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Bij het sturen van mechanische manipulatoren wordt vaak volstaan met 
het aanbieden van een setpointsignaal dat een weergave is van het gewenste 

pocitieverloop. Betere stuurresultaten zijn te verxachten indien bij het 
bepalen van een stuursignaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige 

modelkennis. Gestreefd wordt naar een zo goed mogelijk stuurconcept. Een 
geschikte methode lijkt optimale sturing. Hierbij wordt een stuursignaal 

berekend door optimalisatie van een criterium waarin een afweging wordt 
gemaakt tussen wensen ten aanzien van het stuurresultaat en de daarvoor te 

leveren inspanning. 
In dit afstudeerwerk is onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van 

een kwadratisch criterium voor optimale sturing. In eerste instantie is 
aandacht geschonken aan de theoretische aspecten die met een dergelijk 

criterium samenhangen, waarna een proefopstelling is gerealiseerd om de 
bruikbaarheid in een experimentele situatie te kunnen onderzoeken. In deze 

opstelling is voor een eenvoudig experimenteel model gekozer,, dat 
nauwkeurig gemodelleerd kon worden. Uit het onderzoek is gebleken dat het 

maken van een goede criterium-weging een groot probleem vormt. Gezien de 
behaalde resultaten echter geeft optimale sturing in vergelijking met de 

conventionele stuurmethoden aanleiding tot optimisme. 
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inleiding I 

1. INLEIDING 

Bij punt-naar-punt (PTP) besturingen van mechanische manipulatoren wordt 
vaak volstaan met het aanbieden van een setpointsignaal dat een weergave is 

van het gewenste (ofwel nominale) positieverloop. Kenmerkend voor deze 
methode is dat er van sturen in de eigenlijke betekenis van het woord geen 

sprake is: het systeem komt slechts op gang als gevolg van een regelactie 
die tot doel heeft werkelijk en gewenst verloop met elkaar in overeen- 

stemming te brengen. Inherent aan deze methode is dat het systeem Óf 
doorschiet Óf traag reageert, al naar gelang de regelinstelling. Voor 

baanbesturing lijkt deze methode geheel ongeschikt. 
Door gebruik te maken van de aanwezige modelkennis kunnen in principe 

betere responsies verkregen worden. Uitgaande van een geschikt nominaal 
positie- en snelheidsverloop kan het nominale ingangssignaal voor de 

servomotor berekend worden. Indien het model perfekt zou zijn, zou enkel het 
aanbieden van dit ingangssignaal voldoende zijn om de manipulator de 

gewenste baan te laten doorlopen. Omdat er altijd verschillen tussen model 
en werkelijkheid zullen zijn, zal naast het nominale ingangssignaal tevens 

de nominale trajectorie - de combinatie van nominaal positie- en 
snelheidsverloop - aangeboden moeten worden. Enkel als gevolg van 
modelfouten en externe krachten die niet in de modellering zijn meegenomen, 
zullen nu regelacties nodig zijn om werkelijke en nominale trajectorie met 
elkaar in overeenstemming te brengen. 

Een probleem bij de hier beschreven wijze van aansturen is de keuze van 

een geschikte nominale trajectorie. Bij PTP-besturingen is het vaak niet 
duidelijk wát als nominale trajectorie gekozen moet worden; enkel de 

gewenste eindtoestand is bekend. Bij baanbesturingen is net in het algemeen 
niet mogelijk om, uitgaande van een gewenste trajectorie, het bijbehorende 

nominale ingangssignaal te bepalen. Indien dit ingangssignaal al bestaat, is 
het nog de vraag of het signaal binnen de toegestane grenzen blijft. 

Een methode om aan beide bezwaren tegemoet te komen, lijkt het gebruik 
van optimale sturing. Hierbij wordt de nominale trajectorie berekend door 

optimalisatie van een criterium, waarin een afweging wordt gemaakt tussen 
wensen ten aanzien van het gewenste stuurresultaat en de daarvoor benodigde 

inspanning; de nominale trajectorie is niet het uitgangspunt voor de 
beschouwingen, maar een resultaat van bij de gebruiker bekende wensen. 



inleiding 2 

Vanuit deze probleemstelling is de eindstudieopdracht als volgt 

geformuleerd : 

Onderzoek de praktische bruikbaarheid van een kwadratisch criterium voor 
optimale sturing van mechanische systemen. Realiseer een sturing aan de 

hand van een experimentele opstelling. 

De opdracht is deels uitgevoerd aan de Technische Universiteit en deels 
bij het Centrum voor Fabrikage Technieken van Philips (CFT). Hier zijn 

faciliteiten ter beschikking gesteld voor uitvoering van de experimenten. 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden na een 
algemene inleiding twee stuurcriteria afgeleid, waarvan er één verder wordt 

uitgewerkt. In hoofdstuk 3 worden met dit criterium voor verschillende 
weegmatrices een aantal sturingen berekend. Doel hiervan is inzicht te 

verkrijgen in de invloed van de verschillende weegfactoren. 
Hoofdstuk 4 gaat in op het fysische model dat voor de experimenten 

gebruikt wordt. Na een toelichting op de modelkeuze wordt middels 
theoretische en experimentele modelvorming een wiskundige beschrijving voor 

dit model afgeleid. 
In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van de proefopstelling met 

behulp waarvan de op de TUE berekende ctuursignalen getoetst kunnen worden. 
Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van de metingen die worden 

uitgevoerd. In hoofdstuk 7 worden de resultaten van deze metingen besproken. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 8 enkele conclusies getrokken t.a.v. zowel 

de theoretische als de experimentele resultaten. Wellicht zijn deze van nut 
voor verder onderzoek. 
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2. HET OPTIMALE-STURINGSPROBLEEM 

In dit hoofdstuk wordt een methode beschreven waarmee voor lineaire, 
tijdsafhankelijke systemen stuursignalen bepaald kunnen worden voor zowel 

PTP- als baanbesturing. 

2.1 DOELSTELLING VAN DE STURING 

Beschouw het lineaire, tijdsafhankelijke systeem met toestand x(t) 

(n-dim.) en ingang g(t) (m-dim.), beschreven door de volgende vergelijking 
met beginconditie: 

Hierbij is A(t) de (nxn) systeemmatrix en B(t) de (nxm) ingangsmatrix. Het 

eindtijdstip van het te beschouwen tijdsinterval is t . Veronderstel verder 
dat het gewenste toestandsverloop gegeven wordt door 5 = g(t) en de gewenste 

eindtoestand door g(te) = ge. Bij PTP-besturing wordt - 8(t) buiten 
beschouwing gelaten; alleen de gewenste eindtoestand ft 

e 

is dan van belang. -e 

Doelstelling van de sturing is nu het door (2.1) beschreven systeem in 

het interval O 5 t 5 te zodanig aan te sturen dat enerzijds het werkelijke 
toestandsverloop 5 = x(t) niet 'te veel' afwijkt van het gewenste verloop 

- x = g ( t )  en anderzijds de hiervoor te leveren inspanning - -  u = u(t) niet 'te 
groot' wordt. Tevens moeten snelle veranderingen van de inspanning in de 

tijd vermeden worden. 
Om aan bovenstaande eisen te voldoen, kan een stuurcriterium opgesteld 

worden waarin de genoemde doelstellingen door middel van weegfactoren worden 
meegenomen. 

Stel dat door optimalisatie van dit criterium een optimaal ingangs- 
O signaal - -  u = u (t) gevonden kan worden. Bij dit ingangssignaal kan dan met 

(2.1) het optimale toestandsverloop - x = g (t) bepaald worden. Dit 
toestandsverloop is nu het best mogelijke verloop geworden en is dus het 

resultaat van een afweging tussen 'zo goed mogelijk gelijken op 5 = g(t)' en 
'zo weinig mogelijk inspanning leveren'. 

O 
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O O Gegeven de modelresultaten 2 = 2 (t) en 5 = 5 (t), hoe moet dan het 

werkelijke systeem, dat slechts in benadering beschreven wordt door ( 2 . 1 ) ,  

aangestuurd worden opdat het werkelijke toestandcverloop zo goed mogelijk 

gelijkt op 5 (t)? Het is duidelijk dat, ten gevolge van modelfouten, alleen 
het aanbieden van 2 (t) aan het systeem niet zal leiden tot het gewenste 
toestandsverloop (t) en zeker niet tot de gewenste eindpositie. Er zal een 
terugkoppeling aangebracht moeten worden, waarbij als referentie gebruik 

wordt gemaakt van 5 (t). Het geregelde systeem kan er dan als volgt uit 
komen te zien: 

O 

O 

O 

O 

I I 

s tuurcri terium X O b >  

figuur 2.1 geregeld system 

Indien de toestand 8 -e e 
= 8 . Afhankelijk van het te regelen systeem en de toegepaste regelwet zou 
het systeem, indien op t = t de toestand 5 = 2 niet bereikt is, nog naar 

deze toestand geregeld kunnen worden. De wens x (t ) = f kan in het 
criterium als randvoorwaarde of a l s  eindweging worden meegenomen. 

bereikt moet worden, is het van belang dat xo(t ) 

-e 
-e 

O 
e 

e -e - 

In de volgende paragraaf worden twee stuurcriteria voorgesteld. 
Uitgangspunt hierbij is de sturing van het óngeregelde systeem. 
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2.2 CRITERIA OPTIMALE STURING 

stuurcriterium 1 

In onderstaand kwadratisch integraalcriterium worden de volgende termen 

meegewogen: 
- de stuurinspanning s(t); 
- de afgeleide i(t) van de inspanning; 
- de afwijking van het werkelijke toestandsverloop 5 = x(t) met het 

gewenste toestandsverloop 2 = s(t). 
Verder is gewenst dat: 

- x(t ) = ge; - ?  - 
- u ( 0  ) = u en u(te ) = û * 

-0 -e' - 
- - u(t> en i(t) beperkt; 

Hiermee wordt het criterium: 

nevenconditie: 

beginconditie: 
wensen: 

(2.2) 

Hierin zijn Rl(t), R2(t) en W(t) symmetrische tijdsafhankelijke 
weegmatrices. Voor het bestaan van een zinvol afwegingsprobleem worden aan 

deze matrices de volgende eisen gesteld: R2 positief definiet; R1 en W niet- 
negatief definiet. 

De ingang i(t) en toestand x(t) waarvoor J minimaal is, noemen we 
O O - -  u = u (t) en 5 = 2 (t). Minimalisatie van (2.2) levert na enig rekenen het 

volgende stelsel differentiaalvergelijkingen op (voor de afleiding zie 
bijlage A): 
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( 2 . 3 )  

Hierin zijn i (nxl) en 1 (mxl) Lagrange-multiplicatoren. 
Ter vereenvoudiging voeren we in: yT:= [ X S - -  AT U']. Hiermee is (2.3) 

te schrijven als: 

E(t) = 

B 

O 

O 

O 

O 

-A 

-B 

T 

T 
O -:J O 

( 2 . 4 )  

Het blijkt dat E(t) een Hamiltonmatrix is. Deze heeft de eigenschap dat 
indien x een eigenwaarde is ook -x een eigenwaarde is. E heeft dus eigen- 
waarden met zowel een positief als een negatief reëel deel .  Hierdoor zal bij 

integratie (zowel bij vooruit als bij achteruit in de tijd) numerieke 
instabiliteit optreden. Het zal daarom in het algemeen niet mogelijk zijn om 

langs deze weg een optimaal stuursignaal te bepalen. 

stuurcriterium 2 

In het volgende criterium worden de gewenste eindwaarden 8 en ge niet -e 
a l s  randvoorwaarde maar als eindweging meegenomen. Dit is een afzwakkinq 
t.o.v. criterium 1. De volgende termen worden meegewogen: 
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- integrand termen: 

- de stuurinspanning g(t); 
- de afgeleide van de inspanning $(t); 
- de afwijking tussen het werkelijke toestandsverloop - -  x = x(t> en het 

gewenste toestandsverloop 5 = $(t); 

- eindt ermen : 
- de afwijking van de gewenste eindwaarde van de ingang = 0 met de -e 
werkelijke eindwaarde = g(te); 

- de afwijking van de gewenste eindtoestand 5 = ft met de werkelijke -e 
eindtoestand = x(te). 

Hiermee wordt het criterium: 

( 2 . 5 )  

nevenconditie: &(t) = A(t)x(t) + B(t)g(t) 

Hierin zijn P ex 
de eindweging. Op de bij dit criterium behorende begincondities komen we 

verderop terug. 

en Peu symmetrische, niet-negatief definiete matrices voor 

Ter vereenvoudiging van de mathematische formulering en uitwerking 
voeren we een uitgebreide toestandsbeschrijving in. Met: 

(2.6) 

gaan de nevencondities 2 = A x  + Bg en 4 = y over in: 

* * 
- ? = A z + B y  - 

met: 

( 2 . 7 )  
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* 

A =  i 1 
In de beschrijving 

* 

B =  [I] 
ran (2.7) komt (t) als toestandsgrootheid naar voren 

en er za l  dus een beginconditie -0 u voor opgegeven moeten worden. 
Omdat i(t) discontinu mag verlopen is go niet eenduidig bepaald. Het ligt 
echter voor de hand u zo te kiezen dat geldt: -0 

waardoor op t=O een continu ingangssignaal verkregen wordt. In dit geval is 
u de oplossing van de algebraïsche vergelijking: -0 

Ax + Bi = 2 -0 

u 
Met de definities: 

en x vormen samen de beginconditie voor (2.5) : zT = [ xT uT ] voor ttO. -0 -0 -0 -0 -0 

gaat het criterium (2.5) over in: 
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* * 
nevenconditie: - ? = A g + B y  

T T T  beginconditie: z = [ x u 1 -0 -0 -0 

Minimalisatie van ( 2 . 8 )  levert het volgende stelsel differentiaal- 

vergelijkingen op (afleiding in bijlage B): 

( 2 . 9 )  

beginconditie: ~ ( 0 )  = z 

eindvoorwaarde: h(t ) = PeEz(te)-ze1 
-0 

e 

Hierin is h(t) de Lagrange-multiplicator waarmee de nevenconditie bij het 

criterium in rekening wordt gebracht. Merk op dat dit stelsel gemengde 

randvoorwaarden heeft. 

Stel nu: 

( 2 . 1 0 )  

waarbij P(t) en - r(t) nog vastgesteld moeten worden. Substitutie van (2 .10 )  

in ( 2 . 9 )  resulteert na enig rekenen in het volgende stelsel: 

* * -1 *T * -1 *T 
5 = ( A  - B R  B P > z - B R 2 B  c 2 - 

* -1 *T T * 
- f = - (A  - B R2 B P) c + QZ 

* *T * -1 *T 
- P = P A  + A  P + Q - P B R 2 B  P 

z ( 0 )  = z - -0 ‘ - P(t ) = Pe; e 

( 2 . 1 1 )  

( 2 . 1 2 )  

(2 .13)  

(2.14) 
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Met de laatste vergelijking van (2.14) is een keuze gemaakt voor g(t) en 

P(t). Bestudering van bovenstaande vergelijkingen leert dat we door 
substitutie van (2.10) overgegaan zijn van een stelsel met gemengde 

randvoorwaarden naar twee vergelijkingen met enkel eindvoorwaarden en een 
vergelijking met enkel beginvoorwaarden. 

In (2.13) komen zowel lineaire als kwadratische termen voor. Dit is een 
zgn. matrix-Riccativergelijking. Aangetoond kan worden dat indien P 

symmetrisch gekozen wordt, de oplossing P(t) ook symmetrisch zal zijn. Het 
stelsel vergelijkingen (2.11), (2.12), (2.13) met randvoorwaarden (2.14) kan 

nu als volgt worden opgelost. 
1. Bereken P(t> door terugintegratie van (2.13). 

2. Bereken - r(t) door terugintegratie van (2.12). 
3 .  

e 

Bereken - z(t) door voorwaartse integratie van (2.11), waarmee de gezochte 
- x (t) en io(t) dan bekend zijn. O 

Bij het oplossen van het stelsel zou mogelijk ook gebruik gemaakt kunnen 
worden van de speciale structuur van het stelsel. Hier is verder geen 
onderzoek naar verricht. 

Beschouwen we de systeemmatrices van de vergelijkingen (2.11) en (2.12) 
dan zien we dat deze tegengestelde eigenwaarden hebben. De reële delen van 
de eigenwaarden van ( A  -B R lB*TP) zijn negatief (R2 B P is op te vatten 

als de optimale regelwet, zie [ 8 ] ) .  Bij zowel de terugintegratie van (2.12) 
als de voorwaartse integratie van (2.11) hebben we dus te maken met een 

stabiel systeem en zullen numerieke problemen, zoals genoemd bij 
stuurcriterium 1, zich hier niet voordoen. 

* * -  -1 *T 
2 

Uit (2.12) en (2.13) is af te leiden dat de berekening van het optimale 
stuursignaal off-line moet gebeuren, immers het gewenste toestandsverloop 

moet vooraf bekend zijn. 

Bij de uitwerking van stuurcriterium 1 kon een substitutie uitgevoerd 
worden, vergelijkbaar met die in (2.10), te weten: 

Na substitutie in ( 2 . 3 )  zou een soortgelijk stelsel differentiaal- 

vergelijkingen zijn ontstaan als in (2.11), (2.12) en (2.13). Er zouden 
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hierbij echter geen eindvoorwaarden ontstaan voor P(t), g,(t) en g2(t) en 
beginvoorwaarden voor x(t)  en G(t), maar wederom gemengde randvoorwaarden 

voor - x(t) en - u(t). Uitwerken van het aldus verkregen stelsel zou dus opnieuw 

vastlopen op stabiliteitsproblemen. 
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3. KEUZECTRATEGIE VOOR WEEGFACMFEN 

In het vorige hoofdstuk is een methode gepresenteerd waarmee optimale 
stuursignalen bepaald kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is de 

veronderstelling dat de (fysische) wensen t.a.v. zowel de stuurinspanning 
als het stuurresultaat op een zinvolle wijze naar een stelsel weegfactoren 

vertaald kunnen worden. De keuze van een goede afweging is echter geenszins 
triviaal. Redenen hiervoor zijn ten eerste dat verschillende grootheden 

tegen elkaar afgewogen moeten worden. Ten tweede neemt het aantal te bepalen 
weegfactoren zeer snel toe met de dimensie van het te sturen systeem. Zo 
moeten bij een systeem met één ingang en vier toestandsgrootheden - 
uitgaande van symmetrische, tijdconstante matrices - reeds drieëntwintig 
parameters worden bepaald. 

In dit hoofdstuk wordt getracht enig inzicht te verkrijgen in de keuze 

van weegfactoren. Hiertoe is een computerprogramma geschreven waarmee voor 
een willekeurig lineair model stuursignalen berekend kunnen worden volgens 

stuurcriterium 2 .  Door vervolgens de weegfactoren te variëren is enig 
inzicht verkregen in hun invloed. 

3.1 HET MODEL 

Het in onderstaand figuur geschetste model wordt voor de berekening van 
de stuursignalen gebruikt. Bij de keuze van dit model is uitgegaan van het 

fysische model dat in een later stadium van het onderzoek gebruikt zal 
worden. 

u = T  

figuur 3.1 
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3.2 HET COMPUTERPROGRAMMA 

Voor de berekening van optimale stuursignalen is het programma STUREN 

geschreven. Dit programma, dat bestaat uit een aantal Fortran-subroutines, 
is gelinkt met het op de TUE ontwikkelde simulatiepakket REGNONLIN. De 

uitvoer van STUREN dient als invoer voor REGNONLIN, dat de stuursignalen 
grafisch kan weergeven. Tevens kunnen simulaties uitgevoerd worden waarbij 

het simulatiemodel in REGNONLIN verschilt met het model dat in STUREN wordt 

gebruikt voor de berekening van de optimale sturing. 

3.3 KEUZE VAN DE TRAJECTORIE 

We beschouwen twee PTP-besturingen, Hiervoor doen we de volgende keuzen. 
Allereerst nemen we aan dat - x(t) = - O voor t - < O. Bij beide sturingen kiezen 
we voor de gewenste uitgangsgrootheid gS: 

f12(t>te) - = 1 rad 

Om het systeem op t = te in rust te krijgen zal dan voor de eindtoestand 
ff(t ) moeten gelden: e - 

T 
ff = [ 1 1 0 0 ]  -e 

Om op t = O en t = t een continu ingangssignaal te verkrijgen, moet voor u 
en ûe gelden: 

e O 

u = o; 
O Qe = o 

De eindtijdstippen van beide sturingen worden verschillend gekozen: 

= 1 sec (> eigentrillingstijd) 
= 0.25 sec (< eigentrillingstijd) 

te 

te 

sturing 1: 
sturing 2: 

Blijkens de keuze om enkel PTP-sturingen in beschouwing te nemen, zijn we 

niet geïntereseerd in het toestandsverloop van x2’ zodat ook geen gewenst 
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verloop 5 = g(t) bepaald hoeft te worden. Doorschot van x 

vermeden worden. 
Tenslotte wordt nog geëist dat de gewenste eindpositie met een zekere 

nauwkeurigheid wordt bereikt. De vereiste nauwkeurigheid wordt bepaald door 
het oplossend vermogen van de hoekopnemers. Bij de berekeningen wordt 

uitgegaan van het oplossend vermogen van de opnemers die in de experimentele 
opstelling gebruikt zullen worden. 

moet echter 2 

3.4 KEUZE VAN DE WEEGMATRICES 

In stuurcriterium 2 komen de volgende weegfactoren voor: RI' Rs, W, Pex 

eu en P . Daar geen gewenst baanverloop gegeven is, kiezen we: 

w = o  

De matrices R R en P bevatten slechts één component. Met name de 1' 2 eu 
4x4 matrix P vormt een moeilijke keuze. Voor deze matrix worden twee 
series beschouwd. 

1. Aan de wens ft (t>t ) = 1 wordt voldaan indien 5(te> = [ 1 1 O O IT. We 

ex 

2 - e  
wegen daarom het verschil tussen de gewenste eindtoestand ft(t ) en z(t ) .  

De eindwegingsmatrix wordt hiermee van de vorm: 
e e 

Essentie van deze keuze is dat de termen buiten de hoofddiagonaal nul 

zijn en dat de termen op de hoofddiagonaal onafhankelijk van elkaar te 
variëren zijn. 

2.  De eindwaarde wordt bereikt en blijft behouden als op t = te geldt x2 = 1 

en bovendien geldt dat de kinetische en potentiële energie van het 

systeem nul is. We wegen hiertoe het verschil: 
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x4( te)-x3( te)] 

Kennen we aan de vier verschil-componenten de weegfactoren pl, p2, p3 

toe, dan wordt hiermee de eindwegingsmatrix 

- 
O 

p4 -p4 O '  1 O PI -3 
P,+P 3 0 

Essentie van deze keuze is dat OL. niet-diagonaalelementen ongelijk aan 

nul kunnen zijn maar dat deze niet onafhankelijk van elkaar gekozen 

kunnen worden. 

De parameters p,, p2, p3, p4, RI, R2 en P worden in een aantal eu 
berekeningsstappen bepaald. Uitgaande van min of meer willekeurig gekozen 
beginwaarden voor de parameters wordt het stuursignaal berekend. Afhankelijk 

van het berekeningsresultaat worden de parameters bijgesteld, waarna opnieuw 
het stuursignaal berekend en beoordeeld wordt. Dit proces wordt herhaald 

totdat een goed stuursignaal verkregen is. Bij de keuze van de parameters 

hebben pl, p2, p 
binnen een nauwkeurige tolerantie bereikt moet worden. De laagste priotiteit 
heeft P . Achtereenvolgens worden parameterwaarden gezocht voor sturing 1 

en sturing 2 .  

en p 3 4 de hoogste prioriteit omdat de gewenste eindpositie 

eu 

3.5 RESULTATEN 

de einäwegingcmatrix P 
Bij serie 1 (Pex een diagonaalmatrix) zijn geen parameterwaarden gevonden 
waarbij de gewenste eindtoestand Re bereikt wordt. Bij lage waarden voor de 
parameters p1 t/m p4 voldoen de toestandsgrootheden xl(te> en x2(te> niet, 
vergroten van deze waarden gaat uiteindelijk ten koste van het baanverloop. 

ex 
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Bij serie 2 daarentegen zijn na slechts enkele berekeningen geschikte 

parameterwaarden gevonden. 

de inspanningsnnatrices R, en R2 
Bij de sturingen blijkt weging van G(t) van meer belang dan weging van 

u(t). Enkel het meenemen van een weegfactor voor u(t) resulteert in een 
sterk fluctuerend ingangssignaal. Daarnaast treden, indien G(t) meegewogen 

wordt, lagere piekwaarden op. Zie onderstaande figuren. 

figuur 3.2 en 3.3 

de weegfactoren R, en R2. 
ingangssignalen, berekend bij verschillende waarden voor 



1 7  keuzestrategie voor weegfactoren 

de eindweging P eu 
Slechts een relatief lichte weging van Qe leidt al tot een continu 

ingangssignaal op t = t e' zie onderstaande figuren. Hoewel in dit voorbeeld 

bij gebruik van de eindweging de maximale inspanning tijdens de opzet 
toeneemt, blijft dit maximum onder de waarde u(t e ) in het geval dat geen 

eindweging wordt toegepast. 

= E  O 1  'eu 

figuur 3.4 en 3.5 
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slotopmerkingen 

De stuurtijd te blijkt een belangrijke parameter bij de keuze van een 
stelsel weegfactoren, Het is niet zo dat bij verandering van t de weeg- 

factoren enkel meegeschaald hoeven te worden. 
e 

De eindweging volgens serie 2 voldoet aanmerkelijk beter. Het blijft in 

het algemeen echter nog zeer moeizaam om een geschikt stelsel weegmatrices 
te vinden. 
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4. HET EXPERIMENTELE MODEL EN ZIJN WISKUNDIGE BESCHRIJVING 

Voor het onderzoeken van het stuurgedrag bij zowel simulaties als 
experimenten moet een model voorhanden zijn. In dit hoofdstuk wordt een 

keuze gemaakt voor een experimenteel model. Vervolgens wordt middels 
theoretische en experimentele modelvorming een wiskundige beschrijving voor 

dit model af geleid . 

4.1 MODELKEUZE 

We gaan uit van een relatief eenvoudig model met één aangestuurde 
vrijheidsgraad en één niet-aangestuurde vrijheidsgraad. 

tandriem 

encoder A schijf 2 Schi j f  1 

figuur 4.1 het  experimentele model 

De veer in de constructie kan eenvoudig vervangen worden. Gekozen is 

voor een slappe veer, resulterend in een lage kleinste eigenfrequentie. Een 
laagfrequent model heeft het voordeel dat hogere orde effecten, die in het 

praktische model zeker aanwezig zullen zijn, pas bij relatief hoge 
frequenties optreden. Een ander voordeel is dat stuurresultaten duidelijk 

zijn waar te nemen. 
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4.2 THEORETISCHE MODELVORMING 

modelaannamen 

Voor het in figuur 4.1 geschetste model doen we de volgende 

modelaannamen : 

- de motor levert een koppel TM evenredig met de stroom I door de motor; 
TM = k I waarbij kM de koppelconstante is; 

sti jf; 

M 
- de tandriemoverbrenging met overbrengingsverhouding i is oneindig 

- schijf 1, beide tandriemwielen, motoranker, tacho en encoder 3 hebben 
een totaal traagheidsmoment J.,, betrokken op de motoras; 

demping naar de vaste wereld b 
- de lagers 1 en 2 en de tandriemoverbrenging hebben een totale visceuze 

1' * 
- de torsieveer heeft een stijfheid c ; 
- schijf 2 en encoder A hebben een totaal traagheidsmoment J * 2 '  
- lager 3 heeft visceuze demping b2 naar de vaste wereld. 

* 
* 

* * *  
De grootheden @2, J2, b2 en 

Voor  de gereduceerde grootheden 

* 
J2 := J * 2 .  i , 2 @2 := Q2i ; 

* 
c 
geldt : 

kunnen gereduceerd worden op de motoras. 

de bewegingcvergelijkingen 

De bewegingcvergelijkingen van het systeem worden gegeven door: 

+ Bq(t) 

met: q(t) gegeneraliseerde coördinaten; 

- f(t) gegeneraliseerde krachten; 
M massamatrix; 

B dempingsmatrix; 
K stijfheidsmatrix; 
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-‘I C 

In het vervolg zal voor het model de volgende vereenvoudigde schets 
worden gebruikt, waarbij opgemerkt wordt dat uit illustratieve overwegingen 
rotaties en koppels worden gerepresenteerd door resp. verplaatsingen en 

krachten 

figuur 4.2 vereenvoudigde weergave van het experimentele niodel 

de toestandcbecchri jving 

We schrijven vergelijking (4.1) om naar de toestandsvorm en definiëren 

daarvoor de toestand g(t) en ingang u(t>: 

Na enig rekenen volgt: 

O 

O 

1 

O 

c/J1 -bl/J1 
-c/J2 0 -  

u(t> := T 

O 

O 
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de laagste eigenfrequentie 

Een belangrijke parameter bij de keuze van een gewenste trajectorie is 

de verhouding van de lengte van het stuurinterval en de laagste 
eigentrillingstijd van het systeem. De uitdrukking voor de eigenhoek- 

frequentie van het ongedempte systeem luidt: 

c(J1+J2) ]1/2 
w = [  
O J1 J2 

overdrachten 

De volgende drie essentiële overdrachten kunnen m.b.v. (4.1) opgesteld 
worden. 

(4.2) 

(s2 + 28 w s + w2 )/J1 

( 4 . 4 )  
1 O al ( s )  O1 

2 
- H3(s) := - - 

*(’) S[S + (bl+b2)/(Jl+J2)](s2 + 28 S + ) 
2 O O2 

- b2 - 
1/2 I ” 2(cJ2) 

J, J, . J =  
J1+J2 I 

Jsb2+Jibl 
b =  * (4.5) 

( J~ + J ~ )  

Deze vergelijkingen zijn van belang bij de experimentele modelvorming. 
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4.3 EXPERIMENTELE MODELYORMING 

Uitgangspunt voor de experimentele modelvorming zijn de in de vorige 

paragraaf opgestelde bewegingsvergeiijkingen. Met behulp van dynamische en 
statische metingen zal gepoogd worden de parameterwaarden van het 

theoretische model te bepalen. Indien de meetresultaten niet overeenkomen 
met de op grond van de theorie te verwachten resultaten, zullen deze 
verschillen verklaard moeten worden. Zo nodig wordt het model bijgesteld. 

In deze paragraaf zullen een aantal dynamische en statische metingen de 

revue passeren, waarbij tevens de resultaten van de betreffende meting 
worden gepresenteerd. Voor zover nodig worden de verschillende resultaten 

met elkaar vergeleken. Zie bijlage C voor uitvoerige meetbeschrijvingen. 

meting van de overdrachten 

Met de aanwezige opnemers op het experimentele model kunnen m.b.v. een 
HP structural dynamics analyser de volgende overdrachten bepaald worden. 

H4(s) := 

. 
@I - .  
T I  

2 Q 
H5(s) := - 

@ I  

. 

Indien de gemeten overdrachten overeenkomen met de in de vorige 
paragraaf opgestelde overdrachten, kunnen vervolgens uit de metingen de 

parameterwaarden w w B en B2 bepaald worden. Deze worden gebruikt o r  1 2 o '  1 
is2, c, J1 en J (met (4.5)). 2 

De gemeten responsies komen overeen met de op grond van (4.21, (4.3) en 
voor de bepaling van is 

(4.4) verwachte resultaten. Door middel van een curve fitting operatie, 
uitgevoerd met de analyser, kunnen nu bij een trillingsmode de 

eigenhoekfrequentie w de relatieve demping B en het residu R bepaald 

worden. Daar de metingen niet gecalibreerd uitgevoerd worden, levert het 

residu R geen bruikbare informatie. Als gevolg hiervan zal voor de bepaling 
van de uiteindelijk gezochte parameters één van deze parameters op een 

andere wijze berekend moeten worden. De aangewezen parameter lijkt hiervoor 
J omdat deze nauwkeurig te schatten is. Samen met de gevonden 

0, 

2 
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eigenhoekfrequenties en relatieve dempingen kunnen vervolgens met (4.5) de 
parameters worden bepaald. 

De metingen met resultaten zijn uitgewerkt in bijlage C. Na middeling 
resulteren de volgende waarden : 

J = 38.6 rad/sec; B~ = 0.022 

w = 49.1 rad/sec; a2 = 0.034 
O 1  

O 2  

Het blijkt dat de relatieve demping moeilijk te bepalen is. Afhankelijk 
van het excitatieniveau worden verschillen gevonden die tot een factor 6 

oplopen. De gevonden waarden voor de eigenfrequenties zijn redelijk constant 

(verschillen < 2 % ) .  

bepaling w en met een eenvoudige trillingsmeting 
-1 

De eigenhoekfrequentie wol en de relatieve demping B 1 zijn ook met een 

eenvoudige trillingsmeting te bepalen. Door het grote tandriemwiel te 
blokkeren en J2 een uitwijking te geven en vervolgens los te laten, kunnen 

uit de aldus verkregen trilling de genoemde parameterwaarden gevonden 
worden. 

De meting i s  uitgewerkt in bijlage C. De volgende waarden resulteren: 

w = 3 8 . 2  rad/sec; B I  = 0.005 
O 1  

De gevonden waarde van B~ wijkt behoorlijk af van de eerder gevonden waarde 

P I  = C.022. De eorzaGk hiervin. is waarschijnlijk gelegen in het feit dat bij 
deze meting het tandriemwiel geblokkeerd was en zodoende geen bijdrage kon 
leveren aan de demping. Deze meting lijkt dan ook minder geschikt voor de 

bepaling van B I .  De gevonden eigenhoekfrequentie komt nauwkeurig overeen met 

eerder gevonden waarden. 

hycteresiclucmetingen 

Bij de theoretische modelvorming is uitgegaan van een model zonder droge 

wrijving, hierbij aannemende dat de werkelijkheid niet te veel geweld wordt 
aangedaan. Aan de hand van een hysteresislusmeting kan worden nagegaan in 
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hoeverre deze aanname gerechtvaardigd is. Tevens kan uit deze meting 

informatie verkregen worden over de in de constructie aanwezig zijnde 
elasticiteit. Hiermee vormt de meting een aanvulling op de dynamische 

metingen. 

Droge wrijving is te verwachten in de motor en in de tandriemover- 
brenging. Om nu zowel de wrijving als de elasticiteit in de meting terug te 

vinden, registreren we de hoekverdraaiing @ ais functie van het koppel dat 

op J2 uitgeoefend wordt. Om te voorkomen dat het model als star lichaam gaat 
verdraaien, wordt J1 elastisch aan de vaste wereld verbonden. De meting is 
als volgt schetsmatig weer te geven. 

2 

T extern 

92 

registrat ie 

droge wr i j v i ng  Fw 

figuur 4.3 hycteresiclucmeting 

De metingen leveren de volgende waarden voor de veerstijfheid en droge 

wrijving . 

c = 0.97 Nm/rad ; TW = 0.03 Nm 

De waarde van de droge wrijving ligt in de buurt van de door de fabrikant 
van de motor opgegeven waarde voor het droge-wrijvingskoppel van de motor: 

T ~ ,  motor = 0.025 Nm. Voor de uitwerking van de meting zie bijlage C. 

meting koppelconctante 

Zoals reeds vermeld nemen we aan dat de koppelconrtante van de motor 
inderdaad constant is. Door de fabrikant wordt voor deze constante een 

waarde opgeven. Met behulp van een eenvoudige statische meting wordt deze 

waarde gecontroleerd. 
Door de tandriem te verwijderen wordt de motor losgekoppeld van de rest 

van het model. De motor wordt in een regeling gezet die tot doel heeft 



het experimentele model 26 

hoekverdraaiingen van de motor tegen te gaan en vervolgens wordt een koppel 

op de motoras aangebracht. Het uitgeoefende koppel wordt uitgezet tegen de 
spanning die door de regelaar naar de versterker wordt gestuurd. De 

hellingshoek representeert nu het produkt van versterkingsfactor kA van de 
versterker en koppelconstante k van de motor. De meetresultaten blijken met 

een onnauwkeurigheid van minder dan 1.5% met de opgegeven waarden overeen te 
komen : 

M 

opgave kA kM: 3.200.088 = 0.286 Nm/V 

berekend : 0.282 Nm/V 

meting lockomkoppel 

Het loskomkoppel is bepaald door langzaam de spanning naar de 
versterker, die de motor aanstuurt, op te voeren. De spanning waarbij de 

motor net begint te draaien wordt vermenigvuldigd met de versterkingsfactor 
van de versterker en de koppelconstante van de motor. 

We vinden de volgende waarde: 

TW = 0.041 Nm 

De gevonden waarde is van gelijke ordegrootte als de eerder gemeten 
wrijvingskoppels. 

4.4 PARAMETERWAARDEN VCIOR HET EXPERIMENTELE MODEL 

Het traagheidsmoment van J2 wordt door opmeting bepaald. Samen met de 
gevonden waarden voor w w o !  o r  1 2 

51 en B2 worden met (4.5) de volgende 

parameterwaarden berekend: 

= I . I ~ I O - ~  kgm2 
-3 2 J1 

J2 = 0.74.10 kgm 
c = 1.08 Nm/rad 
b = 6.4*10-~ kgm /s rad 
b = l.2*10-3 kgm / s  rad 

2 

2 
1 

2 
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Bij de metingen is een droog wrijvingskoppei van ongeveer 0.03 Nm 

geconstateerd. Deze wordt verder niet meegenomen in het model dat voor 
berekening van de stuursignalen gebruikt wordt. De gevonden veerstijfheid 

wijkt ongeveer 10% af van de waarde die bij de hysteresislusmeting gevonden 
werd. Daar de resultaten van de dynamische metingen betrouwbaarder worden 

geacht, zal verder met bovenstaande parameters gewerkt worden. 
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5. DE PROEFOPSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de opstelling die 
gebruikt wordt voor de regeling en de sturing van het experimentele model 

dat in het vorige hoofdstuk beschreven is. Na een globaal overzicht worden 

de verschillende componenten nader toegelicht. 

5 - 1  OVERZICHT PROEFOPSTELLING 

Voor regeling en sturing van het experimentele model wordt gebruik 
gemaakt van een zgn. Motion Control Card (MCC) van het Motion Control System 

(MCS) van Philips. De MCC bestaat uit een digitale regelaar en 
trajectoriegenerator. 

optimale 

trajectoriën 

versterker model 

1 
1 hoekpositie info 

figuur 5.1 schematische voorstelling proefopstelling 

Voor de communicatie tussen de gebruiker en MCC is een host computer 

vereist. In de opstelling wordt een uVAX-I gebruikt. Hierop draait het 

pakket Run-On, een software-ontwikkelgereedschap. Binnen de Run-on omgeving 

draait het applicatieprogramma COSMOS, dat tevens binnen deze omgeving 
geschreven is. COSMOS is het eigenlijke besturingsprogramma waarmee de 
gebruiker met de MCC kan communiceren. Belangrijkste functie van het 
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programma COSMOS is het inlezen van stuursignalen van floppy en deze 

omzetten naar een voor de MCC geschikte parameterlijst. 

5.2 DE COMPONENTEN 

de versterker 

In de opstelling wordt gebruik gemaakt van een 700 Watt schakelende 

stroomversterker. De bandbreedte van deze versterker ligt ruim boven de 
1 kHz. Aangenomen wordt dat in het voor de metingen interessante gebied een 

lineair verband bestaat tussen ingaande spanning en uitgaande stroom. 

de Motion Control Card 

De MCC bestaat uit een digitale regelaar en trajectoriegenerator, 
geoptimaliseerd naar het regelen en sturen van een vrije massa (een tweede- 

orde-systeem). De trajectoriegenerator van de MCC kan tevens gebruikt worden 

voor het genereren van stuursignalen voor een vierde-orde-model, zoals voor 
de experimenten gebruikt wordt. De MCC is minder geschikt voor het regelen 

van het vierde-orde-model, maar kan dit model wel stabiliseren. In de 
experimentele situatie is dus sprake van een slecht geregeld systeem dat 

goed aangestuurd kan worden. 
De ingangsgrootheid van de regelaar is een positie of hoekpositie, de 

uitgangsgrootheid een signaal dat evenredig is met het te leveren koppel (de 
regelinspanning). Het regelalgorithme wordt bij benadering gegeven door: 

u = ~ ( x - x ) + ~ ( - x  d - d - x >  
s n m  d dt n dt m 

met: U 

X m 

regelinspanning 

gemeten (hoek-)positie 
X nominale (hoek-)positie c 
dt xm 

ks, k regelparameters 

benadering positiesnelheid, verkregen door numerieke 

differ ent ia t i e 

d 
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Merk op dat de regelactie gebaseerd is op slechts één meetsignaal. Er kan 

dus slechts over één as teruggekoppeld worden. 
De kaart kan een aantal taken uitvoeren zoals PTP-bewegingen, waarbij 

het nominale positieverloop een derdegraadspolynoom is, en cubic spline 
interpolaties, waarmee willekeurige trajectoriën te benaderen zijn. Het 

genereren van trajectoriën gebeurt, evenals het eigenlijke regelen, tijdens 
de interrupt service routines. Buiten deze interrupt routines is de 

processor van de MCC beschikbaar voor o.a. communicatie met de host- 
computer. 

Voor het genereren van een willekeurige trajectorie wordt deze op de MCC 
benaderd door een cubic spline. Een cubic spline is een functie die bestaat 

uit aaneenschakeling van een aantal derdegraadspolynomen waarbij aan zekere 
aansluitvoorwaarden voldaan moet worden. De nauwkeurigheid waarmee een 

gewenste trajectorie door een spline benaderd wordt, hangt onder meer af van 
het aantal polynomen waaruit de spline is opgebouwd. In bijlage D wordt de 

cubic spline interpolatie nader toegelicht. 
In het geval dat de MCC een cubic spline moet genereren, wordt niet de 

volledige parameterlijst van die spline aangeboden. De ontbrekende 
parameters worden door de MCC op grond van de al genoemde aansluitvoor- 

waarden berekend. Deze bereking gebeurt on-line, buiten de eerder genoemde 
interrupt routines om. Voor de berekening is dus slechts een beperkte tijd 

beschikbaar. Bij een gegeven stuurtijd wordt hiermee een beperking opgelegd 
aan het aantal te gebruiken polynomen voor de spline benadering. In bijlage 

E wordt ingegaan op de berekening van spline parameters voor de MCC. 
Hoewel de MCC een digitale regelaar is, wordt deze verder als zijnde 

tijd-continu beschouwd omdat het te regelen proces zeer laag frequent is. 

PVAX en software 

Zoals reeds vermeld loopt alle communicatie tussen gebruiker en MCC via de 

PVAX. De belangrijkste handelingen die verricht worden zijn: 

- (on-line) aanpassen van regelparameters; 
- opvragen van de status van de regelaar; 

- aanbieden van parameters voor PTP-bewegingen en cubic spline 
interpolaties; 
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- opdrachten geven tot het uitvoeren van een taak, zoals het genereren van 
een trajectorie. 

De communicatie tussen de VVAX en de MCC moet volgens een bepaald 

protocol verlopen. Om gebruikers van de MCC, die een eigen applicatie- 
programma moeten schrijven, te vrijwaren van de, met deze protocols 

samenhangende programmeerproblematiek, is een biblitheek van gecompileerde 
c-procedures - de zgn. DRIVER - beschikbaar, die de gebruiker afschermt van 

deze protocols. De gebruiker hoeft enkel nog de juiste driver routine met 
bijbehorende parameterlijst aan te roepen. 

Voor de ontwikkeling van het applicatieprogramnia COSMOS is gebruik 

gemaakt van het pakket Run-on. Dit is een software-ontwikkelgereedschap 
waarmee op een gebruikersvriendelijke wijze programmatuur geschr, wen en 

gedraaid kan worden. Run - On bevat o.a. een Pascal interpreter en een screen 
editor, gelijkend op de VAX edt-editor. 

Naast het werkgeheugen, waarin programma's geschreven en gedraaid kunnen 

worden, beschikt Run-on over een achtergrondgeheugen dat beschouwd kan 
worden als een bibliotheek van interpreteerbare Pascal-procedures en 
gecompileerde c-procedures. 

- 

optimale 

COSMOS procedures . 

I DRIUER Ir' I 

figuur 5.2 scheniatisch overzicht software 
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Om de eerder genoemde driver routines vanuit de applicatieprogramma's 

aan te kunnen roepen als zijnde Pascal-procedures, is een interface - 
PrimLib - geschreven en aan de Run - On bibliotheek toegevoegd. 

In bijlage F wordt een korte beschrijving gegeven van het programma 
COSMOS. Voor geïnteresseerden is een exemplaar van CosMOS en PrimLib 

beschikbaar. 

meetinstrmentatîe 

De MCC beschikt over een monitoruitgang waarop, middels een software- 
matige instelling, verschillende grootheden gezet kunnen worden. Voor de 

registratie van deze meetinformatie wordt een digitale geheugenscope 
gebruikt. Tijdens het onderzoek kwam een tweede MCC beschikbaar voor 

meetdoeleinden. Deze kaart wordt onder meer gebruikt voor het monitoren van 
de hoekverdraaiing van de niet teruggekoppelde as van het experimentele 

model. 

In bijlage G staan de relevante technische gegevens van de proef- 
opstelling vermeld. Tevens zijn enkele overzichts- en detailfoto's van de 

proefopstelling afgedrukt. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE METINGEN 

Met behulp van de gerealiseerde proefopstelling zijn een groot aantal 
interessante metingen uit te voeren: 

- onderzoeken van zowel optimale PTP- a l s  baanbesturingen waarbij gevarieerd 
worden: - de weegfactoren; 

- u en ûe; 
- de stuurtijd en de totale hoekverdraaiing. 

- vergelijken van optimale sturing met de conventionele methode van sturen. 

O 

In verband met de beschikbare tijd is slechts een beperkt aantal 

metingen uitgevoerd. Allereerst zijn enkele optimale PTP-besturingen 
onderzocht voor verschillende stuurtijden en hoekverdraaiingen. Deze 

sturingen zijn vervolgens vergeleken met de bij Philips gebruikte methode 
van sturen. Op verzoek van Philips zijn de optimale sturingen tevens 

vergeleken met twee andere methoden van sturen, die hieronder nader 
toegelicht worden. Tenslotte is een niet-optimale sturing onderzocht die, 

evenals de optimale sturing, gebaseerd is op het vierde-orde-model, zoals 
beschreven in 4.1. 

In de volgende paragraaf worden de onderzochte sturingen nader 
beschreven. Om de verschillende sturingen te kunnen onderzoeken, is regeling 

van het model noodzakelijk. De gebruikte regeling wordt toegelicht. 

6.1 KEUZE VAN DE STURING 

Bij de metingen worden alleen PTP-bewegingen in beschouwing genomen. Twee 

belangrijke parameters bij de sturing van het vierde-orde-model zijn: 

- de verhouding T tussen de laagste eigentrillingstijd T (van het 

ongeregelde systeem) en de stuurtijd te, T = T/t e' 
- de totale hoekverdraaiing (ofwel opzet) he. 
Duidelijk zal zijn dat bij grote waarden voor T en h 

karakter van het model zich het duidelijkst zal manifesteren. Cturingen met 

de volgende T-waarden worden beschouwd: 1, 1/2 en 1/4.  (In de praktijk 

gebruikelijke waarden van T liggen in de buurt van 1/10.> 

het vierde-orde- e 

Bij gekozen waarden van T wordt de opzethoogte naar boven toe begrensd 

door de maximale hoekverdraaiing waarbij de torsieveer nog in zijn lineaire 
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gebied kan werken en door de maximale stroom die de versterker nog kan 

leveren. Afhankelijk van T worden opzethoogten van 0.5 tot 16 rad gekozen, 

zie tabel. 

tabel 6.1 

nummer sturing T he (rad) 

1 1 0.5 
2 1 1 
3 0.5 2 
4 0.5 4 
5 0.25 8 
6 0.25 16 

Zoals reeds eerder vermeld, is bij PTP-bewegingen het baanverloop niet 

van belang. De enige eis is dat de vrije massa niet doorschiet. 

de optimale sturing 

Voor de berekeningen van de optimale stuursignalen moeten nog parameter- 
W, Pex en P eu gekozen worden. Daarnaast 1' R2' waarden voor de weegmatrices R 

moeten nog vastgelegd worden en ie. 
Voor W wordt, daar het PTP-sturingen betreft, wederom de nulmatrix 

gekozen. In de beschouwingen van hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat een 
matrix P met de volgende structuur het beste voldoet. ex 

- 
O 0  

O 0  
PI -p3 

'1 +'3 
p4 -p4 

P2+P4 

met: p1 weging van ge2 - X2(te) 

p2 weging van fte4 - x4(te) 

weging van (ge2 - Rel) - (X 2 e  (t )-xl(te)) 
weging van (8  - 8 ) - (X (t )-x,(te)) 

p3 
p4 e4 e3 4 e  

Het lijkt gewenst om een discontinu ingangssignaal te vermijden. Daarom 

worden u. en Oe nul gekozen en krijgt Peu een een zodanige waarde dat bij 
benadering zal gelden dat u(te) = Oe. 



beschrijving van de metingen 35 

Met bovenstaande gegevens zijn vervolgens de getallen R 1' R2f peut PI' 
p2, p3 en p4 voor de verschillende sturingen empirisch bepaald. 
stuursignalen en bijbehorende weegmatrices staan vermeld in bijlage H. 

De 

overige sturingen 

De optimale sturing wordt vergeleken met een viertal alternatieve 

sturingen. Hiervoor voeren we de volgende definities in. 

nominale-positiesturing 

Hieronder verstaan we de conventionele methode van sturen waarbij enkel 

het nominale positieverloop van de teruggekoppelde as wordt aangeboden. We 
kiezen een parabolische opzet. 

nominale-trajectoriesturing 

Hierbij wordt de nominale trajectorie, bestaande uit het nominale 
positie- en cnelheidsverloop aangeboden. 

tweede-orde-sturing 

Zowel het nominale ingangssignaal als de nominale trajectorie wordt 
aangeboden. Bij deze sturing wordt echter voorbijgegaan aan de in de 

constructie aanwezig zijnde elasticiteit; het model wordt van de tweede orde 
verondersteld. 

vierde-orde-sturing 

Door van Eyk [6]  wordt een stuursignaal voorgesteld bestaande uit een 
nominale ingang en nominale trajectorie, gebaseerd op het vierde-orde-model. 

Kenmerkend voor deze sturing is dat het nominale ingangssignaal op t = O en 
t = t discontinu is. e 

Voor nadere beschrijving van de sturingen wordt naar bijlage H verwezen. 

6.2 KEUZE VAN DE REGELING 

Voor de regeling moet een keuze gemaakt worden voor de terugkoppelas 

of t ~ ~ )  en de regelparameters ks en kd. Uit stabiliteitsoverwegingen verdient 
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terugkoppeling over de voorkeur (zie bijlage I). Daar de keuze van een 

regelinstelling geen doel van onderzoek vormt, wordt bij de experimenten 
slechts één regelinstelling beschouwd. Uitgangspunt hierbij is de 

regelinstelling zoals voorgesteld door Bouwens (in [ 3 ] ) .  De door Bouwens 
voorgestelde regelinstelling is gebaseerd op een tijd-continue regelaar. Het 

blijkt echter dat deze instelling bij de gebruikte digitale regelaar tot 
instabiliteit leidt (de zgn. limit cycling treed op). Experimenteel wordt de 

volgende instelling bepaald: 
ks = 1.6 Nm/rad 

kd = 0,014 Nm s/rad 
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7. BESPREKING MEETRESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten besproken. Responsies van 
optimale sturing zullen achtereenvolgens vergeleken worden met simulatie- 

resultaten en responsies van niet-optimale sturing. 

7.1 TERUGKOPPELING NAAR THEORIE: VERGELIJKING MET SIM[ILATIES 

Bij de experimentele modelvorming is aanwezigheid van droge wrijving 
geconstateerd in de ordegrootte van 0.03 Nm. Deze niet-lineariteit is bij de 
berekening van stuursignalen verwaarloosd. Om een voorspelling te kunnen 

doen over de invloed van de wrijving zijn simulaties uitgevoerd, waarbij de 
berekende stuursignalen gebruikt werden bij een model waarin wel droge 

wrijving werd meegenomen. In figuur 7.1 staan de simulatieresultaten 

weergegeven van sturing 2 ( ? = I r  h =I rad), in de figuren 7.2 en 7 . 3  staan de e 
meetresultaten weergegeven. Als gevolg van de droge wrijving wijkt in de 

simulaties de geregelde responsie enigszins af van het nominale verloop en 

is de totale hoekverdraaiing bij de vrije responsie aanmerkelijk minder dan 
de nominale hoekverdraaiing. 

In de meting blijkt de totale hoekverdraaiing b i j  de vrije responsie 
zo'n 25% groter te zijn dan de nominale hoekverdraaiing. Hiermee ontstaat 

het vermoeden dat de werkelijke visceuze demping lager is dan de gemeten 

demping. Beschouwen we de geregelde en vrije responsie van sturing 6 

( ~ = 0 . 2 5 ,  h =I6 rad), dan wordt dit vermoeden versterkt: bij de geregelde 

responsie blijkt het werkelijke verloop @,(t> vóór te lopen op het nominale 

verloop, bij de vrije responsie is de totale hoekverdraaiing meer dan 
anderhalf keer zo groot als de nominale verdraaiing van 16 rad. 

e 
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figuur 7 . 3  
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7.2 omrmLE STURING VERSUS OVERIGE CTURINGEN 

De optimale sturing wordt met de in het vorige hoofdstuk genoemde vier 

overige sturingen vergeleken. 

nominaie-positiesturing 

Omdat de nominale-positiesturing de conventionele methode van sturen is, 

is vergelijking van deze sturing met de optimale sturing het meest 
int er es sant. 

Bij grote waarden voor T blijken de responsies van de optimale sturing 

aanzienlijk beter dan die van de nominale-positieaturing. Dit wordt 

geïllustreerd in de figuren 7.4 en 7 . 5 .  Het verschil wordt minder voor 

kleinere waarden van T .  Afwijkende parameterwaarden van het experimentele 

model zijn hier vcor een deel debet aan. Voor een algemenere vergelijking 
van beide stuurmethoden zijn in twee grafieken (figuren 7 . 6  en 7 . 7 )  de 

relatieve doorschot resp. de maximale inspanning als functie van T met h 

als parameter uitgezet. Onder de relatieve doorschot verstaan we de 

verhouding van de doorschot met de opzethoogte he. Hoewel bij de optimale 
sturing de eindwaarde in een kortere tijd bereikt wordt, is geen hogere 

piekwaarde voor de inspanning vereist. 

e 

nominale-trajectoriesturíng en tweede-orde-sturing 

In de grafieken 7.8  en 7.9 staan weergegeven de relatieve doorschot 

resp. de maximale inspanning als functie van T voor de nominale-trajectorie- 

sturing, de tweede-orde-sturing en de optimale sturing. Doorschot bij de 

nominale-trajectoriesturing blijkt nauwelijks te verschillen van die bij de 

nominale-positiesturing. Bij ~ = 0 . 2 5  verschillen de tweede-orde-sturing en de 

optimale sturing slechts weinig van elkaar. Bij r=l is het verschil in 

doorschot echter aanzienlijk. 
Uit de grafiek van het maximale koppel kunnen geen conclusies getrokken 

worden, omdat dit koppel van te veel factoren afhankelijk is. 
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C 

O t (sec) 

figuur 7.4 en 7.5 
optimale sturing 

geregelde responsie van resp. nominale-positiesturing en 



41  bespreking meetresultaten 

O 
roo10 

1 

3 

TAU 
O 

LOG10 

/" 
,/' 

1 O 
TAU LW10 

IETINGEN 

figuur 7.6 en 7.7 

bij optimale sturing en nominale-positiesturing 

relatieve doorschot en maximum koppel aïs functie van T 



42 bespreking meetresultaten 

O 
DG10 

1 

8 
8 

2 

3 
1 O 

TAU Loo10 

1M 

0.90 

O80 

0.70 

O60 

6 050 
d 

i om 

030 

O 2 0  

0.10 

O M  

E 

1 
TAU Loo10 

1 

figuur 7.8 en 7.9 

bij optimale sturing, nominale-trajectoriesturing en tweede-orde-sturing 

relatieve doorschot en maximum koppel als functie van T 



bespreking meetresultaten 43 

vierde-orde-sturing 

Indien het theoretische en experimentele model exact met elkaar in 
overeenstemming zouden zijn, zou bij de niet-optimale vierde-orde-sturing 

het werkelijke toestandsverloop overeenkomen met het gewenste 
toestandsverloop, Responsies van deze sturing zouden dan even nauwkeurig 
zijn als responsies van de optimale sturing. In onderstaand figuur staat 

uitvergroot de geregelde responsie van a2 van zowel de optimale als de niet- 
optimale sturing weergegeven. We nemen hierbij een opmerkelijk verschil 
waar. 

5 
P 
s 
1 

u 

i; I 

figuur 7.10 geregelde responsie optimale sturing en vierde-orde-sturing 

Bij de vierde-orde-sturing is de doorschot groter dan bij de optimale 
sturing. Opmerkelijk is echter dat na deze doorschot het systeem vrijwel 
onmiddellijk tot rust komt, terwijl bij de optimale sturing het systeem 

geruime tijd blijft natrillen. Dit verschijnsel kan als volgt verklaard 

worden. Bij de vierde-orde-sturing is het ingangsignaal op t = O en t = t e 
discontinu: op t = O springt de nominale ingang naar een maximale waarde, op 

t = t 

nul. Bij de optimale sturing daarentegen, groeit het ingangssignaal langzaam 
aan tot een maximale waarde en neemt uiteindelijk weer langzaam af tot nul. 

Gevolg hiervan is dat bij de optimale sturing de motorbeweging veel feller 

valt het ingangssignaal van een maximale negatieve waarde af naar e 
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is dan bij de vierde-orde-sturing. Tordeert de veer bij de vierde-orde- 

sturing nog geen 0.25 rad, bij de optimale sturing is dit meer dan 0.30 rad. 
Deze grotere torsie is oorzaak van de slechtere responsie. Dit resultaat is 

verrassend indien we bedenken dat juist uit overwegingen van een betere 
responsie gekozen is voor een continu ingangssignaal. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het vertalen van fysische wensen t.a.v. de sturing naar een geschikt 
stelsel weegmatrices blijkt nog zeer moeilijk. In het uitgewerkte 

kwadratische criterium is het bereiken van een zekere gewenste eindtoestand 
als weging meegenomen. B i j  de onderzochte PTP-bewegingen bleek het moeilijk 

eindwegingen te vinden waarmee de gewenste eindtoestand met een zekere, 
vooraf bekende nauwkeurigheid bereikt wordt. 

Het in het criterium meewegen van de afgeleide van de inspanning is 
zinvol. Berekeningen voor het vierde-orde-model, waarbij de afgeleide niet 

werd meegewogen, resulteerden in zeer sterk fluctuerende ingangssignalen, 
die hoge piekwaarden vertoonden. 

De mate waarin de optimale sturing een 'optimaal' stuurresultaat geeft, 
hangt af van de nauwkeurigheid waarmee het te sturen systeem gemodelleerd 

wordt. Het gebruikte experimentele model is, vanwege zijn eenvoud, in het 
voor de metingen interessante frequentiegebied goed te beschrijven. Alleen 
de parameterwaarden van de visceuze demping zijn niet goed te bepalen. In de 
metingen is naar voren gekomen dat bij PTP-bewegingen met grote -t-waarden, 
de stuurresultaten van de optimale sturing aanzienlijk beter zijn dan die 

van de gebruikelijke stuurmethode. Bij lagere  waarden worden de 
verschillen echter aanzienlijk kleiner. Dit wordt mede veroorzaakt door 

modelfouten, vermoedelijk met name door verkeerde dempingswaarden. 
Realisatie van een proefopstelling vergt veel tijd. In het onderhavige 

geval was een van de oorzaken hiervan dat een aantal nieuwe, nog niet eerder 
met eikaar gecombineerde soft- en hardware modules voor de realisatie nodig 
waren. 

De uitwerking van een kwadratisch stuurcriterium heeft geresulteerd in 

ee l  stelsel van drie differentiaalvergeli~kingen. Bij de berekening van dit 
stelsel worden achtereenvolgens twee achterwaartse en één voorwaartse 
integratie uitgevoerd. Hierbij worden de tussenresultaten gesampfed 
opgeslagen. Het aantal samples dat hierbij gebruikt wordt is van invloed op 

de nauwkeurigheid van het uiteindelijke berekeningsresultaat. Door de twee 
achterwaartse integraties simultaan u i t  te voeren vervalt één van de twee 
tussenresultaten. Naar verwachting zal hiermee de nauwkeurigheid van de 
berekening toenemen. 
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P i ]  PTP-besturingen verdient het de voorkeur om ;n het stuurcriterium de 
gewenste eindtoestand niet als weging maar als rândvocrwaarde mee te nemen. 
Dit omdat bij een PTP-beweging het bereiken van een zekere eindwaarde in het 

algemeen een harde eis is terwijl het moeilijk is om een eindweging te 
vinden, waarmee aan die eis wordt voldaan. 

Onderzoek naar keuzestrategieën voor weegfactoren verdient zeker 
aanbeveling. Het lijkt hierbij verstandig aan te vangen met een eenvoudiger 
model. Na keuze van een referentiesturing voor dit model, kan de invloed van 
de verschillende weegparameters onderzocht worden door afzonderlijk de 

parameters te variëren en vervolgens de verkregen optimale sturing te 
vergelijken met de refentiesturing. 

Hoewel bij de experimenten met een relatief eenvoudig model werd gewerkt, 
was de invloed van modelfouten bij verschillende optimale sturingen al 

duidelijk zichtbaar. Het lijkt daarom verstandig, onderzoek te verrichten 
naar de gevoeligheid van sturingen voor modelleerfouten en parameter- 
variaties. 
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BIJLAGE A UITWERKING CTUURCRITERIUM 1 

Minimaliseer de functionaal: 

+ 

nevenconditie: 
beginconditie: 
wensen: 

Stel ter vereenvoudiging: 

( A .  1 ) 

De vergelijkingen (A.2) en (A.5) worden in (Awl) in rekening gebracht met 
behulp van de Lagrange-multiplicatoren X(t> (n-dim.) en y(t) (m-dim.). - - 

I T  I T  1 T -u R u + 2- 1- J = oi e R2x + 2 - -  -[ft-x] W[A-X] - -  + 

x(0) = x -0 - 
x(t,> = ge; l(t 1 = o; ;(O) = - o ; e - 

Variëren van 2 ,  y ,  5, en y en partieel integreren van de temen met sf - - 
en ôii levert voor ô~ - 

ôJ = ite U T R 6u + x T R 6v + x T W ~ X  - 8 T W6x - ô y  T [G-v] + O - 1 -  2 - - - - -  - - -  

T .T T T T T - 6 1  [g-Ax-B;] + 2 ôG + 65 + 2 â x  + h - -  ôx + - X Bôu - dt 

T te 

O 



A . 2  

De laatste twee randtermen zijn gelijk aan nul, omdat g(t> en g(t> moeten 
voldoen aan de randvoorwaarden, zodat moet gelden @ ( O )  = 6 x ( t  ) = ôy(0) = 

ôu(t ) = - O .  Eisen we vervolgens dat J Stationair is met als noodzakelijke 
eis dat ôJ = O voor alle variaties ôg, ôy, 05, 62 en ax, dan volgt 

e - 

e - 

y R 2 +  T x T = g  T 

n T + - A + x W - A W = g  T T T T 
- - - 

.T T T T - Y + L J R , , + X B = g  - 
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BIJLAGE B UITWERKING CTUURCRITERIUM 2 

Minimaliseer de functionaal: 

nevenconditie: 
beginconditie: T T T  z = [ x  u ]  -0 -0 -0 

De nevenconditie wordt in rekening gebracht meb.v. een Lagrange- 
multiplicator h(t). Variëren van x, z en 
termen met ô i  levert voor 6J: 

en partieel integreren van de - - 

- 

+ 1 T 6z + X T *  A 6z + X T *  B 6y dt 
- -  - - -  

Eisen we vervolgens dat 6J = O voor alle variaties in 6v, 6 2  en SA, dan - 
volgt 

-1 *T v = - R  B h 2 -  - 

z(0)  = z * -0 - 

Voer nu in: 
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Eliminatie van - À ( t )  in (B.2) en (B.3) levert: 

* -1 *T * -1 *T * 
*=(A - B R  B P)z-BR B r 2 -  - 2 - 

* -1 -i - + (PB R2 B*T - AkT)~ + Qg 

z(0) = z -0 - 

Kies nu: 

r(t ) = -P 2 e e-e - 

waarmee : 

P(t ) = Pe e 

(B,4) geldt voor alle - -  z, r en t zodat: 

* -I *T T * 
- = -(A - B R2 B P) g + QZ 

*T * -1 * 
-i = PA + A P + Q - PB R B*Tp 2 

(8.4) 
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BIJLAGE C TOELICHTING BIJ DE EXPERIMENTELE MODELVORMING 

overdrachtsmetingen 

Voor de overdrachtsmetingen zijn de volgende opnemers beschikbaar: 
- één tacho voor meting var! de hoeksnelheid 6 

1' 
- twee incrementele opnemers met een oplossend vermogen van 1.57.10 -3 

rad/inc voor meting van de hoeken o 
met een 16-bits up/down counter. Met een DAC worden de acht minst 

significante bits geconverteerd naar een analoog signaal. Het meetbereik 
wordt hiermee 256 * 1 .57 * I  Ö3 radiaal. 

en 02 .  Beide opnemers zijn verbonden 1 

Overdrachten worden gemeten door het aanbieden van witte ruis aan de 

stroomversterker waarnee de motor wordt aangestuurd. Aanname hierbij is dat 
de versterkingsfactor van de versterker en de koppelconstante van de motor 

inderdaad constant zijn. 
Om tijdens de meting drift van de motoras te voorkomen (door drift raken de 
incrementele opnemers in verzadiging), wordt de motoras ( o  j met een slappe 
veer aan de vaste wereld verbonden. Aanname hierbij is dat deze verbinding 

geen invloed heeft op de meetresultaten. De elastische verbinding wordt 
gerealiseerd d.m.v. een regelaar met de volgende regelactie: 

1 

Tc = -ksQ1 met: k regelparameter ('veerstijfheid'j 
S 

Bij de meting wordt hiermee het volgende koppel TM aan het model aangeboden: 

TM = Tr+ Tc met: T ruisvormig koppel r 

Daarnaast wordt m.b.v. het geregelde systeem een gesloten-lus meting 
uitgevoerd, waarbij T (s)/Tr(s) gemeten wordt, zie onderstaand figuur. 

C 

I Tr P(s) overdracht vierde- 

orde-model (ol/T) 

R(s) = k 

R(s) overdracht regelaar 

S 
Tc/Tr = PR/(I+PR) 

I 
$ 1  

I 

I I 

I 

figuur C.l gesloten-lus meting 

i 
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Met de HP analyser wordt uit de gemeten overdracht P(s)R(s) berekend. Daar 
R(s) een konstante is, is hiermee de overdracht P(s) bekend. 
Bij de meting van de gesloten-lus overdracht kan tevens een setpoint 

$1, set 
&2>0. Hiermee wordt de invloed van eventueel aanwezige droge wrijving 

geëlimineerd. 

(t> = at (a constant) aangeboden worden, z.d.d. steeds geldt: 41>0 en 

In onderstaande tabel worden de meetresultaten weergegeven. 

%-- nr overdracht f 
O1 

6.19 O .  O26 

2 @2/@l ,  berekend uit 1 6.19 0.024 

6.11 O .  025 

4 @2/@l ,  berekend uit 3 6.11 O. 024 

1 @2% 

3 @2% 

5 a2/o1, berekend uit 6 en 7 6.16 0.010 

middeling : 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

@dTr 

@dTr 
Q1/Tr, hoog 
$l/Tr, middel 

g'l/Tr' laag 
a1/Tr, berekend uit TM/Trr hoog, rot. 

T ~ / T ~ ,  berekend uit TM/Trr hoog' 

T ~ / T ~ ,  berekend uit TM/Tr, laag, rot. 
T ~ / T ~ ,  berekend uit TM/Tr, laag 

6.15 o.  022 

2- - 
2 fO 

7.86 

7.78 

7.90 

7.88 

7.75 

7.70 

7.85 

7.85 

7.80 

O .  065 

0.039 

0.024 

0.025 

O .  042 

0.010 

0.016 

0.027 

0.064 

middeling: 7.82 0.034 

toelichting: hoog = hoog excitatieniveau 
middel = middel excitatieniveau 
laag = laag excitatieniveau 
rot. = draaiende opstelling 

tabel C.7 eigenfrequenties en relatieve dempingen 
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uitwerking trillingcmeting 

De geregistreerde trilling a2(t) (bij geblokkeerd tandriemwiel) staat 

weergegeven in figuur C . I .  Voor de omhullende g(t) van de trilling en de 
gedempte eigenhoekfrequentie w d geldt: 

2,1/2 w = w ( I - B y  d o  

Uit de grafiek wordt de tijdconstante T van de omhullende en de gedempte 

eigenfrequentie w d opgemeten. 

= 38,2 rad/sec wd - 5 sec; 1 T=-- 
% 

Dit levert: 

w = 38,2; f = 6.08 Hz; B,, = 0.005 
O 

figuur C.2 trillingcmeting 
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hycterecislucmeting 

Op de as ( Q ~ )  wordt een arm bevestigd waarop een kracht F uitgeoefend wordt, 
Deze kracht wordt, samen met de verplaatsing x van het aangrijpingspunt van 
de kracht, geregistreerd. Er geldt (kleine verplaatsingen): 

T = Fa; = x/a met: a armlengte 

Evenals bij de overdrachtsmetingen wordt de elastische verbinding met de 
vaste wereld met een regelactie tot stand gebracht. De motor levert hierbij 
een koppel volgens het volgende voorschrift: 

T = - k @  
s 'lm met: ks regelparaneter; 

gemeten hoekverdraaiing @lm 

Een toenemende hoek @ heeft hiermee een evenredig toenemend maar van teken 

tegengesteld koppel tot gevolg. Gezien de kleine hoekverdraaiingen is het 
van belang onderscheid te maken tussen de werkelijke hoek @ en de gemeten 

hoek @lm. 
stapsgewijs veranderen. Gaan we in eerste instantie voorbij aan het 

discontinue karakter van de opnemer van I$.,, dan kunnen we op grond van 

theoretische beschouwingen de in figuur C . 3  geschetste resulaten verwachten. 
Betrekken we vervolgens het discontinue karakter van @lm in de 

beschouwingen, dan moet de hysteresislus van figuur C . 3  gewijzigd worden 
zoals aangegeven in figuur C.4.  

Im 

1 
wordt met een incrementele opnemer gemeten en zodoende zal alm 

figuur C . 3  voorspelling hyctereciclue 
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figuur C.4 

In onderstaand figuur staat een gemeten hysteresislus weergegeven. In de 

figuur zijn duidelijk de twee voorspelde hellingshoeken te onderscheiden. 

Tevens is de invloed van het discontinue verloop van o goed waar te nemen. Im 

.:3 1-38 

o 
LU 

I 
3 m 

N 

fîguur C.5 hysteresiclusmeting 

Uit de grafiek meten we op: 

- 3  
A @  = 5.5'10 rad 
c = 15.6 Nm/rad 
Tw = 0.25/2 Nm 

5 
m 
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Gereduceerd naar de motoras wordt dit: 

A @  = 1.4*10-3rad 

c = 0.97 Nm/rad 

T = 0.03 Nm W 

- 3  A @  komt overeen met het oplossend vermogen van de encoder (1 .57*10  

rad/inc) . 
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BIJLAGE D CUBIC SPLINES 

Hieronder volgt een definitie van cubic splines volgens [I I ] .  

definitie: gegeven de steunpunten x <.,.<x . Een cubic spline in het 1 n 
interval [xl,xn] i5 een functie s die voldoet aan: 
1. s7 s' en s" zijn continu in [x x 1 ;  
2 .  

i' n 
s r  " bestaat in ieder der open intervallen (x1,x2).. 
( ~ ~ - ~ ~ x ~ )  en is daar constant. 

De functie s is dus stuksgewijs een derdegraadspolynoom en deze polynomen 
sluiten, evenals hun eerste en tweede afgeleiden, in de knooppunten continu 

aan. 
Een derdegraadspolynoom Wordt bepaald door vier parameters. %en spline 

met ai steunpunten bestaat uit (n-I) derdegraads polynomen en in (n-2j 
knooppunten gelden 3 continuiteits-eisen. De spline s hangt dus af van 
4(n-1) - 3(n-2) = n+2 parameters. Bij een gegeven functie f(xj kan dus 
waarschijnlijk één spline gevonden worden die voldoet aan: 
1. s(x.) = f(x.); i=l 7...,n; 
2 .  

1 3. 
twee randvoorwaarden, b.v. s'(x ) = f'!x ), s'(x ) = f'(xn); 

1 1 n 
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BIJLAGE E BEREKENING VAN DE SPLINE PARAMETERS VOOR DE MCC 

Door middel van cubic spline interpolatie worden stuursignalen voor het 
vierde-orde-model benaderd. De stuursignalen bestaan uit: 
- de nominale ingang u (t) (in Nm); 
en, afhankelijk van de teruggekoppelde as in de regeling: 

- het nominale positieverloop @ (t) (in rad) en 
- het nominale hoeksnelheidsverloop $7n(t) (in rad/sec), 
óf: 
- het nominale positieverloop @ (t) (in rad! en 
- het nominale hoeksnelheidsverloop 6n2(t) (in rad/cec). 

n 

In 

2n 

De MCC is geoptimaliseerd t.b.v. sturing en regeling van een vrije massa; 
bij het genererer! van een cubic spline hoeft enkel het nominale positie- 

verloop opgegeven te worden. De MCC genereert vervolgens zelf het 
bijbehorende snelheids- en versnellingsverloop (bij sturing van een vrije 

massa is de versnelling evenredig met het ingangssignaal). Zie onderstaand 
figuur . 

1 I 
>;$I , 

i 

figuur E.l  (onvolledig) schema MCC 

Bij het vierde-orde-model geldt niet: %(t) - u(t). Sturing van het vierde- 

orde-model geschiedt daarom als volgt: 

Kfa := O 
KFv := O 
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setpoint : 

kV 1 
xs(t> := o n W  + k $,it) + un(t) 

P P 

Hierin zijn o 
waarover wordt teruggekoppeld. 

en $n het nominale positie- resp. snelheidsverloop van de as 

Voor een cubic spline benadering, waarbij de spline opgebouwd wordt uit 
1 derdegraads polynomen (ofwel deeltrajectoriën), moeten 3*1 parameters aan 

n 

de MCC opgegeven worden. Voor ieder deeltrajectorie i moet gegeven worden: 
- de tijdslengte van de deeltrajectorie, t. (in aantal sample- 

1 

tijden) ; 

- de lengte van de deeltrajectorie, xi (in incrementen); 
- de snelheid aan het einde van de deeltrajectorie, X (in i 

incrementen/sample-tijd). 

voorbeeld: 
Gegeven functie x (t). Cubic spline s(t) moet voldoen aan: 

S 
s(t.1 = x (t.), i=l,..,l, met tl = O en tl - - te. 

1 s 1  
dan moeten de volgende parameterwaarden opgegeven worden: 

x (t >-x (t >, s 1 s 1-1 t -t 1 1-1 
Deze parameters worden in het vervolg aangeduid als 'cubic spline 
parameters'. 

Uitgangspunt voor de cubic spline berekening zijn de in de eerste alinea 
beschreven stuursignalen, die in de volgende discrete vorm vastgelegd zijn: 

- nominale ingang u : U ((k-l)dt) 
- nominaal positieverloop o1 en a2: 
- nominaal snelheidsverloop 4 en 6 Ql((k-1)At), $2((k-l)At) 

n n 
ol((k-1)At), o2(!k-1)At); 

1 2: 
met: te eindtijdstip sturing, k=1,..,128, nt=te/127 

e (De k sample van de nominale ingang, positie of snelheid wordt verder 

nk" aangegeven met de index k, b.v. u i.p.v. un((k-l)At) .) 
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Met het programma COSMOS kunnen voor deze stuursignalen de cubic spline 

parameters berekend worden. Dit gebeurt in een vijftal stappen: 
1. De gebruiker geeft CosMOS op over welke as wordt teruggekoppeld of 

@ ) .  Noem de terugkoppelas @. Het nominale positieverloop, het nominale 
snelheidsverloop en de nominale ingang worden, zoals in (E.1) aangeduid, 
bij elkaar opgeteld. Om te voorkomen dat hierbij verschillende grootheden 
bij elkaar opgeteld worden, worden u 
grootheden koppel, hoekpositie en hoeksnelheid eerst omgerekend naar 
aantallen incrementen (de signalen worden dimensieloos gemaakt). Noem de 

som van un, @n en Jn: x . x 
opgeslagen in x k=1,..,128). 

2. De gebruiker geeft CosMOS het aantal deeltrajectoriën op waaruit de 
spline benadering van x opgebouwd moet worden. Noem dit aantal 1. De 
minimum tijdslengte van een deeltrajectorie mag hierbij niet korter zijn 
dan - + 10 millisec, i.v.m. met het rekenwerk dat de MCC voor iedere 
deeltrajectorie on-line moet verrichten. Door middel van lineaire 
interpolatie van x worden 1 steunpunten berekend. 

2 

@ en mn, die gegeven zijn in de n' n 

ligt nu ook met 128 samples vast (x  is s s  S 

sk' 

S 

Sk 
3 .  De ontbrekende informatie om de MCC een cubic spline benadering uit te 

kunnen laten voeren, is de snelheid in de steunpunten. Om in deze 1 
steunpunten een benadering voor de snelheid te krijgen, wordt door de 
steunpunten een vloeiende kromme gelegd. Hiervoor wordt eveneens een 
cubic spline gekozen. Deze wordt berekend met behulp van de subroutine 
CUBSPL (overgenomen uit [2]). 

4. Met de berekende cubic spline wordt de positie en snelheid in de 1 
steunpunten bepaald. Eenheden hiervan zijn resp. incrementen en 
incrementen per seconde. 

5. Met de onder 4 .  berekende waarden worden de de cubic spline parameters, 

zoals in ( E . 2 )  aangegeven berekend en aan de MCC aangeboden. 
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HET PROGRAMMA COSMOS 

In deze bijlage wordt een korte beschrijving gegeven van het programma 
CosMOS (Cost Minimizing Optimal Steering). Bij de lezer wordt enige 

bekendheid verondersteld met Run - On en de MCC. 

CosMOS is een Run - On applicatieprogramma voor communicatie met een MCC. 
Daar het programma geschreven is voor sturing van een vierde-orde-model, 

zijn er, naast de standaard functies voor aansturing van een MCC, een aantal 
extra functies aanwezig. De belangrijkste hiervan is het inlezen van 

stuursignalen vanaf floppy, waarna deze omgezet worden in een parameterlijst 
voor cubic spline interpolatie. 

Voor communicatie met de MCC maakt COSMOS gebruik van DRIVER routines. 
De enige routine waarbij informatie wordt gelézen van de MCC is die waarbij 
de MCC status informatie doorgeeft aan CosMOS. Verder zijn de routines 
alleen geschikt voor het schrijven van data. Dit impliceert dat CosMOS een 

eigen schaduwboekhouding moet bijhouden van ingestelde regelparameters en 
controller settings. 

HET MEHU 

CosMOS is een interactief programma. De communicatie met de gebruiker 
geschiedt via een hoofdmenu met verscheidene submenu's, zie figuur F.7 .  Op 
de laagste niveau's van de (sub-)menu's worden door COSMOS opdrachten 
uitgevoerd of stelt deze de gebruiker vragen. 

Nadat het programma geladen is, verschijnt na intikken van 'm', gevolgd 
door een carriage return (<a>), de prompt 'okee>'. De gebruiker bevindt 
zich nu op het hoofdniveau. Van hieruit kan men uit de volgende opties 
kiezen: 

- Inform: inforinatie over controller settings, regelparameters, servo 
status, monitorparameter, snelheidswaarnemer, de trajectorie en 

gegevens die specifiek zijn voor het toepassingsgebied van de MCC, 
het sturen en regelen van het vierde-ordemodel. 

- Set: instellen/wijzigen van parameterwaarden van onder Inform genoemde 
punten. 
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okee> 
I - inform> 

D -  
M -  
s -  
c -  
P -  
v -  
T -  

S - set> 
D -  

M -  
c -  
P -  
v -  
T -  

R - reset 
G - go> 

P -  
c -  
H -  

L - load> 

data i 
monitor parameter 
servo status 
controller settings 
controller parameters 
velocity observer 
trajectory 

data ' 
A - amplifier gain 
C - coulomb friction 
F - feedback axis 
U - U-set 
P - P-set 
V - V set 

moni tor-paramet er 
controller settings 
controller parameters 
veiocity observer 
trajectory 
P - point to point 
C - cubic spline' 

point to point 
cubic spline' 
home 

C - cubic spline L controller parameters' 
O - optimal trajectory' 

C - cubic spline L controller parameters' 
A - save> 

Q - quit 

menuoptie specifiek voor vierde-orde-model 
menuoptie ook bruikbaar voor niet specifieke toepassing 

figuur F.7 menustructuur COSMOS 

- Reset: software reset van de MCC. 

- Go: uitvoeren van een relatieve PTP-beweging, een cubic spline 
interpolatie of een beweging naar de nulpositie. 

laden van een optimaal stuursignaal of laden van eerder opgeslagen 
cubic spline parameters en regelparameters. 

- Load: 
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- Save: opslaan van berekende cubic spline parameters met bijbehorende 
regelparameters. 
stoppen van CosMOS, de controle wordt weer teruggegeven aan Run On. - Quit: - 

Een optie wordt gekozen door het intikken van het eerste karakter van die 
optie, gevolgd door <cr>. 

Twee speciale comando's zijn <cr> en ' \ ' .  Na intikken van enkel een 
carriage return verschijnen de (cub-)menuopties van het niveau waarop men 
zich op dat moment bevindt, Óf, wanneer de gebruiker een nummer gevraagd 
wordtl verschijnen de nummers waaruit men kan kiezen, met bijbehorende 
toelichting. Door intikken van de backslash ' \ '  gaat men vanuit een 
willekeurig niveau terug naar het hoofdmenu. Beide commando's mogen te allen 
tijde gebruikt worden wanneer het programma input verwacht, tenzij om een 

getalwaarde gevraagd wordt. Gebruikt men in dit geval toch een van beide, 
dan volgt een foutmelding en het programma wordt afgebroken. Door intikken 
van 'm' wordt het programma weer opgestart. Alle data blijft in dit geval 
behouden. 

Wanneer CosMOS een opdracht heeft afgewerkt of een vraag gesteld heeft, 
wordt automatisch naar het hoofdmenu teruggesprongen. Een uitzondering 
hierop vormt het submenu ' G o ' .  Wil men vanuit dit submenu terug naar het 
hoofdmenu dan moet I \ '  ingetikt worden. 

OPSTARTEN VAN COSMOS 

CosMOS is opgebouwd uit een viertal modules, elk bestaande uit een 
aantal procedures en een kort initialicatieprogramma. Om op te starten 
moeten deze modules in Run On geladen worden en naar het achtergrond- 
geheugen geschoven worden (add). Dit laatste heeft tot gevolg dat de 
initialisatieprograraatjes uitgevoerd worden, dat alle procedures van de 
modules aan de Run - On bibliotheek toegevoegd worden en dat alle variabelen, 
die in een module globaal gedeclareerd zijn nu tevens binnen Run On globaal 
zijn. 

- 

- 

Om op te starten laad en 'add' achtereenvolgens: 
- S1.P; 

- C1.P; 
- C2.P; 

- MENU.P. 
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S1.P is de initialisatiemodule van CosMOS. Na S1.P naar de achtergrond 

geschoven te hebben is de MCC geïnitialiseerd en zijn de globale variabelen, 
die voor de DRIVER routines nodig zijn, gedeclareerd en hebben een default 

waarde gekregen. 
In plaats van S1.P kan ook S2.P gebruikt worden. In dit geval worden 

twee MCC's geïnitialiseerd. De tweede MCC kan gebruikt worden voor 
meetdoeleinden. 

C1.P en C2.P omvatten de CosMOS procedures die onderaan in de 
menustructuur uitgevoerd worden. 

MENU.P omvat de procedures voor de menustructuur. 

Aan deze modules kan toegevoegd worden C3.P. Deze module bevat 
procedures voor communicatie met een tweede MCC. Deze procedures kunnen niet 

via MENU,P worden aangesproken. Verlaat daarom, voor gebruik van een vas; 
deze procedures middels de 'quit' optie het programma. Roep vanuit Run-on de 

gewenste procedure aan en keer terug naar CosMOS. 
C3.P bevat de volgende procedures: 

- InfMon: informatie over monitorparameter; 
- SetMon: setten van monitorparameter; 
- C-On: 

- U On: - 

- c Off: - 

berekenen van cubic spline parameters. Wanneer vervolgens binnen 
CosMOS een opdracht tot cubic spline interpolatie wordt gegeven 

(voor de regel-MCC), wordt tegelijkertijd op de meetkaart een 
cubic spline benadering gegenereerd van de hoekverdraaiing van de 
vrije as van het vierde-orde-model. Indien deze meetkaart tevens 
informatie krijgt over de actuele hoekverdraaiing van de vrije as 

wordt de baanafwijking van de vrije as berekend. Deze kan met 
behulp van een scope zichtbaar gemaakt worden. 
berekenen van cubic spline parameters. Bij een cubic spline 
interpolatie wordt nu op de meetkaart een spline benadering van 

het nominale ingangssignaal gegenereerd. Dit signaal kan op een 
scope vergeleken worden met het actuele ingangssignaal. 

uitschakelen van C-On en U - On. Bij cubic spline interpolatie wordt 
nu enkel op de regel-MCC een trajectorie gegenereerd. 
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TECHNISCHE GEGEVENS EN FOTO'S PROEFOPSTELLING 

technische gegevens 

UVAX : 32 bits microprocessor; 

VAXELN besturingssysteem; 
configuratie: geïnstalleerd geheucjen 1.5 Mbyte 

2 diskdrives 400R; 

versterker: type nr. MCDM60-12.5; 

750 Watt, 60 V, 12.5 A continu; 
piekstroom 25 A, instelbaar van 1 msec - 1 sec; ingestelde 
waarde 0.5 sec; 
ingestelde versterkingsfactor 3.2 A/V; 

regelkaart: MCC30; 

motor : naam en type nr. AXEM F9M4H; 

koppelconstante 0.088 Nm/A; 

encaïerc: Litton, type nr. 1000-121-05 G7OSSPCBJ; 
(1000 lijnen) 
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foto's proefupsteflinq 
MCC ' c 

versterker I uQXX, i 

--! 
. . ! 

vierde orde model 
osci lloccope 

VAX terminal uVAX t e r m i n a l  

figuur E.l  en E.2 0verziCIit proefopstelling 
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MCC (voor regeling en Sturing) 

MCC (voor meetdoeieinden) 

bus - GPBS interface (UV=-MCC' 

figuur E . 3  K C ' S  



, 
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BIJLAGE H S W I N G E N  VOOR HET VIERDE-ORDE-MODEL 

In deze bijlage worden voor de stuurmethoden, die in hoofdstuk 6 

beschreven zijn, stuursignalen gepresenteerd. De verschillende nummers, die 
de sturingen meekrijgen hebben betrekking op de ctuurtijd en de opzethoogte, 
zie tabel 6.1. 

OPTIMALE STURING 

het optimale positie- en ingangsverloop 

De sturingen 1, 3 en 5 zijn nagenoeg gelijkvormig met de respectievelijke 
sturingen 2 ,  4 en 6 .  Van de laatste drie sturingen staan in de figuren H . 3 ,  

O H.4 en H . 5  het optimale ingangsverloop u (t) weergegeven. Daarnaast is voor 
sturing 2 in de figuren H . l  en H . 2  het optimale positieverloop van Q0(t) en 

Q2(t) weergeven. 
1 

o 

de weegf actor en 

De voor de zes optimale sturingen gebruikte weegfactoren staan weergegeven 
in onderstaande tabel. In de tabel is niet opgenomen de weegmatrix W. Deze 
is steeds gelijk aan de nulmatrix. 

eu P ex P R2 sturing 

2 

[o 031 3500 -3500 O 

2000 -2000 

' kol 

c0.031 3500 -3500 O [ 7500 O 2 ~ ~ ]  ['*I 
2000 -2000 

tabel H . l  weegmatrices optimale sturingen 
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o -  
O O 

2000 -2000 

2200 - 

P 
R2 ex 'eu 

sturing 

pool 3 

4 

5 

6 

Col [OJ 1 

Col 

1 0 1  

3500 -3500 

7500 ! 
3500 -3500 

7500 

1500 

0 

:1 O 

O 

2000 -2000 

2200 J 

o bo003 

1 O00 O 1  

O 

O 

500 -500 

1 O0 

50 -50 

O 

O 

tabel Hel weegmatrices optimale stiiringen - vervolg 



H . 3  

figuur H . l  

x 

figuur H . 3  

figuur H . 2  

figuur H.4 

figuur H . 5  



H. 4 

aanbieden stuursignalen 

Afhankelijk van de terugkoppelas bij de regeling van het vierde-orde-model 
wordt het optimale positie- en snelheidsverloop van Óf @ aangeboden. 

Dit wordt in figuur H.6 schematisch weergegeven. Ter vereenvoudiging worden 

hierbij de snelheden 6 

óf Q 1 2 

en 62 als geméten grootheden weergegeven. 1 

met C =  1 0 O O 

0 1 0 0  

óf c =  o o 1 0  

0 0 0 1  

figuur N.6 optimale sturing van het geregelde systeem 

OVERIGE CTIJRINGEN 

nominale-positiesturing 

Enkel het nominale positieverloop van de as waarover wordt teruggekoppeld, 

wordt als stuursignaal aangeboden. Noem de verdraaiing van de terugkoppelas 

Q .  Voor het nominale positieverloop @ (t) wordt gekozen: n 

met: 

e 1 2  
+ 2tt - -at 2 

e 
+2 

4h 
a = -  

L e 
he opzethoogte 
t eindtijd sturing e 

voor O 5 t 5 Zte 1 

voor -t 1 < t < t 
e 2 e -  - 



H.5 

De stuursignalen worden als wlgt aangeboden: 

figuur H.7 nominale-positiesturing van he% geregelde systeem 

Het nominale positie- en snelheidsverloop van de terugkoppelas wordt 
aangeboden. Evenals bij de nominale positiesturing wordt een parabolisch 
profiel gebruikt: 

e 

e 

4h 
met: a = -  

t2 

he opzethoogte 
t eindtijd sturing e 

De stuursignalen worden aangeboden zoals geschetst in figuur H . 8 .  

tweede-orde-sturing 

Zowel het nominale ingangssignaal als het nominale posite- en 
snelheidsverloop van de teruggekoppelde as wordt aangeboden. Het 
ingangssignaal is gebaseerd op de sturing van een vrije massa, die geen 
visceuze wrijving ondervindt. 



H.6 

[;he + 2 t t  he - -at2; I 
2 

U (t> = ma n [-ma 

met: 

1 voor O < t < -t - - 2 e  

1 
2 e -  - -t < t < te 

h 
- at voor 

voor O 5 t _< ?te 1 

voor -t 1 < t < t 
e 2 e -  - 

a = -* 4he 
t2’ 

he opzethoogte 
e 

te eindtijd sturing 
m totale massatraagheid van het fysische model (m = Jl+J2) 

De stuursignalen worden aangeboden zoals geschetst in figuur H.9. 

figuur €3.8 nominale-trajectoriecturing van het geregelde systeem 

u,= T, 

figuur H.9 tweede-orde-sturing van het geregelde systeem 



H.7 

vierde-orde-sturing 

Eén sturing wordt in beschouwing genomen, te weten sturing 2. In 
onderstaande figuren worden van deze sturing weergegeven het nominale 

ingangssignaai un(t) en het nominale positieverloop van $I 

stuursignalen worden op gelijke wijze als bij de optimale sturing 
aangeboden, met dien verstande dat het nominale ingangssignaal en de 

nominale trajectorie nu niet de optimale zijn. 

(t) en ~ ~ ~ ( t ) .  De Iri 

figuur H.10 inspanning 

',#I \ i 1 ;I 
.__I_ 

figuur H.71 nominaal positieverloop 



1.1 

det(A-AI) = 

REGELING VAN HET VIERDE-ORDE-MODEL 

-x O 

O -A 

-C/J 1 c/J1 

C/J2 -c/J2 

de toestandsbeschrijving 

- x(t) := r 411 Q2 42 I T  i 

- A(t) = Az(t) + @(t) 

met: A = r o O 1 

O O I O 

u(t) := T 

O 
1 

-dJ1 C/J1 -bl/J1 O 

c/J2 -c/J2 0 -b2/J2 1 - 

De (geringe) mechanische demping wordt bij verdere beschouwingen 
verwaarloosd. In verband met de beschikbare regelaar is terugkoppeling 
slechts mogelijk van Óf x1 en x 

stabiliteit van het geregelde systeem wordt gebruik gemaakt van het 

stabiliteitscriterium van Routh: 

Óf x2 en x 3 4' Voor het onderzoeken van de 

2 1 c4x4 + C3A3 + c A + CIX + c = o 

o' cl' c2' 23 4 

2 O 
e n c  > O  

karakteristieke vergelijking: 

systeem stabiel indien: le  C 

c c c  - c c  - c 2 > o  1 2 3  o 3  1 én ze 

eigenwaarden van het vrije systeem 

1 

O 

-1 
O 

O 
1 

O 
-1 

= X 4 + (c/J2 + c/Jl)h 2 = O 

x = o  
1,2 

x 
3 , 4  - 

= +i[ 



1.2 

det(A-bl -AI> = - 

3 
terugkoppeling van x en x 

1 

O 1 O 
O -A O 1 

-1 

-c/J1 -1 /J 1 c/J1 -A-12/J1 O 
c/J2 -C/J O -A 2 

T regeiwet: - 1 = [ ï1 0 i2 01 
systeemmatrix geregeld systeem: (A - E T ) 

det(A-bl -AI) = - O 1 O 
O -A O 1 

-1 

-c/J c/J1 -ll/J1 -1 -1 /J 
1 2 1  

c/J2 -c/J2 O -A 

= o  A + -  cll c(J1+J2) + I1J2 
lx + - 

J2 J2 
= A 4  + (i2/~1) + r 

J2 

e Routh: 1 : alle coëfficiënten positief indien 1 en 1 positief 

Conclusie: stabiliteit van het ongedempte, geregelde systeem is 

1 2 
2e: J2c > o 

onafhankelijk van regelparameters mits deze positief zijn. 

4 
terugkoppeling van x en x 2 

regeiwet: - lT = [ O l1 O l2 1 
systeemmatrix geregeld systeem: (A - ET) 

- - A 4 + ( c/J2 + C/J,)A 2 + (c12/JlJ2)A + cll/JlJ2 = O 

Conclusie: het ongedempte geregelde systeem is niet stabiel bij 

4 '  
terugkoppeling over x en x 2 



I .3 

regelinstelling vierde-orde-model volgens C31 

Bij de regelinstelling volgens Bouwens [ 3 ]  vindt terugkoppeling plaats van 

x en x Definieer: 
1 3'  

servostijfheid k := l1 
S 

servodemping kd .- .- l2 

instelling servostijfheid: k := CJ /J 
1 /2 P 1 2  

instelling servodemping: kv := 2cs(kpJtot) 
met: relatieve demping <S 

Jtot J1 +J2 

numerieke waarden: c = 1.08 Nm/rad 
-3 2 

-3 2 
J1 = 1.1 10 kgm 

J2 = 0.74 10 kgm 
= 0.7 (tabelwaarde) 

Hiermee : 

k = 1.6 Nm/rad 
k = 0.076 Nm s/rad 
S 

d 

instelling regelparanieters MCC 

Voor de versterkingsfactoren k en k geldt: 
S d 

k = k  k k  k k  

kd - kent s v dac A M 
c enc p dac A M 

T k k  k k  - 

(636.6 inc/rad) versterkingsfactor encoder kent 
k MCC P 
kV MCC 

kdac 

kM koppel constant e mot or (0.088 Nm/amp) 
Ts sample-ti jd ( 0 . 2 5  mcec) 

met: 

DAC ( 3 . 0 5  V/inc) 
versterker ( 3 . 2  amp/V) kA 



1 . 4  

hiermee : 

k = 29 

ks = 5557 
P 

Deze instelling blijkt bij de digitale regelaar tot instabiliteit te leiden. 

Experimenteel is daarom de volgende instelling afgeleid: 

k = 29 

ks = 1000 
P 
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