14)
v M t p

t
MKfp=--1
Mt

De virtuele positie Xo \NOI"dt:

(5.15)

Er 'Nordt geen rekening gehouden met de zwaartekradlt van de pantograaf, Fact krijgt hiertoe
een offset gelijk aan deze zwaartekradlt.
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Deze ifTl)edantieregeling is een lXlSitieregeling en er kan hienree dus niet eenvoudig naar
het criterium Q worden geoptirnaliseerd.
De gev...enste lXlSitie rroet voorbij het rustpunt van de bovenleiding Iiggen, de stationaire
kracht is evenredig met de uibMjking van de bovenleiding. In de stationaire toestand geldt:
Fe=I<t{Xa-~). De lXlSitie~ is dan:

FB.t_~=K~Xo-X~ en FB.t_~=Kb(Xp-Xrust.,)

J<, Kb (5.16)
-~-~= K.+K. Xo+K.+K. Xrust,b

t b t b

F =K.(~X -~x \Bt-~ f\ K.+K. 0 K.+K. rus~bI
t b t b

(5.17)

Fe is hierrnee niet eenvoudig op een gev...enste waarde in te stellen. Xrust.b rroet bekend zijn,
evenals I<t,. Tevens rroet er een geschikte COl'Tbinatie van Xa en I<t gevonden \NOrden. Het
exact regelen naar een bepaalde kracht lijkt met deze ifTl)edantieregeling dus niet eenvou
dig te verNezenlijken.

Is er een schatting van de rustlXlSitie en stijfheid van bovenleiding dan kunnen de parame
ters als voigt \NOrden ingesteld:

In de stationaire toestand geldt:

(5.18)

Hiermee worden I<, en ><0 ingesteld Is bijvoorbeeld de gewenste Fe=250 N, de geschatte XIlJSt,b=2 meter
en de geschatte ~=2500 Nlm. Dan rooet Xp in de stationaire toestand bij Fe=250 N gelijk zijn aan 2,1
meter. Om dit te bewerkstelligen rooeten I<, en Xo zodanig gekozen worden dat aan 250=1<,0<0-2,1)
voldaan wordt. Kan de positie niet nauwkeurig worden bepaald dan wordt Xo groot gekozen ten orr
zichte van XllJSt,b en I<, klein. Kan de rustpositie wei nauwkeurig worden dan kan O<O-XJ klein worden,
en I<, groot. Oit heeft een zeer snelle respons tot gevolg.
Met Bt wordt de maximale snelheid begrensd, door deze voldoende groot te nemen wordt het effect
van botsingen verminderd. De pantograaf botst dan niet met hoge snelheid tegen de bovenleiding.
Met J\.1, wordt de respons op verstoringen bel"nvloed, hoe kleiner J\.1, des te hager is de versnelling bij
een verstoring.

Gevoeligheid voor storingen

Gerneten \NOrden~. Vp• Fe' ~b en eventueell<t,.
Voor de interfacekracht geldt:

FB,t_.=K~Xp-XJ en FB.t_~:=Kb(Xp-Xrust,,)

K~b
-FB,t-~=--(Xo-Xru.¢,)

J<,+Kb
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Heeft de positierreting Xp een tout p% dan geldt:

(1+ L )K,Kb
100 1

FtI,t~e p (p Xo- Xrust,J
(1 + 100)Kt+Kb 1+ 100

(5.20)

Hieruit voigt direct dat als Xp niet naU'M<eurig gerreten kan mrden, Xc groat gekozen rroet
'MJrden t.o.v. ~b' Is de rreetwaarde Xp grater dan de vverkelijke waarde, dan resulteert dit
in een k1einere Fe. Is Xp in vverkeJijkheid kleiner, dan is Fe grater. E.e.a. afhankelijk van de
keuze van Xc en ~.

Heeft de rreting van Fe een tout p% dan geldt:

(5.21)

(5.22)

(5.23)

De regelaar is vveinig gevoelig voor touten in Fe. Een tout p% resulteert in een tout < p% in
vverkelijke gev..enste Fe.

Voor rreetfouten in Vp geldt: Is Vp in vverkelijkheid groter dan de rreting, dan gedraagt het
systeem zich alsof er een te k1eine ~ ingesteld is, dus ninder gedernpt. Is Vp in vverkelijk
heid k1einer dan zijn rreetwaarde dan gedraagt het geheel zich alsot ~ te groot gekozen is.

Voor touten in de schattinglrreting van de rustpositie van de bovenleiding geldt:

_ K,Kb P
FtI,t~e- K+K. (Xo-(1 + 100)Xrust,J

t b

Q,k hier geldt vveer dat als Xrust,b niet naU'M<eurig bepaald kan mrden, Xc groot gekozen
meet mrden t.o.v. ~b' V\brdt~b te laag ingeschat dan resulteert dit in een hogere Fe.
Afbeelding 5.21 toont het gedrag als de rreting van~b 10% te laag uitvalt. Is deze rreting
10% te hoog dan heeft dit een tegengesteJd effect. V\brdt dezelfcle rreting (10% te laag)
gedaan bij Fd=250 N, dan mrdt er helemaal geen contact gemaakt rret de bovenleiding.

Variaties in de schatting van ~ hebben eenzelfcle effect.

K~1+L)Kb
100

FtI,t~e P (Xo- Xrust,J
Kt+(1 + 100)Kb

A1s ~ te hoog mrdt ingeschat dan resulteert dit in een hogere Fe' een te lage schatting
resulteert in een k1einere Fe.

fv1et een rekenvoorbeeld mrdt een en ander aangetoond: Bij een gev..enste kracht Fd=1250
N en ~=12500 Nlm hoort een uitwijking van 10 an. fv1et ~=5000 Nlm mrdt de virtueJe
positie Xc=~+10 +F'~ =~+35 an. Voor de positie Xp in de stationaire toestand geldt
tormule (5.16).
B1ijkt de lNerkelijke ~ 25000 Nlm te zijn, dan is Xp in de stationaire toestand 2,058 rreter en
Fe=1458 N. Is ~ kleiner, bijv. 5000 Nlm, dan is Xp in de stationaire toestand 2.175 rreter,
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en Fe=875 N. Q.ls'M:>rdt I<t, te laag ingeschat, dan resulteert dit in een hogere interfa
cekracht. V\brdt I<t, te hoog ingeschat dan is een lagere Fe het gevolg.

[lllle

I

I
Fe
I

~" n, 1500 0
Aq 0 0

Afbeelding 5.21 ~=5000 Nlm, ~=O.1 Kg, ~ = 50 Nslm, Fd=1250 N, Meting hoogte = 0.9 X

W:!rkelijke hoogte. Stapvornig ingangsignaal.

De regelaar bevat geen differentiators, ruis 'AOrdt dus niet versterkt. Er geldt daarom voor de
invloed van ruis hetzelfde als voor de hiervoor besproken 'gevoeligheid voor storingen'. De
invloed van ruis zal dus ninder zijn dan bij de PID-positieregelaar en de PD-krachtregelaar.

Gevoeligheid voor parametervariaties

Doninerend in de parameters is de massa van de pantograaf. Is~ p x zo groot als
opgenomen in de parameters, dan gedraagt de pantograaf zich alsof de targetrnassa ~ p x
zo hoog gekozen is. Hoe het gedrag veranderd bij een \Nijziging in ~, is gesimuleerd in
hoofdstuk 2.

Stabiliteit
Fer-l

.--------tICfp..-------------.

Met~=O is de overdracht hier- Afbeelding 5.22 Stabiliteitsanalyse
van:

Het systeem zeals hier is ge
rrodelleerd is derde-orde en kan
daarom instabiel gedrag verto
nen. On stabiliteit aan te tonen
'AOrdt het systeem vereenVOLr
digd tot afbeelding (5.24).

X Ka

Xd MpLs3+(B~+M,fiJs2+(KpL+BpR+KaKJs+K~+Ka(Kfp+K,J
(5.24)

(Aangenomen is hierbij dat ~<~ en So«~).
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Met Routh-Hul'Nitz kan hier de stabiliteit \Mlrden aangetoond.

S n : MpL KpL+B,fi+K.Kv

sn-1: BpL+M,fi K,fi+K.(K,J<b+KpJ

sn-2:b1 BpL~M,fi((BI+M,fi+K.KJ(KI+B,fI)-MpL(K,fi+K.(K,J<b+KpJ» - 0 (5.25)

sn-3:J.-(b1(K,fi+K.(K,J<b+K.(K,J<b+KpJ» 0
b1

Er vindt in de eerste kolom geen tekerMlisseJing plaats als:

(BL+MRJ(KpL+BR+K.KJ ~ ML(K,fi+K.(KfpKb+KpJ) (5.26)

En onder deze voorwaarde is het geheel stabiel. Cancreet betekent dit dat de stabiliteit toe
neerrt bij grotere K.. (~groot) en k1einere ~ en Kw (fv\ groot en t<t klein). fv1et de gebruikte
silTlJlatieparameters voIgt uit voorgaande vergelijking (met enige verwaarlozingen):

5000+1000K~Kfp(2500+100VJ+Kpp (5.27)

En hieruit voigt:

5.4.1. Simulaties

250 -1 OOBt+1011,+0.1 Kt- VtAt
----'--------'-----'-- s; 65

Mt

(5.28)

Stapvomig ingangsignaal

Afoeelding 5.23 tim 5.25 tonen het gedrag van de pantograaf als deze zich initieel op enige
afstand van de bovenleiding bevindt. Afoeelding 5.23 toont hierbij hoe de snelheid afneerrt
als de pantograaf de bovenleiding nadert, de eindtijd is hier 0.15 sec. Er is geen verschil
tussen het gedrag bij Fd=1250 N en Fd=250 N. Afoeelding 5.25 toont het gedrag als Fact
begrensd is.

Vergeleken met de beide positieregelaars uit het vorige hoofdstuk, blijkt de pantograaf hier
zeer snel contact te maken, nauwelijks doorschot te hebben, en geen denderend gedrag te
vertonen. Oit als Fact onbegrensd is. Is dit niet het geval dan is er wei doorschot, en de
prestaties zijn (in termen van 0,) vergelijkbaar met de traditionele positieregelaars.

Volgen van de bovenleiding.

Afoeelding 5.26 toont hoe de pantograaf een bovenleiding voigt met Tb=O.075 sec. Deze
was met de krachtregeling uit het vorige hoofdstuk niet meer te volgen. Bij Tb=O.04 sec. is
de pantograaf nu niet meer in staat de leiding te volgen. Het sterk varieren van Fe \Mlrdt
veroorzaakt door de snelheid en versnelling van de pantograaf. Beweegt de pantograaf naar
beneden 0!p negatief) dan hoort hier een hogere interfacekracht bij. Oit voigt rechtstreeks uit
de relatie welke de irnpedantieregelaar in stand houdt. Door ~ en fv\ klein genoeg te
maken, kan de pantograaf in principe snel genoeg 'MJrden gemaakt om elke geVJenSte
bovenleiding beweging te volgen. V\.brden fv\ en ~ te klein gekozen dan'MJrdt het systeern
volgens vergelijking (5.28) instabiel, bij bijv. fv\=O.1 kg en ~=12500 Nlm moet ~>15 zijn om
stabiliteit te garancteren. Een k1eine fv\ en ~ veroorzaken echter een wild gedrag, en grote
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Afbeelding 5.23 ~=5000 Nlm, ~=O_1 Kg, ~ =50 Nslm, Fd=1250 N, SimJlatietijd=O.15 sec.
Stapvornig ingangsignaal.
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Afbeelding 5.24 ~=5000 Nlm, ~=O.1 Kg, ~ = 50 Nslm, Fd= 1250 N. Stapvornig ingangsignaal.

actuatorkrachten zijn nocIig. ~ is hier daarom vrij groot gekozen (~=50) ten opzicht van de
mnimale waarde.
Is Fad begrensd dan voigt deze een bovenleiding nog tot Tb=O.1 sec. wat zeer veel beter is
dan met de traditionele positieregelaars.
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Afbeelding 5.25 Fact<10xFd, ~=5000 Nlm, fv\=O.1 Kg, &= 50 Nslm, Fd= 1250 N. Stapvormg
ingangsignaal.
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Afbeelding 5.26 Fact onbegrensd, Fd=1250 N, vt=100 nis, Tb=O.075 sec. Volgen van een leiding.

ConcIities Fd[N] VI [m's] T[s] Ot

F111 onbegrensd, Xstat=O 250 0 <Xl 0.279

F111 onbegrensd. Xstat=O 250 100 <Xl 0.360

F111 onbegrensd, Xstat=O 1250 0 <Xl 0.143

F111 onbegrensd. Xstat=O 1250 100 <Xl 0.195

F111 < 1OxFd. Xstat=O 250 0 <Xl 7.854

F111 < 10xFd. Xstat=O 250 100 <Xl 32.162

F111 < 1OxFd. Xstat=O 1250 0 <Xl 1.070

F111 < 1OxFd' Xstat=O 1250 100 <Xl 2.964

F111 onbegrensd, Xstat=>Ct> 1250 100 1 0.0018

F111 onbegrensd, Xstat=>Ct>, Meting Xrust.b 10% 1250 .100 1 0.302
Ie laag
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F51 onbegrensd. Xut=l<t>. Meting Xns,b 10% 1250 100 1 0.329
te hoog

F51 onbegrensd, Xut=l<t>, Meting Xp 10% te 1250 100 1 0.383
laag

F51 onbegrensd. Xstat=l<t>. Meting Xp 10% te 1250 100 1 0.371
hoog

F51 onbegrensd, Xut=l<t>, Metil1!J'schatting 1250 100 1 0.087
I<t, 50% te laag

F51 onbegrensd. Xut=l<t>, Metil1!J'schatting 1250 100 1 0.0074
I<t, 50% te hoog

F51 onbegrensd, Xut=l<t>. Meting Fe 10% te 1250 100 1 0.0102
laag

F51 onbegrensd. Xut=l<t>. Meting Fe 50% te 1250 100 1 0.327
laag

F51 onbegrensd. Xut=l<t>, Meting Fe 10% te 1250 100 1 0.0077
hoog

F51 onbegrensd, Xut=l<t>, Meting Fe 50% te 1250 100 1 0.108
hoog

F51 onbegrensd, Xstat=l<t> 1250 100 0.5 0.0053

F51 onbegrensd, Xut=l<t> 1250 100 0.25 0.0014

F51 onbegrensd. Xut=l<t> 1250 100 0.125 0.031

F51 onbegrensd. Xut=l<t> 1250 100 0.075 0.063

F51 onbegrensd. Xstat=l<t> 1250 100 0.05 0.160

F51 onbegrensd. Xut=l<t> 1250 100 0.04 0.805

F51 < 10xFd. Xut=l<t> 1250 100 0.1 0.140

F51 < 10xFd' Xut=l<t> 1250 100 0.09 1.127

Taoel 5.5 Irrpeaantle posltleregellng, IV\=O.', ~::50, ~:.. >000, "o=x..ust.b+1-cI~+1-J~

5.5. Hybride impedantieregeling

Hierbij ~rden een gevvenste positie en een gewenste kracht opgegeven. Een omscha
kelalgoritme bepaalt of er een positieregelaar werkzaam is of een krachtregelaar. De
positieregeling kan hierbij gelijk zijn aan de irrpedantiepositieregeling uit de vorige para
graaf. Hieraan ~dt een krachtregeling toegevoegd. Qnschakelen van positie- naar
krachtregeling kan bijv. gebeuren op het moment dat Fe> 0 \NOI"dt. Terug naar positierege
ling op het moment dat Fe=O.
Om:fat de positie feitelijk van weinig belang is in deze toepassing, en de irrpedantie
krachtregeling tevens het gedrag van de pantograaf regelt als er geen contact is met de
bovenleiding,~ hier aileen de irrpedantiekrachtregeling gebruikt. De voIgende relatie
~dt door deze regelaar vastgelegd:

(5.29)

De besturing ~dt ge"irrplementeerd op de manier zeals beschreven in hoofdstuk 3 en
weergegeven in afbeelding 5.27. Gemeten en teruggekoppeld~en ~, Vp en Fe. ~ dient
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teruggekoppeld te \\()/"den om de invloed van de pantograaf-veerkonstante ~ te e1irrineren,
hoewel ~ in fOrmJle (5.29) niet voorkomt.

Fd Fe

! ~:
. Mp
L--~

fyslek systeem

Afbeelding 5.27 IlllJedantiekrachtregeling

Een targetrnassa ~ en derrpng ~ bepalen het gedrag. Ingesteld \M:>rdt verder nog de
gevvenste kracht Fd . ~b en ~ zijn hier niet nodig.
Er \\()/"dt hier \Near oon tweede-orde gedrag verondersteld. l-leeft de actuator oon oonheids
overdracht dan kan dezelfde afleiding als in paragraaf 4.5 \\()/"den gebruikt voor de factoren
K;" ~ en K..

(5.30)

t\f1et ~ \M:>rdt de rraximale snelheid begrensd, door deze voldoende groot te nemen \\()/"dt
het effect van botsingen veminderd. De pantograaf botst niet met hoge snelheid tegen de
bovenleiding.
t\f1et ~ \\()/"dt de respons op verstoringen be'invloed, hoe k1einer ~ des te hoger is de
versnelling bij oon verstoring. Een grotere ~ gooft een wat rustiger gedrag.

Gevoeligheid voor storingen

Gemeten \M:>rden hier ~. V en Fe. De pesitie van de bovenleiding \\()/"dt teruggekoppeld
met een factor ~ welke gefijk is aan ~. Bij de k1eine ~ welke hier gebruikt \M:>rdt is de in
v10ed van storingen op de hoogterneting verwaar1oosbaar.
Is Vp in werkelijkheid groter dan de meting, dan gedraagt het systoom zich alsof er een te
k1eine ~ ingesteld is, dus rrinder gedempt. Is Vp in werkelijkheid k1einer dan zijn meetwaar
de dan gedraagt het geheel zich alsof ~ te groot gekozen is.
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Is Fe in werkelijkheid groter, dan gedraagt het systeem zich al50f er een k1einere ~ en ~
zijn ingesteld, en is een hogere Fe in de stationaire toestand het gevolg. \/\brdt Fe p% te
laag gemeten, dan resulteert hier een p% hogere Fe.

Buis

De regelaar bevat geen differentiators, en ruis wordt dus niet versterkt. Er geldt daarom voor
de invloed van ruis weer hetzelfde als voor de hiervoor besproken 'gevoeligheid voor storin
gen'. De invloed van ruis zal dus rrinder zijn dan bij de PD-krachtregelaar.

Gevoeligheid voor parametervariaties

Dorrinerend in de parameters is ook hier de rnassa van de pantograaf. Is deze rnassa p x
zo groot als opgenomen in de parameters, dan gedraagt de pantograaf zich al50f de
targetrnassa p x zo hoog gekozen is. Oit gedrag is gesirnuleerd in hoofdstuk 2.

Stabiliteit

l-let systeem zeals hier is ge
modelleerd is derde-orde en kan
daarom instabiel gedrag verto
nen. l-let systeem 'vVOrdt weer
vereenvoudigt tot afbeelding
5.28. AIleen de impedantie
krachtregeling 'vVOrdt hierbij be
schoLMd.

Met ~~b=O is de overdracht
hiervan:

Afbeelding 5.28 Stabiliteit-analyse

X Ks

Fd MpLs3+(B~+M"RJS2+(K~+B,fi+K/<Js+K,fi+Ks(Kff+K,,)
(5.31)

Met Routh-Hurwitz 'vVOrdt de stabiliteit aangetoond.

s n : M~ KpL +BpR+K/<s

sn-1: BpL+MpR K,fi+K')<s(Kff+K,,)

sn-2:b1 1 «BpL+M"RJ(K~+B,fi+K/<J-MpL(K,fi+K,)<s(Kff+K,,))) (5.32)
BpL+MpR

Sn-3:-.:!.-(b1(KpR+Ks(Kff+Ks(Kff+K,,)))
b1
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Er vindt in de eerste kolom geen tekel1'Msseling p1aats als:

(BL+MR){K,}-+BR+K)(,J ~ ML{KpR+Ks{K,,+K,,)) (5.33)

En onder deze voorwaarde is het geheel stabiel. De stabiliteit neernt dus toe als I<v groter
wordt (~ groot) of als ~ en I<,p k1einer worden (~ groot).
En hieruit voigt:

250-1 00B,+1 0\1, :!: 25+ \I,
M,

(5.34)

5.5.1. Simulaties

AfbeeIdingen 5.29 en 5.30 tonen het gedrag van de pantograaf als deze zich initieel op
enige afstand van de bovenleiding bevindt. Bij de laatste afbeelding is Fact begrensd tot 10 X

Fd. IVet onbegrensde Fact zijn versnelling en vertraging groter dan met een begrensde Fact. 
Bij beide afbeeldingen is te zien dat de snelheid constant b1ijft tot het rroment van botsing.
Is Fact onbegrensd, dan neernt de snelheid van de pantograaf orrgekeerd evenredig met Fe
at.

N~me KQ'Hoo~telil ~olflntefll

~" B , I 5D' 15 DD
~,

Afbeelding 5.29 ~=50 Nlm, ~=O.1 kg, Fd=1250 N, Fact onbegrensd. StapVOmlg ingangsignaal.

Vol~n van de bovenleiding.

Afbeelding 5.31 toont hoe de pantograaf een bovenleiding voigt met Tb=O.075 sec. Deze
was met de krachtregeling uit het vorige hoofdstuk niet meer te volgen. Bij Tb=O.045 sec is
de pantograaf niet meer in staat de leiding te volgen. IVet een begrensde Fact ligt dit punt
ongeveer bij Tb=O.075 sec. Wat maar iets beter is dan bij de PD-krachtregeling.
Door ~ en ~ klein genoeg te maken, kan de pantograaf ook hier in prindpe snel genoeg
worden gemaakt om elke gewenste bovenleiding beweging te volgen. IVet een te k1eine ~
en ~ wordt het systeem echter instabiel, bij bijv. ~=O.1 kg moet ~>12.5 zijn om stabiliteit
te garanderen. ~ is hier vrij groot gekozen {~=50} ten opzicht van de mnimale waarde,
hierdoor gedraagt de pantograaf zich veel rustiger dan wanneer ~ op de grenswaarde wordt
ingesteld.
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Afbeelding 5.30 ~=50 Nlm, ~=O.1 kg, Fd=1250 N, Faa<10 x Fd. Stapvormg ingangsignaal.
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Afbeelding 5.31 Fd=1250 N, vl=100 m's, ~=50, ~=O.1, Tb=O.075. Volgen van een leiding.

Condities Fd[N] VI [m'5] T [5] ~

Flid onbegrensd. Xstat=O 250 0 co 4.410

Fa:! onbegrensd, Xstat=O 250 100 co 4.424

Fa:! onbegrensd, Xstat=O 1250 0 co 0.001

Fa:! onbegrensd. Xstat=O 1250 100 co 0.916

Fa:! < 1OxFd, Xstat=O 250 0 co 4.507

Fa:! < 10xFd. Xstat=O 250 100 co 4.532

Fa:! < 1OxFd. Xstat=O 1250 0 co 0.991

Fa:! < 1OxFd. Xstat=O 1250 100 co 1.029

Flid onbegrensd. Xstat~ 1250 100 1 0.004

Fa:! onbegrensd, Xstat~. Meting Xp 10% te 1250 100 1 0.004
laag

Flid onbegrensd, Xstat~. Meting Xp 10% te 1250 100 1 0.004
hoog
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FII1 onbegrensd, Xstat~, Meting Fe 10%te 1250 100 1 0.016
laag

F111 onbegrensd, Xst.t~, Meting Fe 50% te 1250 100 1 0.952
laag

F111 onbegrensd, Xstat~, Meting Fe 10% te 1250 100 1 0.011
hoog

F111 onbegrensd, Xstat~, Meting Fe 5Q01o te 1250 100 1 0.125
hoog

F111 onbegrensd, Xstat~ 1250 100 0.5 0.007

F111 onbegrensd, Xstat~ 1250 100 0.25 0.050

F111 onbegrensd, Xst.t~ 1250 100 0.125 0.052

F111 onbegrensd, Xstat~ 1250 100 0.075 0.096

F111 onbegrensd, Xst.t~ 1250 100 0.05 0.271

F111 onbegrensd. Xstat~ 1250 100 0.04 0.616

FII1 < 1OxFd, Xstat~ 1250 100 0.09 0.243

F111 < 1OxFd, Xstat~ 1250 100 0.08 0.571

Taoel ~.t) urpeaantle KraCmregellng, 1V\=U.1, ~=ou
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6. Evaluatie

De versdlillende regelstrategieen 'NOrden hier vergeleken. Beoordeeld 'NOrden: het contact maken
na een vrije beweging van de pantograaf, het volgen van de bovenleiding, de invloed van storing op
de meetsignalen, de invloed van verzadiging in de actuator, het gemak van instellen van de regelaar
en de beoordeling volgens het gebruikte ctiterium Q.
V\brdt hier over een lage ~ gesproken, dan is dit de veerkonstante bij lage snelheid (~=2500 Nlm).
De hoge ~ is de veerkonstante bij vt=100 m's, (~=12500 Nlm). Indien Fact begrensd 'NOrdt, dan is
dit een begrenzing tot 10Fd•

6.1. Ongeregelde pantograaf

De pantograaf 'NOrdt hier met een vrijwel constante Fact aangestuurd. De pantograaf 'NOrdt
niet afgeremd voordat deze de bovenleiding raakt. Door de constante Fact is oak de versnel
ling constant zolang er geen contact met de omgeving is. Bij grotere afstanden tot de
bovenleiding en/of een grote Fact, leidt dit tot hoge snelheden van de pantograaf. Door de
hoge snelheid waarmee de botsing p1aats kan hebben, kan Fe zeer groot 'NOrden en de
pantograaf 'NOrdt hierop door de bovenleiding hard teruggestoten. Oit leidt tot een dende
rend gedrag, vooral bij een hoge ~ en/of een grote Fact.
M3t een lage Fact bleek het niet mogelijk om een doorhangende leiding te volgen. em een
doorhangende leiding te kunnen volgen is hiervoor een (zeer) hoge Fact nodig.

Het voordeel van deze vorm van 'regelen' is natuurtijk de eenvoud en de betrOUlNbaarheid.
Fe is in de stationaire toestand gelijk aan Fact. Er zijn geen meetgegevens nodig en er hoeft,
behalve de veerkracht, niets te \NOI"den ingesteld. Nadeel is dat er een zeer hoge kracht
nodig is om de pantograaf tegen de bovenleiding te houden. Hierbij is de slijtage aan de
geleiders en bovenleiding aanzienlijk. Q:>k neemt de kans op breuk van de bovenleiding toe.

Uit de simulaties blijkt duidelijk dat bij hoge vt, en dus bij een hoge ~, deze vorm van
regelen onbruikbaar is. De benodigde Fact 'NOrdt groter naarmate ~ hoger en/of Tb

6 k1einer
is. M3t Fact=1250 N en vt=100 m's is de ninimale Tb=O.5 sec, bij een k1einere Tb \NOI"dt het
contact verbroken. Q 'NOrdt hierbij dan zeer groot.
\l\brdt er bij lage snelheden gev.,erkt (bijv. bij trams) en dus met een relatief lage ~, dan lijkt
deze manier van regelen wei geschikt.

6.2. Positieregeling

Fe 'NOrdt hier implieet geregeld. Deze is, in de stationaire toestand, gelijk aan ~(Xp-~J.

Bij deze regelaars 'NOrdt geen rekening gehouden met een interfac:ekracht. Aileen positie
informatie \NOI"dt hier gemeten en teruggekoppeld. ~b en ~ moeten beschikbaar zijn om
de gev.,enste positie~ te kunnen bepalen.

6 Tb is argekeerd evenredig met v t • Er wordt bier echter vanuit gegaan dat de periodetijd van de
verstoringsfunctie elke willekeurige waarde kan hebben.
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6.2.1. PlD-Positieregeling

Er VvUrdt hier een gewenste positie opgegeven. Qn deze positie te bepalen m::>eten ><rust.b en
~ nauwkeurig bekend zijn. Meetfouten in zowel ~ als ><rust.b resulteren of in een te grote of
in een te k1eine Fe. Bij een hoge ~ kan een k1eine rreetfout er al voor zorgen dat er
helemaal geen contact is met de bovenleiding. Net bijv. v,=100 m's (~=12500 Nlm) en
Fd=250 N meet de pantograaf naar de positie ><rust.b+2 an. \t\brdt ><rust.b nu 2 an te laag
ingeschat, of is de rreetfout in~ an, dan is er geen contact tussen pantograaf en
bovenleiding!
Oak als de rreetwaarden nauwkeurig genoeg bepaald kunnen VvUrden is de regeling hier
niet bruikbaar. Na een vrije bevJeging voigt een denderend gedrag, dit omdat Fact niet VvUrdt
verrrinderd op het rroment dat Fe grater dan 0 VvUrdt. Volgen van een bovenleiding lukte
aileen bij een lage veerkonstante. Bij hoge v, was zelfs Tb=1 sec. niet haalbaar (v,=100 m's,
Fd=1250 N).

De pantograaf OONeegt, ook zender rreetfouten, niet zender rreer naar de gewenste positie.
A1s er geen interfacekradlt optreedt is de geleverde Fact groot genoeg om de pantograaf
precies naar de ge\YSnste positie te bevJegen, Fe zorgt ervoor dat de v.erkelijke kradlt die
op de pantograaf il1\Nerkt (Fact-Fe) k1einer VvUrdt. De I-actie in de PIO regelaar zorgt ervoor
dat de pantograaf todl zijn ge\YSnste positie bereikt, door de k1eine 'tj duurt dit echter lang
(> 10 sec.). In de praktijk is in die tijd de omgevingssituatie allang v.eer veranderd.

Fact neemt geen hoge of k1eine waarden aan, begrenzen van Fact tot 10xFd leverde geen
versdlillen op.

Instellen is met Ziegler-Nid1ols gedaan. Oit is hier omsladltig. De situatie leent er zidl niet
geed voor om het systeem kortstondig instabiel te maken. Oak kan het m::>eilijk voor aile
veerkonstanten en mogelijke situaties VvUrden gedaan.

De pantograaf bleek met deze PI~positieregeling slechter te presteren dan de ongeregelde
pantograaf. En implementatie van deze regelaar is hier dus niet zinvol.
Een PI~positieregelaar is aileen bruikbaar in situaties waarbij een nauwkeurige positione
ring vereist is (I-actie), de positiegegevens nauwkeurig bekend zijn en er geen contact
mogelijk is met de omgeving. !-let regelen naar een bepaalde ge\YSnste interfac:ekradlt is
hierrree niet geed mogelijk.

6.2.2. Positieregeling met toestandsterugkoppeling

Er VvUrdt ook hierbij een ge\YSnste positie opgegeven, waarvoor ><rust.b en ~ v.eer bekend
m::>eten zijn. Todl bleek dat variaties in de metingen en sdlattingen naU'Nelijks invleed
hadden op Ct. Oit komt doordat, om hier de gewenste Fe te bereiken, Xu ver adlter ><rust.b
m::>et Iiggen. Positie-informatie is hier daarom van rrinder belang. En Fact VvUrdt grotendeels
bepaald door de gewenste kradlt Fd• In de stabiele situatie is Fact gelijk aan Fd. [)us dit lijkt
ze eigenlijk rreer op een aansturing met constante kradlt, waarbij echter v.el Ap en Vp van
invleed zijn op het geregelde gedrag.
Positieregeling met toestandsterugkoppeling leverde een stabieler beeld op dan eigenlijk
verwadlt was. De verwadlting was dat de pantograaf, als deze in aanraking kornt met de
bovenleiding, oak hier sterk zoo gaan denderen. Maar op het moment dat de pantograaf de
bovenleiding raakt VvUrdt de versnelling sterk negatief, deze versnelling VvUrdt teruggekop
peld, en hierdoor VvUrdt Fact op het moment van botsen verhoogd. Gaat de pantograaf
vervolgens naar beneden, dan is ook Vp negatief en VvUrdt Fact verder verhoogd. Oit voor
kornt dat de pantograaf door de bovenleiding meteen ver teruggestoten VvUrdt.
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Het verschil met de ongeregelde pantograaf b1ijkt bij het opstarten (Fact is initieel groter) en
bij het botsen met de bovenleiding. ,AJs er contact gemaakt w:>rdt met de bovenleiding w:>rdt
de versnelling negatief en er w:>rdt daarom een grotere Fact ontwikkeld, hierdoor dendert de
pantograaf met deze regelaar ninder dan wanneer deze niet geregeld is.

Het volgen van een bovenleiding lukte met Fd=1250 en vt=100 nVs tot Tb=O.4 sec., hetgeen
maar iets beter is dan met de ongeregelde pantograaf.

Fact neemt geen hoge of kleine waarden aan, begrenzen van Fact leverde geen verschillen
op.

Inste/len gebeurt hier door het p1aatsen van polen en nuJpunten, welke door de toestands
terugkoppeling op elke gewenste p1aats gelegd kunnen w:>rden. In principe is hiermee elk
gewenst gedrag realiseerbaar, nits er geen externe kradlten optreden. Is er een interface
krad1t dan is het gedrag, zeals dat met de polenlnulpunten p1aatsing is vastgelegd, onvoor
spelbaar.
Qrdat met een externe krad1t geen rekening w:>rdt gehouden is deze regelstrategie niet
geschikt voor taken waarbij 'Hel een externe krad1t optreedt, taken dus waarbij een
manipulator in contact komt of kan komen met zijn O!'T'geving.

Deze methode presteert iets beter dan de ongeregelde pantograaf, en veel beter dan de
PID-positieregelaar. Door het geringe verschil in gedrag met de ongeregelde pantograaf is
irrplementatie van deze regelaar toch 'Heinig zinvol.

6.3. Krachtregeling

Fe w:>rdt hier expliciet geregeld. Er w:>rdt hiervoor een gewenste krad1t Fd opgegeven, er
zijn hier geen referentiewaarden nodig. Het regelen gebeurd met een PD-regelaar. En aileen
Fe w:>rdt gemeten en teruggekoppeld.
Op het moment dat de pantograaf geen contact maakt met de bovenleiding, is Fe=O. Oit
betekent dat de pantograaf met een constante, maximale, krad1t aangestuurd w:>rdt en dus
constant gaat versnellen. De snelheid en versnelling w:>rden hierbij niet begrensd en kunnen
erg groot w:>rden. ,AJs de pantograaf de boven/eiding met hoge snelheid raakt w:>rdt deze
ver ingedrukt, dit heeft: een zeer grote Fe tot gevelg. Oit leidt tot een 'denderend' gedrag.
Is de pantograaf eenmaal in contact met de bovenleiding, en is het overgangsgedrag
uitgederrpt, dan is ~ verder zeer klein. In de stationaire toestand is Fe:::::Fd. V\brdt aan de
regelaar een I-actie toegevoegd dan is in de stationaire toestand Fe=Fd.

Het volgen van een leiding lukt bij Fd=1250 Nen vt=100 nVs tot Tb=O.075 sec. Fact neemt
hierbij zeer grote waarden aan. Bij een begrensde Fact ligt het punt waarop het contact
verbroken w:>rdt ongeveer bij Tb=O.11 sec.

Fouten in de meting van Fe resulteren in een even grote, maar tegengestelde fout in de
'Nerke/ijke Fe. Verder w:>rdt er bij deze regeling niets gemeten. Doordat er een D-actie
aanwezig is, is deze regeling 'Hel gevoelig voor ruis. De PD-krad1tregelaar kan 'He1lid1t
instabiel gedrag vertonen als er contact w:>rdt gemaakt met een erg stijve O!'T'geving, dit
val1\Nege de hoge teruggekoppelde waarde van de interfacekrad1t die optreedt op het
moment van contact maken. Door numerieke problemen 'Helke optreden bij hoge veerkon
stante is dit niet gesirnuleerd.

Instellen is \Veer gedaan met Ziegler-Nid1ols. Ook hier leent de situatie zid1 er niet geed
voor om het systeem instabie/ te maken. En het is maar op een punt (vt=O) gedaan, terwijl
voor een optimaal gedrag de regelaar-parameters eigenlijk aangepast moeten w:>rden aan
e/ke vt.
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fv1et deze regelaar wordt het gedrag van de pantograaf ten opzichte van het ongeregelde
systeem aanzienlijk verbeterd. Implementatie hiervan is, vergeleken met de positieregelaars,
betrekkelijk eenvoudig, aileen Fe hoeft gemeten te worden. Implementatie van deze regelaar
lijkt zinvol.

6.4. Hybride positie/krachtregeling

Hybride positielkracht regeling cont>ineert positie- en krachtregeling in een regelalgoritrne.
Hier zijn de positieregeling met toestandsterugkoppeling en de PD-krachtregelaar tot een
regelaar samengevoegd.
De noOOzaak om de orrgeving te onderscheiden in ofwel een orrgeving die om een
positieregeling vraagt ofwel om krachtrege/ing wordt hiermee onderkend. Is er geen contact
tussen pantograaf en bovenleiding dan is de positieregelaar actief, is er \liel contact dan
wordt er~keld naar de krachtregelaar. Er vindt echter geen geleidelijke overgang
plaats tussen positie- en krachtregeling, het omschakelen gebeurt abrupt. Of het systeem
stabiel is, is door deze abrupte overgang moeilijk in te zien. Het geheel gaat uit van een
of/of situatie, er wordt geen rekening gehouden met een geleidelijke overgang tussen deze
tvvee geheel verschillende vormen van regeling, noch wordt er rekening gehouden met
storingen bij bijv. de positieregeling of bij het even geen contact maken bij de krachtregeling.
De regelaar gedraagt zich echter zeals verwacht, en corrbineert de positie- en krachtrege
ling tot een betere regeling dan met deze tvvee afzonderlijk mogelijk is, wat resulteert in een
lagere ~ in de verschillende situaties. Doordat initieel de positieregelaar de pantograaf be
stuurt, is de snelheid waannee de pantograaf in contact komt met de bovenleiding beperkt.
Hierdoor treden er geen buitensporig hoge interfacekrachten op zeals bij de krachtregelaar,
en dendert de pantograaf nalM€lijks. Nadat er contact is gemaakt neemt de krachtregelaar
het over, hierdoor is de pantograaf geed in staat om een doorhangende leiding te volgen,
wat met een positieregeling aileen nalM€lijks mogelijk is. In de stationaire toestand is Fe
ongeveer gelijk aan Fd.

Gemeten worden hier zowel de positiegegevens als de interfacekracht Fe. Fouten in de
positiegegevens respectievelijk de krachtinfoonatie hebben dezelfde consequenties als bij de
afzOnderlijke positieregeling en krachtregeling. On voor de positieregeling ~ te bepalen,
moet ook hier~b beschikbaar zijn. ~ is hier van \lieinig belang, met de positieregelaar
hoeft hier geen interfacekracht ingesteld te worden. Op het moment dat~b wordt Fe>O
en neemt de krachtregelaar het van de positieregelaar over.

De verschillen met de krachtregelaar zijn klein orrdat de krachtregelaar doorgaans inge
sd1akeld zal zijn. Nadat contact gemaakt is dient de positieregelaar aileen als een soort
snelheidsbegrenzer als de pantograaf los komt van de leiding. Voor de positieregelaar
moeten echter \liel aile positiegegevens gemeten worden en moet~ bepaald kunnen
worden. Implernentatie van deze regelaar lijkt daarom \lieinig zinvol.

6.5. Impedantiepositieregeling

Hiermee wordt de verhouding tussen Fe en Vp geregeld. Gemeten en teruggekoppeld
worden Fe' ~ en Vp. In tegenstelling tot de eerder besproken positieregeling, wordt hier dus
\liel rekening gehouden met een externe kracht. Er wordt nu niet zonder meer getracht om
een bepaalde ingestelde positie te bereiken. De positie \lielke bereikt wordt is afhankelijk
van de interfacekracht. In de statische toestand leidt dit tot een vorm van stiffness-control:
Fe=~(Xo-~)·
Is er geen contact met de orrgeving dan gedraagt de regeling als een positieregelaar, de
pantograaf remt hierbij af naarmate deze dichter bij Xo komt. Komt de pantograaf in contact
met de bovenleiding, dan wordt Fe groot, dit leidt tot een kleine of negatieve Fact. Hierdoor is
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er rrinder doorschot en dus een k1einere terugstotende kradlt. De pantograaf dendert hier
vrijwel niet. Wat resulteert in een zeer lage 0" vergeleken met de positieregelaars. Oit bij
een onbegrensde Fact. Is Fact daarentegen wei begrensd dan presteert deze regelaar, bij een
stapvormge ingang, niet vee! beter dan de traditionele positieregelaars.
Valgen van een bovenleiding lukte bij een onbegrensde Fact tot Tb~.04 sec. Is Fact begrensd
dan lag het punt bij Tb~.1 sec. Deze waarde is ongeveer gelijk aan die van de PO
kradltregeling, en is veel beter dan die van de traditionele positieregelaars. Valgen van een
bovenleiding was hienree vrijwel niet mogelijk.
Bij een Fact welke momentaan elke gewenste waarde aan kan nemen, kan de pantograaf
door het kiezen van ~ en ~ in principe zo snel reageren als nodig is om elke willekeurig
bovenleidingprofiel te volgen.

Resumerend: De pantograaf gaat bij een stapvormge ingang zeer snel naar zijn positie,
\M)f'dt afgeremd en dendert nauwelijks. De pantograaf voigt een bovenleiding tot Tb=O.04
sec. De regelaar presteert hier dus bijzonder goOO (bij een onbegrensde FacJ.
Bij een k1eine ~ en ~ of een hoge ~ is hier wei een erg grote kradlt Fact nodig. Is Fact
begrensd dan is er wei doorschot en vertoont de pantograaf een denderend gedrag, a, is
hierbij dan ook aanzienlijk sled1ter.

Er moeten 4 parameters worden ingesteld: Xc, ~, ~ en ~' Met ~ en ~ wordt het dynarri
sd1e gedrag geregeld, deze parameters zijn niet van belang voor de stationaire toestand. Xc
en ~ zijn hier afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid welke bereikt moet of kan
\M)f'den, ~ bepaalt tevens mede de snelheid waarop op een verstoring wordt gereageerd.
De corroinatie van ~, ~ en ~ meet voldoen aan de relatie welke bij de stabiliteitsanalyse is
afgeleid. Door de invloOO van de actuator-tijdconstante kan het systeem namelijk instabiel
worden als ~ en ~ te klein, of ~ te groot \M)f'dt gemaakt.
Afhankelijk van de keuze van ~ kan de regelaar meer of rrinder gevoelig \M)f'den gemaakt
voor meetfouten in ~, ~b en K.,. On tot een snelle respons en een nauwkeurige instelling
van Fe te komen moet er van x." ~b en K., todl een redelijk betrOt..JYJbare meting besd1ik
baar zijn, ~ kan dan groat gekozen \M)f'den. Bij een k1eine ~ functioneert de regeling ook
als Xp, ><rust.b en K., rrinder nauwkeurig bepaald kunnen worden.
Afwijkingen in de meetwaarden x." ~b en K., leiden tot een fout in Fe in de stationaire
toestand. Meetfouten in Vp werken op dezelfde wijze door a1s een wijziging in ~'

Instellen gebeurt nu grotendeels 'op gevoel', door het te besturen systeem voor te stellen als
een massalveer/derrper systeem. V\brdt er vanuit gegaan dat er geen contact gemaakt
wordt met de omgeving, dan kan de regelaar ingesteld worden als een tweede-orde
systeern. De relatie welke door de regelaar vastgelegd \M)f'dt:

-FtI=S2M,x+sB,x+K~X-XJ (6.1)

kan in dat geval als voigt gesd1reven \M)f'den:

K,xo=S2M,x+sB,x+K,x
X 1

K,xo s2Mt+sBt+K,

(6.2)

De term t9<o is hierin constant en representeert de aduatorkradlt. De algernene vergelijking
voor tweede-orde systemen is:
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(6.3)

Uit de vergelijkingen 6.2 en 6.3 voigt voor % en ~:

(6.4)

t<t voigt uit de nal..JlM<eurigheid waarmee de positie gemeten IM:>rdt en de gevvenste positie
bepaald kan IM:>rden. f\!1et nal..JlM<eurige gegevens kan t<t groat gekozen IM:>rden. De
maximale waarde voor t<t is afhankelijk van de maximale actuatorkracht:

A1s t<t op deze manier ingesteld wordt, dan voigt voor ~ en ~ uit 6.4:

(6.5)

J<,
M=t 2

Wo
(6.6)

De regelaar kan dus eenvouclig als een 'normale' positieregelaar gebruikt worden. \t\brdt er
bij zo'n regelaar onverhoopt v.el contact gemaakt met de orrgeving, dan reageert het
systeem gecontroleerd. Op een manier zeals eerder beschreven is.

O:>k met deze regelaar IM:>rdt niet explidet naar een bepaalde ingestelde kracht geregeld.
Hoevvel deze regelaar geed presteert en ninder gevoelig voor meetfouten is dan de eerder
genoerrde positieregeling, is deze hier toch ninder geschikt. Er I'T'X:>eten voor deze regelaar
verschillende metingen en/of schattingen IM:>rden uitgevoerd. Fe' x." Vp' ~b en ~ I'T'X:>eten
bekend zijn. Vooral het bepalen van~b en ~ Iijkt hier problematiSa1. deze zijn echter
nodig om~ in te kunnen stellen. Implernentatie van de regeling volgens [Hog85a] lijkt
binnen deze context niet zinvol.
[SC94] stelt voor om tevens een referentiekracht op te nemen. De gevvenste positie wordt
vervolgens bijgesteld aan de hand van het verschil tussen referentiekracht en v.erkelijke
interfacekracht. Er wordt hiermee dus naar een gevvenste positie en vervolgens naar een
gevvenste kracht geregeld. ~b en ~ hoeven hiervoor niet predes bekend te zijn om toch
tot een nal..JlM<eurige krachtinstelling te komen.

6.6. Hybride impedantieregeling

Deze is vergelijkbaar met de hybride positielkrachtregeling. En kent een (impedantie)positie
regeling en een (impedantie)krachtregeling. De positieregeling zeals deze hier gebruikt is, is
gelijk aan de impedantieregeling volgens [Hog85a]. De krachtregeling is gebaseerd op
[AS88] en Iijkt binnen deze situatie meer op zijn plaats. Wat voor de pantograaf van belang
is, is met een zo constant mogelijke kracht de bovenleiding te volgen, de positie van de
pantograaf is hierbij van v.einig belang. De silTlJlaties zijn daarom uitgevoerd met de
impedantiepositieregeling uitgeschakeld. De impedantiekrachtregeling regelt, in tegenstelling
tot de PD-krachtregeling, tevens het gedrag van de pantograaf a1s Fe=O.
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Het volgen van een bovenleiding resulteerde in ongeveer dezelfde grenzen voor Tb als met
de irrpedantiepositieregeling. Ook met een begrensde Fad' waren de grenzen voor Tb

vergelijkbaar met die van de irrpedantiepositieregelaar.

Bij een vrije bevveging is Q slechter dan bij de irTl)edantiepositieregeling. Oit orrdat de
pantograaf ninder snel de leiding raakt, want Vp blijfl: beperkt. De pantograaf beweegt op
grote afstand van de leiding niet sneller, dan op het rroment v1ak voor de botsing p1aats
vindt. Vp b1ijfl: op een constante waarde.
Bij het volgen van een leiding is Q ongeveer gelijk aan de irrpedantiepositieregeling, zolang
de rneetgegevens voor de positieregelaar tenninste nalJlNkeurig genoeg zijn. Als aangeno
men Vvtlrdt dat er rneetfouten zijn in de positiegegevens dan is Q voor de kradltregeling
aanzienlijk beter. Oit orrdat in de stationaire toestand Fe gelijk is aan Fd• Een situatie die
met de positie-irTl)edantieregeling in de praktijk niet behaald kan Vvtlrden.

Is Fad begrensd, dan presteert deze iets beter dan de begrensde PD-krachtregelaar. Na een
vrije bevveging is er ninder doorschot door de geringere Vp, dit resulteert in een lagere Q.
Bij het volgen van de leiding Vvtlrdt een iets kleinere Tb gehaald. De verschillen zijn echter
niet significant.

Fe' x., en Vp Vvtlrden gemeten en teruggekoppeld. De meting van x., is nodig om de invloed
van I<p te corrpenseren. ~ Vvtlrdt teruggekoppeld met een factor K,.,=K", deze is hier klein
ten opzichte van de overige terugkoppelfactoren. Wjzigingen in ><.,hebben hier dan oak
weinig invloed. x., kan daarom op een constante waarde gezet Vvtlrden, meting hiervan is
feitelijk overbodig en zal het uiteindelijk gedrag van de pantograaf nauwelijks veranderen.
Aileen Fe en V hoeven in de praktijk gerneten te Vvtlrden.
Voor de krachtregelaar Vvtlrden hier Fd, fv\ en 8,. ingesteld. Fd Vvtlrdt op de gewenste waarde
ingesteld, er is hiervoor geen kennis van de omgeving nodig. fv1et fv\ en 8,. Vvtlrdt hier weer
het dynanische gedrag vastgelegd. De combinatie van fv\ en 8,. meet voldoen aan de
relatie welke bij de stabiliteitsanalyse is afgeleid, door de invloed van de actuator-tijdcon
stante kan het systeem instabiel Vvtlrden als 8,. en/of fv\ te klein Vvtlrden gernaakt..

fv1eetfouten in Fe hebben hetzelfde effect als bij de PD-krachtregeling. fv1eetfouten in Vp
veroorzaken hetzelfde gedrag als een 'Nijziging in 8,..

Deze regelaar presteert bij het volgen van een bovenleiding hetzelfde als de irrpedantiepo
sitieregelaar wanneer deze tenninste aile exacte rneetgegevens heefl:. Bij deze kradltrege
laar hoeven echter veel ninder grootheden gemeten te Vvtlrden. ZO'NeI bij een begrensde als
een onbegrensde Fad presteert deze regelaar bij het volgen van een leiding iets beter dan
de PD-krachtregelaar. Implementatie ervan Iijkt daarom zinvol.
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7. Conclusies

In dit afstudeerproject is illlJedantieregeling bestudeerd. Er is een rrodel gerraakt van een
pantograaf met bovenleiding. Hiermee zijn illlJedantieregelaars vergeleken met traditionele
regelaars. Het rrodel rraakte het rnogelijk om het contact rraken van de pantograaf met de
bovenleiding, het overgangsgedrag en het weer loskamen van de pantograaf te bestuderen.

De situatie zeals hier beschreven en gerrodelleerd vraagt duidelijk om een kradltregeling.
Een positieregeling, in welke vonn dan oak, is hier niet op zijn plaats. Teveel gegevens
rnoeten beschikbaar zijn am hiermee, illl'liaet, een interfacekradlt te regelen. De i~an
tieregeling volgens [Hog85a] is een positieregeling, en deze is hier dan oak niet op zijn
plaats.

Met een illlJedantieregelaar 'NOrdt het dynamsdl gedrag (de illl'edantie) van een rranipu
later zeals dit door de orrgeving 'NOrdt gezien geregeld. Met de illlJedantiepositieregelaar
krijgt de rranipulater een elastisdl karakter, hierdoar kan een bepaalde interfacekradlt
ingesteld 'NOrden. Er 'NOrdt hierbij niet tussen een positie- en kradltregeling orrgesd1akeld
op het m:xrent dat er oontact 'NOrdt gerraakt. De regeling kan oak als een positieregelaar
'NOrden gebruikt waarbij een interfacekradlt als storing besd101.J1M:1 'NOrdt, en waarmee
geoontroleerd gereageerd 'NOrdt op deze verstoring. Doordat er geoontroleerd op een
interfacekradlt gereageerd 'NOrdt, rnogen de positiemeetgegevens en de gewenste positie
een zekere tolerantie hebben, am tach tot een aanvaardbaar gedrag van de rranipulator te
kamen. Door het instellen van een targetrnassa, -delll'ing en -veerkonstante 'NOrdt het
dynamsche gedrag van een rranipulator als een tweede-orde systeem beschreven. In de
stationaire toestand gedraagt i~antieregeling zidl als stiffness-oontrol. IlllJedantiere
geling gaat er vanuit dat de actuatorkradlt m:xrentaan beschikbaar is. Is dit laatste niet het
geval dan kan het gedrag van de rranipulator niet eenvoudig gespecificeerd 'NOrden.
Instellen is aileen rnogelijk als de orrgeving bekend is. Is er oontact met de orrgeving, dan
gedraagt illlJedantieregeling zidl zeer vee! beter dan een traditionele positieregeling.
De illlJedantieregeling volgens [Hog85a] is bruikbaar bij rranipulatoren die in oontact
(kunnen) komen met hun orrgeving. Toepassingen hiervan 'NOrden voamamelijk in de
robotica gevonden.
Nadeel van de regelaar volgens [Hog85a] is dat het instellen van de gewenste interface
kradlt indirect gebeurt, dit door het instellen van een gewenste positie. Het nauwkeurig
instellen van een gewenste kradlt is aileen rnogelijk als de orrgevingsparameters exact
bekend zijn. Maptieve methoden [SC94] kunnen wellidlt gebruikt 'NOrden om tod1 tot een
nauwkeurige kradltinstelling te kamen.

Hybride illlJedantieregeling biedt de rnogelijkheid am oak een illlJedantiekradltregelaar te
realiseren. Deze hybride regeling is niet beperkt tot tweede-orde systemen. Voor deze
regelstrategie 'NOrdt eerst de orrgeving gerrodelleerd, het dualiteitsprindpe zergt er voor dat
er bij elk type orrgeving een juiste oontroller is. Uitgaande van deze hybride regeling zijn zo
zowel een positie- als een kradltregelaar ont'NOrpen. De positieregelaar bleek daarbij
hetzelfde als de regelaar volgens [Hog85a].
():)k met de illlJedantiekradltregelaar 'NOrdt een dynamsche relatie tussen interfacekradlt
en rranipulatorsnelheid geregeld. Dit komt hier neer op een begrenzing van snelheid en
versnelling. Illl'edantiekradltregeling is hierdoor in werking 'NElinig kradltiger dan een
traditionele kradltregelaar. De orrgevingskarakteristieken hoeven niet bekend te zijn om een
kradltregeling te kunnen gebruiken.
De hyblide illl'edantieregeistrategie biedt de rnogelijkheid am de instelparameters dyna
msdl aan te passen, en zo van een positieregeling geleidelijk over te gaan naar een
kradltregeling. Nader onderzoek is nodig om dit te realiseren.
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De ongeregelde pantograaf levert een zeer slecht resultaat. Een ongeregelde pantograaf is
eigenlijk aileen goOO bruikbaar bij een lage treinsnelheid. Toepassen van een krachtregeling
(zovvel de po. als de irrpedantieregelaar) verbetert het gedrag ten opzichte van het
ongeregeld systeem aanzienlijk Kan de aduatorkracht zeer groat \MJrden ten opzichte van
de gewenste kracht, dan geeft de irrpedantiekrachtregelaar hier het beste resultaat. Met
deze regelaar is er tevens een controle op het gedrag van de pantograaf als deze het
contact met de bovenleiding verloren heeft. Stabiliteit is aangetoond met Routh-HunMtz.
Nadeel ten opzichte van de PD-krachtregelaar is dat oak de snelheid van de pantograaf
gemeten meet \MJrden.
Hier zal de aduatorkracht zeker begrensd zijn, en een keuze voar een P(I)o.krachtregelaar
ligt daarom meer voar de hand. Nader onderzoek is nodig naar de effed:en van het gebruik
bij een omgeving met een zeer hoge veerkonstante (stabiliteit) en de invloOO van ruis.
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: Versnelling pantograaf en bovenleiding [m's~.
: Versnelling bovenleiding [m's~.

: Versnelling pantograaf [m's~.
: Derrping boven/eiding [Nslm].
: Derrping o/Tgeving [Nslm].
: Derrping elastische botsing [Nslm].
: Derrping pantograaf [Nslm].
: Target derrping [Nslm].
: Relatieve demping.
: Kracht [N].
: Kracht uitgeoefend door de actuator [N].
: GEMenste interfacekracht [N].
: Interfacekracht [N].
: Virtuele kracht, kracht opt~ als Ze=<xJ [N].
: Zwaartekracht bovenleiding [N].
: Zwaartekracht pantograaf [N].
: Veerkonstante bovenleiding [Nlm].
: Veerkonstante o/Tgeving [Nlm].
: Veerkonstante elastische botsing [Nlm].
: Veerkonstante pantograaf [Nlm].
: Target stij1heid [Nlm].
: Veerkonstante in gedistribueerd model [Nlm].
: Versterking actuator 0
: Teruggekoppelde krachtversterking O.
: Proportionele versterking regelaar [Nlm].
: Teruggekoppelde positieversterking [Nlm].
: Teruggekoppelde snelheidsversterking [Nslm].
: Zelfinductie actuatorspoel [kgnfINs~.
: Massa bovenleiding [kg].
: Massa o/Tgeving [kg].
: Massa manipulator [kg].
: Massa pantograaf [kg].
: Target massa [kg].
: Irrpuls bovenleiding [kgm's].
: Irrpuls pantograaf [kgm's].
: Criterium, afVtlijking gev.enste kracht [s].
: \Aeerstand actuatorspoel [kgnfINs3].
: Periodetijd waarmee leiding doorhangt [s].
: Simulatietijd [s].
: Snelheid pantograaf en bovenleiding [m's].
: Snelheid bovenleiding [m's].
: GeYJenste snelheid [m's].
: Snelheid OfTgeving [m's].
: Snelheid pantograaf [m's].
: Snelheid treinstel [m's].
: Bgenfrequentie [radls].
: Positie pantograaf en bovenleiding [m].
: Positie bovenleiding [m].
: GEMenste positie [m].

74

Symbolenlijst

: Positie waar contact gemaakt 'M)rdt [m].
: Virtuele positie, positie opt~ als Fe=O [m].
: Positie pantograaf [m].
: Mrrittantie [m'Ns].
: Impedantie OfTgeving [Nslm].
: Impedantie manipulator [Nslm].
: Target impedantie [Nslm].
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1;
2;
3;
4;
5;
6;
7·,
8;

Simulatie pantograaf & bovenleiding

Constante kracht
Positieregeling met PID
Positieregeling met toestandsterugkoppeling
Krachtregelin~
Hybride ~sitl.e/krachtregeling
Impedantl.eregeling
Hybride impedantieregeling
El.gen regelaar

% veerkonstante pantograaf
% massa pantograaf
% demping pantCl$I"aaf

% Start positl.e pantograaf

Bijlage A: PSI programma

Bijlage A PSI-code

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
% Geschreven door: Ad vd Elshout
% Datum : maart 1995
%
% Simulatie met: 1.
% 2.
% 3.
% 4.
% 5.
% 6.
% 7.
% 8.
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Gewenst regelgedrag
%
KonstanteKracht
PositiePID
PositieRegeling
KrachtRegeling
HybridePosKracht
ImpedantieRegeling
HybrideImpedantie
El.genRegelaar

% Kies regelaartype
RegelaarType = 6;

%
% Karakteristieken pantograaf
%
Kpantograaf=l;
Mpantograaf=10j
Bpantograaf=5 ;
InitPosX=2.1j

% veerkonstante bovenleiding
% snelheidsafhankelijke component
% snelheid treinstel m/s
% massa bovenleidin~
% demping bovenleiding
% hoogte bovenleiding in rust

% frequentie doorbuiging leidin~
0); % doorbuiging P4:Ampl, P5:Perl.ode

%
% Karakteristieken bovenleiding
%
Kbovenleiding= 2500+Vtrein*Ksnelheid;
Ksnelheid = 100;
Vtrein = 100;
Mbovenleiding= 1;
Bbovenleidi~= 10;
InitH~eLiJn= 2;
LijnPerl.ode= .25*2;
Y1= GEN(PAR: 0, 0, 1, .25, LijnPeriode,
%LijnPeriode= .5*2;
%Y1= GEN(PAR: 0, 0, 1, .25, LijnPeriode, 0); % doorbuiging P4:Ampl, P5:Periode

% Lijn buigt wat door

%U -> Fact
%weerstand spoel actuator
% zelfinductie spoel

HoogteLijn= -ABS(Y1)+InitHoogteLijn;
%
% Karakteristieken actuator, tijdconstente is 1 mSec, eenheidsoverdracht
%
Ka= 100;
R=100;
L=.l;

9 = 10; % zwaartekracht versnelling
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PAR: 0.8, 0.12, 6, Type:);
PAR: 0.8, 0.12 ,6, NoContact:);

PAR: 0.8, 0.15, 6, Error:);
PAR: 0.8, 0.18, 6, Fgewenst:);
PAR: 0.8, 0.21, 6, Xgewenst:);
PAR: 0.8, 0.21, 6, Vtrein:);
PAR: 0.8, 0.24, 6, LijnPer:);

PAR: 0.8, 0.27, 6, Test: );

Bijlage A: PSI programma

%
% Gewenste positie en/of kracht
%
Xgewenst= GemetenHoogteLijn + Fgewenst/Kbovenschatting + Fgewenst/Kt; % + noise;

Fgewenst = 1250;
MaxF = 1000 * Fgewenst;

% display pararns
xO= DPV(RegelaarType
%x1= DPV(NoContact
x2= DPV(ContactError
x3= DPV(Fgewenst
%x4= DPV (Xgewenst
x5= DPV (Vtrein
x6= DPV (LijnPeriode
%x7= DPV(Xo

%Metingen (Xnlst,b en Kb)
GemetenHoogteLijn = HoogteLijn * 1;
KbovenSchatting = Kbovenleiding * 1;

%
% Implementatie van diverse regelaars
%
%Geen regeling
Fconstant = Fgewenst;

% Regelaar positie
%polen in (-1,1), (-1,-1), (-10,0)
%K1=47; K2=80.75; K3=5.5; % L=l R=l
%K1=1.93; K2=1.84; K3=-.93;
%polen in (-2,2), (-2,-2), (-10,0)
K1=7.93; K2=4.34; K3=-.91;
% polen in (-2,1), (-2,-1), (-10,0)
%K1=7.865; K2=4.115; K3=-.865;
%Upos= Xgewenst * (R*Kpantograaf+Ka*K1+Ka*K3*Kpantograaf) /Ka;
Upos=K1* (Fgewenst/KbovenSchatting+GemetenHoogteLijn) +

(K3+1) * (Fgewenst/KbovenSchatting+GemetenHoogteLijn) *Kpantograaf+
Fgewenst* (K3+1) ;

Epos = (Upos - K1*Xp - K2*Vp - K3*Force);

% Regelaar positie PID
XgewenstPID = GemetenHoogteLijn + Fgewenst/Kbovenschatting;
ErrorPID = XgewenstPID - Xp;
K = 100; % Kgrens ongeveer 200, Tgrens ongeveer 2 sec,
Kpdc=0.6*200/0.5*2;
tauPDC=0.125*2;
tauPIC=0.5*2;
EposPIDO= PDC( ErrorPID PAR: 0, Kpdc, .5, tauPDC);
EposPID = PIC( EposPIDO PAR: 0, 1, tauPIC);

% Regelaar kracht
Error=Fgewenst-Finterface;
Kcont=9; % versterking was 9
PD a = . 5 ; % tamheidsfactor, was O. 1
PD:gamma = 0.0108;
Eki'acht=PDC(Error PAR:O,Kcont, PD_a, PD...,gamma);
%Ekracht=Error;

%Hybride positie/kracht
Ehybr = Epos * (Finterface <= 0) +

Ekracht * (Finterface > 0);

%Regelaar impedantie
Mt=.l;
Bt=50;
Kt=5000;
Kv=Mpantograaf /mt*bt-Bpantograaf ;
Kfp=Mpantograaf /mt -1 ;
Kpp=Mpantograaf /mt*kt- Kpantograaf ;
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Bijlage A: PSI programma

Uimp= Xgewenst * (Kpantograaf+Kpp);
noise=NOI(PAR: 0,0.1,2);
Xpnoi=Xp; %+noise;
~noi=Vp; %+noise;
F~terfacenoi=Finterface;%+noise;
%Eimp = Uimp - Kfp*Finterface-Kv*Vp-Kpp*Xp;
Eimp = Uimp - Kfp*Finterfacenoi-Kv*Vpnoi-Kpp*Xpnoi;

Xo=uimpl (Kpp+Kpantograaf) ;

% Regelaar kracht-impedantie
Mt f=.05;
Bt-f=50;
Kv-f=Mpantograaf/Mt f*Bt f-Bpantograaf;
Kff f=Mpantograaf/Mt f-I;
Kfp-f=-Kpantograaf; 
Fd=Fgewenst*Mpantograaf/Mt f; %(l+Kff f);
Eimp_f=Fd-Kff_f*Finterface~Kv_f*Vp-Kf:P_f*Xp;

% Eigen Regelaar
EEO=Fgewenst-Finterface;
EKcont=9; % versterking was 9
EPD a = . 5 ; % tamheidsfactor, was O. 1
EPD=Sarnma = 0.0108;
EE1=PDC (EEO PAR: 0 , Kcont, PD a, PD-.9amna) ;
Ea = 10; -
Ev = 1;
EError = EEl - Ea*Ap - Ev*Vp;

%
% Model pantograaf
%
Errorln = Epos * (RegelaarType == PositieRegeling) +

Ekracht * (RegelaarType == KrachtRegeling) +
Ehybr * (RegelaarType == HybridePosKracht) +
Eimp * (RegelaarType == ImpedantieRegelin$) +
Eimp f * (RegelaarType == Hybridelmpedantl.e) +
EposPID * (RegelaarType == PositiePID) +
EError * (RegelaarType == EigenRegelaar) +
0; % default waarde

Force_dot= ( (Ka/L) *Errorln - (R/L) *Force); % Actuator als l-orde systeem

% Maximale kracht is begrensd
Upper=MaxF;
Lower=-Upper;
FFF=INL( Force dot PAR:O, Lower, Upper);
FF= FFF + Mpantograaf*g; % Fact krijgt een offset
%FF = Errorln + Mpantograaf*g;
Force= (FF * (RegelaarType <> KonstanteKracht)) + % actuator alleen bij
geregeld systeem

(Fconstant * (RegelaarType == KonstanteKracht));
% Als pantograaf in contact is met bovenleiding dan levert deze een tegenkracht
ForceTot=Force*!Contact +

(Force- Kbovenleiding* (Xp-HoogteLijn) -
Mbovenleiding*g-Bbovenleiding*Vb) *Contact; % m boven*Ab wordt verwaar

loosd! !

% bereken versnelling pantograaf
Ap=(ForceTot/Mpantograaf

Bpantograaf7Mpantograaf*Vp-
~ Kpantograaf/Mpantograaf*Xp);

Vp=INC(Contact, Ap, Vt PAR: 0) ;
Vt=INC ( !Contact, Ap, lnitSnelheid PAR: 0 );
Xp=INC(Contact, Vp, Xt PAR: InitPosX) ;
Xt=INC ( !Contact, Vt, Xp PAR: InitPosX ) ;

%
% Model bovenleiding
%
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Bijlage A: PSI programma

% Bereken kracht beschikbaar voor bovenleiding
Fres=(Force-Mpantograaf*Ap-BpantO$:aaf*Vp-Kpantograaf*Xp)*Contact;
Fb= Fres-Mbovenleiding*g-KbovenleJ.ding*Xb-Bbovenleiding*Vb;
% Bereken versnelling bovenleiding
Ab= Fb/Mbovenleiding;
Vb= INC (Contact, Ab, Vbt PAR: 0 );
Vbt temp1= INC ( I (Contact & (LijnPos >= Xp)), Ab, Vb PAR: 0);
% aTs bovenleiding met pantograaf botst keert de snelheid om
% er wordt botsingsenergie geabsorbeerd
%Vbt temp2= INC(I(Contact & (LijnPos < Xp) & (Vp <= 0)), Ab,
% - -(Vb*O.S) PAR: 0);
Vbt temp2= INC ( I (Contact & (LijnPos < Xp) & (Vp <= 0)), Ab,

- Vp PAR: 0); % botsJ.ng dan zelfde snelheid als pantograaf
Vbt= (LijnPos >= Xp)*Vbt tempI +

«LJ.~nPos < Xp) & (Vp <= O))*Vbt temp2 +
«Li]nPos < Xp) & (Vp > O))*Vp; -

Xb= INC (Contact, Vb, Xbt PAR: -0.01 ); % c~seer gewicht bij start
% zorg ervoor dat positie bovenleiding nooit kleJ.ner wordt dan pantograaf
Xbt temp1= INC ( ! (Contact & (LijnPos >= Xp)), Vbt, Xb PAR: 0);
Xbtt= (LijnPos >= Xp)*Xbt tempI +

(LijnPos < Xp)*(Xp-HOOgteLijn);
Xbt= ZDL(Xbtt PAR: 0) ; % breek algebraische Ius
% Bereken positie bovenleiding
LijnPos (Xb + HoogteLijn)*!Contact +

(Xbt + HoogteLijn)*Contact;

%
% gezamelijke snelheid bij het botsen van bovenleiding en pantograaf
%
InitSnelheid = (Vb*Mbovenleiding + Vp*Mpantograaf) / (Mpantograaf+Mbovenleiding) ;

%
% Maak en verbreek contact tussen pantograaf en bovenleiding
%
MaakConta~t = (Xp >= LijnPos);
% verbreek als positie pantograaf beneden bovenleiding en tegelijk de
% interfacekracht gelijk nul is.
Verbreek temp = Contact & «Xp < LijnPos- .01) & (Finterface<10));
Verbreek~ZDL( Verbreek temp PAR: 0 ); % breek algebraische Ius
Contact = FFL (0, Verbreek, MaakContact PAR: 0, 0) ;

%
% interfacekracht
%
Fint=Contact * (Kbovenleiding*(Xp-HoogteLijn) +

Bbovenleiding*Vb +
Mbovenleiding*Ab +
Mbovenleiding*g) ;

Finterface = (Fint * (Fint >= 0)) + 0; % Deze wordt niet negatief

%
% Bepaal afwijking van gewenste kracht
%
Cerror = Finterface < O.l*Fgewenst;
CCerror = INT (Cerror PAR: 0) ;
Ferror = abs(Fgewenst-Finterface)A2/FgewenstA2;
ContactE=INT(Ferror PAR: 0) ;
ContactError=1/(time+0.0001) * (ContactE + 10*CCError);
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