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Samenvatting 

Regeling van een systeem vereist kennis over dat systeem. De haalbare snel- 
heid en nauwkeurigheid van een regeling hangen nauw samen met de kwaliteit 
van het systeemmodel, dat aan de regeling ten grondslag ligt. Een nood- 
zakelijke voorwaarde voor het ontwerpen van een zinvolle regelstrategie is, dat 
op grond van bekende faktoren, die het systeem beïnvloeden, een voorspelling 
van het systeemgedrag gemaakt kan worden. 

Systeemkennis wordt verkregen door theoretische modelvorming en toetsing van 
het model aan de realiteit. Deze toetsing vindt plaats middels het aanbieden 
van een stuursignaal aan het systeem. Het stuursignaal en de responsie worden 
met metingen vastgelegd. Door konfrontatie van het model met deze data kan 
vastgesteld worden, in hoeverre het model met het systeem overeenkomt. 

Vaak wordt systeemkennis weergegeven met een model, dat bestaat uit een 
stelsel algebraïsche- en differentiaalvergelijkingen. In deze vergelijkingen komen 
een aantal parameters voor, waarvan de waarden het mathematische systeem- 
model kwant it at ief vast leggen. 

De modelstruktuur moet samen met de parameterwaarden een model vormen, 
dat in een bepaald opzicht zo goed mogelijk overeenkomt met het systeem. Er 
is onderzoek verricht naar een methode, om systeemmodelparameters een op- 
timale waarde toe te kennen. Een schattingsmethode is ontwikkeld en getest op 
enkele voorbeelden. 
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Inleiding 

Dit rapport is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht binnen de 
vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde van de fakulteit Werktuigbouw- 
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De opdracht is als volgt geformuleerd: 

Ontwikkel een methode voor het optimaliseren van parameters in niet-lineaire 
modellen van dynamische systemen. 

Aan een dynamisch systeem onderscheiden we ingangen en uitgangen. Als men 
aan de uitgang van een dynamisch systeem een bepaald verloop in de tijd wil 
opleggen, moet men beschikken over enige kennis van dat systeem. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van een systeemmodel. Dit model is niet volmaakt, 
zodat systeem en model bij het aanbieden van overeenkomstige ingangssignalen 
verschillende responsies (uitgangen) genereren. Als we het model beschouwen 
als representatie van de systeemkennis, dan zijn de genoemde verschillen klei- 
ner naarmate de systeemkennis groter is. 

Het onderzoek betreft het bepalen van de parameters, die horen bij een gege- 
ven modelstruktuur. Parameters zijn mathematische konstanten die een funktie 
hebben in het systeemmodel. 

Er wordt een optimaliteitskriterium geformuleerd zodanig, dat het model voor 
één bepaalde set parameters optimaal genoemd kan worden. 

Een methode wordt afgeleid om de optimale parameterset te berekenen. Deze 
bestaat uit het meten van de in- en uitgangen van het systeem en het rekon- 
strueren van de gezochte gegevens uit de meetdata. De rekonstruktie vindt 
plaats met behulp van het mathematisch model, waarin de parameters een rol 
spelen. 



De toepassing van de methode vindt vanwege de omvangrijke rekeninspannin- 
gen plaats middels een komputerprogramma. De numerieke aspekten hiervan 
worden kort omschreven. 

De methodiek wordt geïllustreerd met enkele eenvoudige voorbeelden. 



Symbolen en definities 

Enkele algemene definities van symbolen: 

a 
a 

ai 
A 
A 

'ij 

AT 
aiAij 

skalar 
vektor = kolom met skalars = matrix met 1 kolom 
element i van a 
skalar 
matrix = rij van koiommen 
element i van kolom j van A 

matrix; A i j  = Aji 
sommatie over alle toegelaten waarden van index i 

T 

a( r> 
a a gedifferentieerd naar r 
a 

a als funktie van r 

a twee maal gedifferentieerd naar r 

matrix; element i van kolom j is gelijk aan - 
hi (b) da ( b) 

db abj  

Specifieke symbolen: 

syst eemingang 
systeemuitgang 
toestand van het model 
schatting van ~ ~ ~ ( r )  
uitgang van het model 
kolom met te schatten parameters 
residu van de geschatte uitgang 
filt er-inspanning 
co-toestand 
semi-posit ief definiet e matrix 
positief definiete matrix 



koördinaten 
massamatrix 
een funktie van q en q 
ingangsmatrix 

Een funktie-definitie: 

O anders 
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HOOFDSTUK 1 SYSTEEMMODELLEN 

5 1.1 Doel van het model 

Het modelleren van een systeem is zeer gebruikelijk in de techniek. Men pro- 
beert een vereenvoudigde voorstelling van de realiteit te maken, die weliswaar 
oavol!edig is, ma2r juist door zijn eenvrz1.d tot een beter inzicht in het funkti- 
oneren van het systeem kan leiden. 

Bij het nemen van eenvoudige beslissingen wordt vaak onbewust gebruik ge- 
maakt van een model. Modelvorming kan daarentegen ook zeer expliciet 
plaatsvinden in de vorm van mathematische beschrijvingen of fysische schaal- 
modellen, waarmee experimenten uitgevoerd kunnen worden. Deze experimenten 
kunnen een alternatief zijn voor experimenten met het systeem zelf, doordat 
deze laatste te  kostbaar, te tijdrovend of onuitvoerbaar zijn. 

Een model kan dikwijls informatie opleveren, die het werkelijke systeem niet 
expliciet aan zijn omgeving prijsgeeft. Denk hierbij aan toestandsgrootheden 
van een mathematisch model. Eventuele zwakke punten in het systeem kunnen 
door gebruik van een mathematisch model aan het licht gebracht worden. De 
aldus opgedane kennis vergemakkelijkt doelgericht ingrijpen, om verbeteringen 
in het systeem aan te brengen. 

Modelvorming kan reeds plaatsvinden in de ontwerpfase. Op grond van theo- 
retische kennis en ervaring kan met gebruikmaking van het model bijvoorbeeld 
een guns tige dimensionering gekozen worden. 

Een model, mathematisch of fysisch, vindt ook zijn toepassing in het voorspel- 
len van het gedrag van bestaande systemen, bijvoorbeeld ten behoeve van het 
ontwerpen van een regelstrategie. Hierbij wordt een algorithme gezocht, dat op 
grond van on-line metingen aan het systeem een stuursignaal genereert, dat er 
voor zorgt dat het steemgedrag aan bepaalde eisen voldoet. 
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De beschreven doelstellingen van het model kunnen alleen bereikt worden als 
het model, tenminste voor de beoogde experimenten of toepassingen, een vol- 
doende nauwkeurige representatie van het systeem is. 

5 1.2 Niet-lineaire modellen van dynamische systemen 

Het onderzoek omvat een beperkte klasse van niet-lineaire modellen. De toege- 
laten modellen kunnen gekarakteriseerd worden door de kombinatie van een 
differentiaalvergelijking en een algebraïsche vergelijking. Deze worden in het 
vervolg met respektievelijk systeemvergeiijking en uitgangsvergelijking aangeduid: 

(s yst e emve rgelijking) 

( u itgangsve rgelijking) 

In het kort zal aangegeven worden welke rol sOd(7), u(T), ymod(~)  en T spelen 
in het model. De vektor God(T)  wordt de modeltoestand genoemd. Het begrip 
toestand is onder meer beschreven in [i]. De vektor U(T)  stelt de ingang voor 
en is een in principe, binnen bepaalde grenzen, vrij te  kiezen funktie van T. De 
skalar T representeert de tijd; zowel de systeem- als de uitgangsvergelijking 
kunnen expliciet van de tijd afhangen. De uitgangsvergelijking geeft in de ko- 
lom Ymod(r) weer, welke informatie het systeem aan zijn omgeving prijsgeeft. 
De funkties f(x,u,T) en g(x,u,r) mogen niet-lineair in x ,  u en T zijn en hoeven 
niet kontinu in u en T te zijn. De funktie U ( T )  hoeft niet kontinu te zijn. 
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3 1.3 Een voorbeeld 

Het model dat in deze paragraaf beschreven wordt heeft betrekking op een me- 
chanisch systeem; een manipulator, die een baan in een plat vlak kan be- 
schrijven. De keuze voor dit systeem is gemaakt, omdat het in voldoende mate 
de mogelijkheid biedt, om diverse aspekten van het schatten van parameters 
toe te lichten. De manipulator bestaat uit twee schakels die aangedreven wor- 
den door twee onafhankelijk te bekrachtigen motoren, die elk een koppel uit- 
oefenen dat recht-venredig is met bei aangeboden siwïsignaal. PYleer Uet2ib 
van het systeem zijn gegeven in appendix E. 

jiguur 1.1 elastische robot 

Twee zaken moeten duidelijk onderscheiden worden; 

Het model. Dit is een eenvoudige weergave van de genoemde manipulator, 
in de vorm van mathemathische vergelijkingen. Hierna zal steeds verwe- 
zen worden naar dit model. Enkele kenmerken zijn: 
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- 

- de motorankers ondervinden alleen wrijvingsmomenten met 
de schakels worden star verondersteld 

een Coulombs karakter 

2) Het systeem. Dit is eveneens een mathematische beschrijving van de ma- 
nipulator, die echter meer geavanceerd is. In deze beschrijving komt ook 
elastische deformatie van de schakels tot uiting, terwijl de genoemde wrij- 
vingsmomenten een wat komplexer karakter hebben. 

Het systeem dient hier slechts, aïs voorbeeld, ter vervanging van een fysisch 
systeem. Een voordeel van deze aanpak is, dat op eenvoudige wijze een verge- 
lijking gemaakt kan worden tussen model en systeem, omdat zowel systeem- 
als modelgrootheden bekend zijn. Het systeem wordt gebruikt voor het simule- 
ren van uitgangssignalen. 

In figuur 1.2 zijn de belangrijkste modelgrootheden aangegeven: 

j g u u r  1.2 model 
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Variabelen: 

Vi hoekverdraaiing van balkelement i; 'pi = ( ~ ~ ( 7 )  

U i  ingangssignaal van motor i (N  moment); ui = ui(7) 
r 'tijd' 

Konstanten: 

lengte van baikeiement i 
lengte van balkelement 2 
massa van motor 2 
massa van de last 
massatraagheidsmoment aandrijving 1 
massatraagheidsmoment mot orst at or 2 
massatraagheidsmoment mot oranker 2 
massa per lengte-eenheid van balkelement 1 
massa per lengte-eenheid van balkelement 2 
overbrengingsverhouding voor motor 2 
Coulombs wri jvingsmoment in aandrijving 1 
Coulombs wrijvingsmoment in aandrijving 2 

De bewegingsvergelijking kan in de volgende vorm geschreven worden: 

M(q)q + h(q,Q) + Hu = O , 

De details van de bewegingsvergelijking zijn gegeven in Appendix F. 
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r . 
'pi 

9 2  - 'pi 

a t1  
a1 1 

at2 
- a12 2 

Met de bewegingsvergelijking voor het model kunnen de systeem- en de uit- 
gangsvergelijking geformuleerd worden met behulp van de volgende definities en 
keuzen: 

Keuze van de uitgang: 

De symbolen at17 all, at2 en a12 stellen de modellering van de versnellingen van 
schakel 2 voor in respektievelijk het verbindingspunt in transversale- en late- 
rale richting, en bij de last ml in transversale- en laterale richting. Deze ver- 
snellingen zijn weergegeven in figuur 1.3 op bladzijde 7. 
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HOOFDSTUK 2 MODELPARAMETERS 

5 2.1 Definitie 

Beschouw de klasse van modellen, zoals die in Hoofdstuk 1 is beschreven: 

(systeemvergelijking) 

( uitga ngs ve rg elijking) 

De funkties f ( ~ , d ( 7 ) , u ( ~ ) , ~ )  en g ( ~ o d ( T ) , u ( T ) , T )  bevatten een aantal konstanten. 
De genoemde funkties hebben een bepaalde struktuur, die vastlegt hoe deze 
konstanten en de funktie-argumenten op elkaar inwerken. Een volledige be- 
schrijving van een mathematisch model bestaat dus uit enerzijds de struktuur 
van de vergelijkingen, en anderzijds de waarden van de konstanten in die ver- 
gelijkingen. 

De verzameling van alle modelkonstanten wordt de parameterset genoemd. De 
kwaliteit van het model is onder meer afhankelijk van de waarden van de pa- 
rameters. Omdat er in het algemeen geen parameterset bestaat, waarvoor het 
model een exakte weergave van het systeem is, zal er, binnen een gegeven mo- 
delstruktuur, gestreefd worden naar een zo goed mogelijke keuze. Hiervoor zal 
een optimaliteitskriterium opgesteld worden. 

In principe is het niet noodzakelijk, dat een parameter overeenkomt met een 
fysische grootheid van het systeem. De kwalifikatie 'goed' of 'slecht', met be- 
trekking tot de keuze van de waarde van een individuele parameter, is dan ook 
niet zinvol. Een dergelijke beoordeling is alleen zinvol met betrekking tot de 
gehele set van modelparameters. 
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fj 2.2 Te schatten parameters 

Vaak zullen de parameters ingedeeld worden in twee groepen. De eerste bevat 
de parameters waaraan reeds een waarde wordt toegekend, nog voordat het 
model aan de realiteit getoetst is. De parameters in de andere groep moeten 
door een konfrontatie van het model met het systeem een, ten aanzien van een 
bepaald kriterium, optimale waarde toegekend krijgen. Als redenen van deze 
tweedeling kunnen genoemd worden: 

i) 

2) 

3) 
4) 

5) 

De inspanning voor het vinden van een optimale keuze van alle parame- 
ters wordt onaanvaardbaar geacht. 
Door het kiezen van waarden voor de parameters in de laatstgenoemde 
groep kan het model in voldoende mate worden aangepast. 
Een optimale parameterset kan slecht gekonditioneerd zijn. 
De a-priori vastgelegde parameters komen overeen met fysische groothe- 
den van het systeem, die voldoende nauwkeurig bekend zijn. 
De optimale parameterset ligt niet eenduidig vast. 

Als de bovenstaande tweedeling doorgevoerd wordt met argumenten 1, 2 of 3, 
dan streeft men in feite een minder idealistische doelstelling na; het optimum, 
dat op deze wijze gevonden wordt, zal nooit beter, en in het algemeen slechter 
zijn dan bij optimaliteit van de volledige set van parameters. Dit geldt even- 
zeer voor punt 4. Al eerder werd opgemerkt, dat een parameter niet noodzake- 
lijk overeen hoeft te komen met een fysische systeemgrootheid. Volgend uit 
theoretische modelvorming zal dat in kwalitatieve zin toch vaak het geval zijn. 
Dit impliceert echter niet dat, in geval van een optimale keuze van de gehele 
parameterset, de betreffende parameter ook in kwantitatieve zin overeen moet 
komen met die fysische grootheid. Een parameter, als vermeende systeemgroot- 
heid, hoeft dus, als element van de optimale parameterset, niet kwantitatief 
met die grootheid overeen te komen. Alleen punt 5 doet geen afbreuk aan de 
oorspronkelijke doelstelling: het vinden van een set parameterwaarden, waarmee 
een bepaald kriterium geoptimaliseerd wordt. 
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In het vervolg wordt met 'parameters' alleen nog verwezen naar die modelkon- 
stanten die niet a-priori vastliggen, maar bepaald worden aan de hand van een 
konfrontatie tussen systeem en model. De parameters worden gegroepeerd in 
een kolom, aangeduid met Ornod. De overige modelkonstanten worden gezien als 
deel van de modelstruktuur. 

Geëist wordt, dat iedere verschillende set van parameterwaarden een uniek sys- 
teemmodel representeert; de parameters moeten dus onafhankelijk zijn. 

5 2.3 Parameters; een voorbeeld 

Het model van de robot biedt veel mogelijkheden voor het kiezen van een pa- 
rameterset. Toch kunnen niet alle konstanten tegelijk in aanmerking komen 
vanwege het feit, dat er verschillende sets van parameterwaarden bestaan, 
waarvoor het model hetzelfde gedrag vertoont. Bijvoorbeeld twee konstanten, 
die in het model alleen als som voorkomen, zijn ook slechts als zodanig van 
belang. Dit komt tot uiting in het beschreven voorbeeld. 

Voor de eenvoud worden slechts twee parameters gekozen: 

De parameters flmodi en ûmod2 komen alleen in de massamatrix M voor. De pa- 
rameter ûmodl stelt het massatraagheidsmoment van schakel l voor, inklusief de 
aandrijving en de op het uiteinde bevestigde motor 2. J,, stelt het massa- 
traagheidsmoment van motoranker 2 voor. Welke funktie û in de mathemati- 
sche vergelijkingen van het model vervult, is beschreven in Appendix F. 
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Alvorens de parameters geoptimaliseerd kunnen worden moeten de waarden van 
de overige konstanten vastgelegd worden. Wat betreft l,, l,, m1, PA,, i, T,, en 
T,, worden deze overgenomen van de overeenkomstige grootheden in het sys- 
teem. In dit geval is dit zonder meer mogelijk, hetgeen echter niet betekent, 
zoals later zal blijken, dat deze keuze een goede is. 
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HOOFDSTUK 3 PARAMETERSCHATTEN 

9 3.1 Een optimaliteitskriterium 

In de vorige hoofdstukken zijn de beschouwde klasse van modellen en de para- 
meters, die daarin gebruikt worden, aan de orde gekomen. Er zal nu een krite- 
n .ium 11 

del, met een gegeven struktuur, een zo goed mogelijke beschrijving van het 
systeem is. In het kriterium zal tot uiting komen, in welke mate de uitgang 
van het model overeenkomt met die van het systeem, als aan beide dezelfde 
ingang wordt aangeboden. Er moet dus gebruik gemaakt worden van metingen 
aan het systeem. De systeemgrenzen worden zodanig gekozen, dat alle ingangen 
zo niet beheersbaar dan toch bekend zijn. Verstoringen worden als deel van 
het systeem beschouwd. De systeemuitgangen worden eveneens bekend veron- 
ders t eld. 

bespreken worden maraan de parameters moeten voldoen, opdat het mo- 

De ingang en de uitgang moeten gedurende een eindige tijd geregistreerd wor- 
den. Deze registraties worden weergegeven met de symbolen u(r) en y(r) waar- 
bij T E [o$]. Voor t wordt voor het gemak steeds 1 gekozen. 

Voor het model geldt de volgende vergelijking: 

Deze vergelijking wordt in het vervolg als systeemvergelijking genomen. Dit 
kan altijd, omdat er slechts een triviale vergelijking toegevoegd wordt. De be- 
schrijvingswijze van de modellen verandert dus niet essentiëel. De toestands- 
vektor s o d ( T )  wordt uitgebreid met de parametervektor flmod. De eerste axgu- 
menten van de funkties f(x,u,r) en g(x,u,r) worden dienovereenkomstig uitge- 
breid. Aan de vektorfunktie f wordt een nul-vektor toegevoegd. De modeluit- 
gang blijft dezelfde. 
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Alvorens het optimaliteitskriterium in mathematische termen te formuleren, 
wordt een residuvergelijking en een schattingsvergelijking opgesteld waarbij x( T) 

de schatting van x,,,~(T) is; 

( residuvergelijking) 

(schattingsvergelijking) 

De schatting van de modeluitgang g(x(T),u(T),T) is in het algemeen niet gelijk 
aan de gemeten uitgang ~ ( 7 ) .  Ook voldoet de schatting X(T) in het algemeen 
niet aan de systeemvergelijking. 

Met deze definities kan een zinvol optimaliteitskriterium opgesteld worden. Het 
kriterium vereist het minimaal zijn van een funktionaal J ten aanzien van x(T): 

Met X(T) ligt impliciet de schatting voor de parameters vast. Het kwadratisch 
wegen van AT) en &T) lijkt redelijk, omdat er dan gestreefd wordt naar het in 
absolute zin zo klein mogelijk maken van deze vektoren. Hoe kleiner p(7) is, 
des te  beter wordt de systeemuitgang benaderd. Hoe kleiner t(r) is, des te be- 
ter komt de dynamika van het model overeen met die van het systeem. Hoe- 
wel er andere zinvolle definities voor optimaliteit te formuleren zijn, is hier 
vanwege de eenvoud gekozen voor het minimaliseren van een kwadratische 
vorm. 
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5 3.2 De weegmatrices 

In het gekozen optimaliteitskriterium zijn twee weegmatrices van belang. 
Hoewel dit niet expliciet is vermeld, kunnen deze een funktie van r zijn. 
Omdat hun antisymmetrisch deel niet van invloed is op de waarde van de 
funktionaal, worden ze symmetrisch gekozen. V en W hebben dus slechts reële 
eigenwaarden. 

De matrix V weegt het verschil tussen de schatting van de meidehitgang en de 
systeemuitgang. V moet zodanig gekozen worden, dat alle eigenwaarden niet 
kleiner zijn dan nul. 

Dus: v l o  

De matrix W weegt de afwijking c(r) van de systeemvergelijking. Als c(r) niet 
gelijk aan nul is dan voldoet x(r)  niet aan de systeemvergelijking. Deze afwij- 
king moet klein zijn, omdat er anders geen overeenkomst tussen systeem en 
model bestaat . 
De eigenwaarden van W mogen, om overeenkomstige redenen als bij V, niet 
kleiner dan nul zijn. Als er eigenwaarden gelijk aan nul zijn, dan komen er 
kombinaties van elementen van k(r) niet voor in de funktionaal J. Het opti- 
malisatieprobleem heeft dan in het algemeen geen eenduidige oplossing. Om 
deze reden wordt geëist, dat alle eigenwaarden van W groter zijn dan nul. Dit 
impliceert een differentiëerbare optimale funktie x( r). 

Dus: w > o  
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$ 3.3 Parameterschatting voor een goed model 

Het systeemmodel wordt beschreven met de funkties f(x,,,od(T)),u(T),T) en 
g (x ,od (~) ,u (~ ) ,~ ) .  Voor de toestandsschatting x(T), de oplossing van het mini- 
malisatieprobleem, geldt: 

Een schatting wordt goed genoemd als <(T) en p ( ~ )  voldoende klein zijn t.o.v. 
respektievelijk f(x(T),u(r),T) en g(x(T),u(T),T). Een model wordt goed genoemd 
als er weegmatrices V en W bestaan, met behulp waarvan voor alle gewenste 
U(T) en y(r) een goede schatting gemaakt kan worden. 

Tot slot nog enkele kwalitatieve beschouwingen over de weegmatrices. Als de 
weging van het residu AT) opgevoerd wordt, dan zal bij een diskontinuïteit in 
y ( ~ )  het verloop van X(T) naar een diskontinuïteit tenderen. <(T) zal dan onbe- 
grensd aangroeien. Een te zware weging van fir) is dus niet zinvol met het 
oog op een goede schatting. 
Als de weging van <(T) opgevoerd wordt dan zal X(T) beter aan de systeemver- 
gelijking gaan voldoen. Als het residu p ( ~ )  als gevolg hiervan niet te groot 
wordt is het onbegrensd opvoeren van W acceptabel. Men moet hierbij beden- 
ken dat het onbegrensd opvoeren van W equivalent is met het naar nul laten 
naderen van V. De genoemde tendensen zijn in kwalitatieve vorm weergegeven 
in figuur 3.1 op bladzijde 16. 



M .9--- O 

- 91 - 



- 1 7  - 

HOOFDSTUK 4 HET RANDWAARDEPROBLEEM 

5 4.1 Noodzakelijke voorwaarden voor optimditeit 

Het optimaliteitskriterium is geformuleerd met behulp van een funktionaal, die, 
onder bepaalde nevenvoorwaarden, minimaal moet zijn ten aanzien van een 
funktie x( r). Er wordt een noodzakelijke voorwaarde afgeleid vaaram X ( T )  

moet voldoen om optimaal te kunnen zijn. In dit hoofdstuk wordt gebruik ge- 
maakt van indexnotatie. 

De funktionaal: 

De nevenvoorwaar den: 

Onder in 5 4.2 te noemen voorwaarden impliceert de optimaliteit het stationair 
zijn van de funktionaal J, ten aanzien van variaties van xk(?-), <k(r )  en Xk(7). 

De funktionaal J, wordt als volgt gedefinieerd: 

Infinitesimale variaties van xk(7), t k ( 7 )  en X,(r) resulteren in infinitesimale va- 
riaties van J, die respektievelijk SxJo, S J, en SAJo genoemd worden; 5 
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De variaties SxJo, S J, en ûAJo moeten O zijn voor alle willekeurige variaties 
6 x n ( ~ ) ?  SSk(7-) en &(T). __ Hieruit volgt direkt een aantal vergelijkingen: 

5 

Als (k(7) in de laatste vergelijking vervangen wordt door Wii Xj(7-), dan leidt 
dit tot een zgn. raadwaardeprobleem: 
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5 4.2 Eisen ten aanzien van het te gebruiken systeemmodel 

Om het optimaliteitsprobleem te vereenvoudigen wordt er een aantal eisen aan 
het systeemmodel opgelegd. Deze eisen zijn niet strikt noodzakelijk voor het 
bestaan van een oplossing voor het optimaliteitsprobleem. 

' i (x$T)7u(T)7T)  bestaat voor alle toegelaten x, u, T, i en k , 
xk( T, 

1) 

2) bestaat voor alle toegelaten x, u, T ,  i en k , 
xk( T, 

azfA(x(T)7u(T)7T)  bestaat voor alle toegelaten x, u, T, i, k en m ? 
xk(T))ijx,( T, 

3 )  

d2g$(X(T-)7U(r),T) bestaat voor alle toegelaten x, u, T, i, k en m ? 
4) xk(T)i)xm( 

5 )  De systeemvergelijking is stabiel: als NT) voldoet aan de systeemvergelij- 
king ( ~ T )  = f(@T),u(T),T)), dan zijn kleine veranderingen in z(T), ten 
gevolge van een kleine verandering in NO), maximaal van dezelfde orde 
van grootte ti T- E [OJ] . 

Eisen 1 en 2 garanderen het noodzakelijk stationair zijn van de funktionaal J, 
in het optimum van de funktionaal J. Eisen 3 ,  4 en 5 dienen om het numeriek 
oplossen van het randwaardeprobleem te  vereenvoudigen 

De funkties f(x(T),u(T),r) en g(x(T),u(T),T) moeten dus tenminste twee maal dif- 
ferentiëerbaar zijn in x(T), terwijl alleen modellen van stabiele systemen in 
beschouwing worden genomen. 
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HOOFDSTUK 5 UITWERXING VAN DE OPTIMALISATIE 

5 5.1 Geschaalde systeemmodellen 

Het minimalisatieprobleem wordt opgelost met behulp van het randwaardepro- 
bleem, dat beschreven is in Hoofdstuk 4. De oplossing van dit probleem b e  
staat iiit de vektorfddies X(T> en Als er eventueel meerdere oplossingen 
bestaan, wordt die gekozen, die in X(T) de oplossing van het minimalisatiepro- 
bleem levert. 

De beschouwde modellen worden geschaald. Hiermee wordt bedoeld, dat er 
wordt uitgegaan van een model, waarvan de elementen van de vektor ~ ~ ~ ( 7 )  

van ordegrootte 1 zijn. Als redenen hiervoor kunnen genoemd worden: 

- Het model wordt inzichtelijker, waardoor het kiezen van een zinnige set 
van weegmatrices wordt vereenvoudigd. 
Het oplossen van het randwaardeprobleem geschiedt met behulp van een 
iteratieproces. Er wordt gebruik gemaakt van afbreekkriteria, die geba- 
seerd zijn op vektoren, waarvan alle elementen van ordegrootte 1 zijn. 
Er worden differentiequotiënten gebruikt als benadering voor differentia- 
ties. Hierbij wordt een differentiestap gehanteerd, die o.a. gebaseerd is op 
vektoren, waarvan alle elementen van ordegrootte 1 zijn. 

- 

- 

Het interval waarop de te minimaliseren funktionaal betrekking heeft is reeds 
geschaald tot [oJ]. Van de gemeten signalen U(T) en y(r) hoeft alleen T ge- 
schaald te  zijn. Dit vormt echter geen enkele beperking, omdat de signalen in 
gediskretiseerde vorm zijn opgeslagen. 

Globaal worden de volgende richtlijnen gevolgd: 

1) kies de weegmatrix V zodanig, dat 
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2) kies de weegmatrix W zodanig, dat zijn eigenwaarden zo groot mogelijk, 
doch voldoende klein zijn voor het beperken van de grootte van het resi- 
du AT). 

5 5.2 Een beginschatting 

Omdat het randwaardeprobleem in het algemeen niet-lineaire differentiaalver- 
gelijkingen omvat, wordt het langs iteratieve weg opgelost. Voor het starten 
van dit iteratieproces is een beginschatting voor (X(T),A(T)) nodig. In deze pa- 
ragraaf wordt, uitgaande van de bekende funkties f, g, u en y, beschreven hoe 
deze beginschatting bepaald wordt. 

Definieer het beginwaardeprobleem BWPl(p,&,z( T)) met de oplossing 
OBWPl(p,&,z(T)) = q(r) : 

Definieer het beginwaardeprobleem BWP2(q( T)) met de oplossing 
OBWP2(q(r)) = c(r) : 
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Definieer voor gegeven E en Z(T) een vektorfunktie SEz(p) met de eigenschap: 

SEz(p) = <(O) als <(T) = OBWP~(OBWP~(~ ,E ,~ (T) ) )  . 

Door oplossing van de twee beginwaardeproblemen kan, bij gegeven E en z(7-1, 
voor elk argument p de funktie SEz(p) berekend worden. De beginschatting 
(%(T),A~(T)) wordt als volgt bepaald: 

De beginschatt ing wordt berekend met behulp van standaardmet hoden voor 
respektievelijk, het oplossen van beginwaardeproblemen, en het oplossen van 
stelsels algebraïsche vergelijkingen. Gezien de, in 5 4.2 genoemde, eisen ten 
aanzien van het systeemmodel, zijn beide beginwaardeproblemen goed gekondi- 
t ioneerd. 

5 5.3 Methoden voor het oplossen van het randwaardeprobleem 

Different iemet hode: 

Een benadering van het randwaardeprobleem wordt geformuleerd in een lineari- 
satie rond de beginschatting. De kwaliteit van deze benadering is afhankelijk 
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van het verschil tussen de beginschatting en de oplossing, en de 'mate van 
niet-lineariteit' van de funkties f(x(T),u(T),T) en g(x(T),u(T),T) in x(T). De oplos- 
sing van het geliniariseerde probleem wordt benaderd door transformatie van 
de differentiaalvergelijkingen naar differentievergelijkingen. Uit deze differen- 
tievergelijkingen wordt een stelsel lineaire vergelijkingen afgeleid. Oplossing 
hiervan leidt tot een benadering, in diskrete vorm, van de oplossing van het 
gelineariseerde probleem. Als de oplossing van het rond de beginschat ting 
gelineariseerde probleem een betere benadering van de oplossing is, dan wordt 
deze als nieuwe beginschatting gebruikt. Meer informatie hierover is o.a. te 
vinden in i$ 

Multiple Shooting Methode: 

Het randwaardeprobleem omvat een stelsel differentiaalvergelijkingen, waarvan 
de eigenwaarden van de Jacobiaan steeds gespiegeld t.o.v. de imaginaire as van 
het komplexe vlak liggen. De afleiding van deze eigenschap is gegeven in Ap- 
pendix G. Het randwaardeprobleem kan dus met behulp van een gewone 
schietmethode niet op een numeriek stabiele wijze worden opgelost. De integra- 
tie van het stelsel vindt nu plaats vanaf een aantal punten van de beginschat- 
ting. Deze integratie wordt voortgezet tot dat een bepaalde grootte van de af- 
wijking met de beginschatting is bereikt. Met behulp van de op deze wijze 
verkregen gegevens wordt een nieuwe benadering gegenereerd. Dit proces wordt 
voortgezet totdat een bepaald afbreekkriterium is bereikt. De methode wordt 
beschreven in [2] en [3]. 

Successieve Substitutie: 

Beschouw de in 5 5.2 gedefinieeerde beginschatting ( ~ ( T ) , A ~ ( T ) )  en de daarbij 
behorende en  zo(^). Definieer benadering i van de oplossing (x(T),X(T)) als 
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het funktiepaar (xi(7),Xi(7)) voor i 2 O. Benadering i voor i > O wordt als 
volgt bepaald: 

Met de beginschatting als uitgangspunt kan de benadering (xi( 7),Xi( T)) voor 
alle i > O op rekursieve wijze gevonden worden. 

Voor de 'continuationfactor' geldt: O = < ... 5 5 ... 5 &,,d = 1. ( E ~  

kan meestal gelijk aan 1 gekozen worden) 

Voor de faktor a. geldt: a. E (0,1]. Om divergentie van het iteratieproces te 
voorkomen, moet ol0 voldoende klein gekozen worden. De faktor ai wordt voor 
i > O bepaald met het volgende algorithme: 

1 -v ;  

Het symbool X i  k waarbij T~ een 

diskretisatiepunt van het interval [O, l ]  is. Dit geldt overeenkomstig voor zi k 

Met het gegeven algorithme nadert, met toenemende i, zi(r) steeds dichter 
naar Xi(7). Als zi(7) = Xi(.r), dan geldt Xi(r) = X(T).  

duidt op element k van de vektor Xi(rl) 
7 ,  . 

7 7  



- 26 - 

De keuze van ai is gebaseerd op een generalisatie van het skalaire probleem: 

I x = Q>(x)' 

Als dit probleem opgelost wordt met het algorithme: 

xi+l = oi@(xi) + (l-ai)xi ; i > 0 

dan geldt, als xi-l, xi en xi+l dicht bij de oplossing p liggen, : 

(5.3.1) 

(5.3.2) 

(5.3.3) 

(5.3.4) 

(5.3.5) 

Een goede keuze voor ai , i > O, ten behoeve van snelle konvergentie lijkt: 

ai-í 

ai- i * a i =  ___ 1 -v i  

1 
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HOOFDSTUK 6 NUMERIEKE REALISATIE 

3 6.1 Het rekenprogramma 

Het optimalisatieprobleem kan slechts in zeer eenvoudige gevallen analytisch 
opgelost worden. Om de gegeven wijze van optimaliseren van parameters te 
kwmen testes, is een rekenprogram-wa geschreven. De berekeningen in alle 
voorbeelden (zie o.a. de appendices) zijn uitgevoerd met dit programma. Het 
kan eveneens toegepast worden bij het optimaliseren van parameters van mo- 
dellen van fysische systemen, waarbij gebruik gemaakt wordt van echte meet- 
dat a. 

De metingen worden toegevoerd in een file, waarin de in- en uitgangen voor 
een aantal tijdstippen zijn opgeslagen. 

Het programma is toepasbaar voor de klasse van modellen, zoals beschreven in 
3 1.2. De funkties f en g zijn afhankelijk van het specifieke model, en moeten 
dan ook voor elk verschillend model geprogrammeerd worden. Ofschoon in het, 
in 3 5.2 genoemde, beginwaardeprobleem BWP2 de funkties f en g gedifferen- 
tiëerd worden naar de toestandsvektor, hoeft hiervoor geen zorg gedragen te 
worden. Differentiaties worden benaderd met differentiequotiënten. 

De beginschatting wordt bepaald met de in 5 5.2 beschreven methode. Voor 
het oplossen van het stelsel vergelijkingen SE&) = O moet, ten behoeve van 
het iteratieproces, een schatting x, voor p gegeven worden. In de vektor 
moet een naar verwachting redelijke benadering opgegeven worden van de met 
parameters uitgebreide toestand op het begint ijdstip. 

Het oplossen van het stelsel vergelijkingen SE&) = O vindt plaats met behulp 
van een routine uit de NAG-library (C05NCF). Hiervoor moet de funktie 
SE&& voor elke gewenste p rond de oplossing, berekend kunnen worden. Een 
benadering, berekend met een integratiemethode met variabele stapgrootte, be- 
vat diskontinuïteiten in de ordegrootte van de vereiste nauwkeurigheid. Dit 
heeft tot gevolg dat het iteratieproces in C05NCF zeer slecht konvergeert. 
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Omdat een variabele-stapmethode alleen toegepast kan worden in kombinatie 
met een tolerantie die een orde kleiner is dan de oorspronkelijk gevraagde, is 
gekozen voor een vaste-stap methode. 

De oplossing van het probleem kan, in principe, berekend worden met elk van 
de in 5 5.3 genoemde methoden. Er kan binnen het programma gelijktijdig ge- 
manipuleerd worden met oplossingen van verschillende schattingsproblemen, die 
betrekking hebben op een zelfde modelstruktuur. Dit vergemakkelijkt het on- 
derling vergelijken van oplossingen met andere weegparameters of modelkon- 
st anten. 

§ 6.2 Evaluatie van de 3 methoden. 

De 3 verschillende methoden zijn getest op de in Appendices A, B, C en D 
beschreven schat tingsproblemen, evenals op de schattingen met betrekking tot 
het model van de elastische robot. Alle methoden leveren benaderingen voor de 
in A, B, en C beschreven schattingsproblemen, die minder dan de gehanteerde 
tolerantie van elkaar afwijken. Dit geldt, bij het oplossen van het probleem in 
Appendix D, ook voor de differentiemethode en de succesieve-substitutie-me- 
thode; de multiple-shootingmethode faalt in dit geval. 

Bij het oplossen van schattingsproblemen met betrekking tot het model van de 
elastische robot faalde zowel de multi-shootingmethode als de differentiemetho- 
de. De oorzaak voor het falen van de differentiemethode is, dat de beginschat- 
ting niet dicht genoeg bij de oplossing ligt en/of een te klein aantal diskretisa- 
tiepunten. Omdat dit aantal reeds 1000 bedraagt, lijkt het, met het oog op de 
benodigde rekentijd, niet zinvol, dit verder op te voeren. De multiple-shooting- 
methode faalt in die zin, dat het iteratieproces niet beëindigd is binnen 
toelaatbare tijd (meer dan 48 uur). 

Om de methoden kwalitatief met elkaar te vergelijken beschouwen we het be- 
nodigde aantal geheugenplaatsen en de rekentijd die het oplossen van een be- 
paald probleem in beslag neemt. De dimensie van de met de modelparameters 
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uitgebreide toestand noemen we n. Het tijdsinterval wordt gediskretiseerd met 
p meshpunten. 

Aantal 'Double Precision' geheugenplaatsen: 

differentiemet hode: 

multi-shootingmet hode: 

succesieve-subst it ut iemet hode 

2 2 
p( 12n + 14n + 3 ) + 16n + 8n 

2 2 
p( 8n + 12n + 2 ) + 16n + 14n 

p( 4n + 1 ) + 6n + 21n + 50 
2 

We beschouwen het probleem van Appendix C. Het betreft hier het schatten 
van een 3 dimensionale toestandsvektor; 1 toestandsgrootheid en 2 parameters. 
Het aantal diskretisatiepunten is 201. 

differentiemethode: 
mul t i-s hoo t ingme t ho de: 
succesieve-substitutie: 

ge heugen- 
p l a a t  sen 

31.000 
22.000 
3.000 

aantal evaluaties rekent i j d  
van f(x( T) ,u( T) , T) in sekonden 

85.000 150 
661.000 780 
95.000 128 

Het in Appendix D beschreven probleem kan worden opgelost met de differen- 
tie- en de succesieve-substitutie-methode. De vektor X(T) bestaat hier uit 2 
echte toestandsgrootheden en 4 parameters. Beide methoden gebruiken ca. 10 
minuten rekentijd, terwijl de voor de differentiemethode benodigde geheugen- 
ruimte ongeveer 20 maal zo groot is als bij de succesieve-substitutie-methode 
het geval is. 

Konklusies: 

1) Voor problemen waarbij de toestandsvektor, inklusief parameters, een ho- 
ge dimensie heeft (>lo), verdient de succesieve-abstitutiemethode de 
voorkeur boven de andere twee beschreven methoden. De snelheid is ho- 
ger, terwijl minder geheugen nodig is. 
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2) De succesieve-substitutiemethode is robuuster gebleken t.a.v. slechte be- 
ginschattingen, d.w.z. beginschattingingen die niet dicht bij de oplossing 
liggen. 
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HOOFDSTUK 7 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van enkele parameteroptimalisaties be- 
treffende het model van de robot besproken. Het model is beschreven in § 1.3. 
Als eerste worden de in 5 2.3 gegeven parameters geoptimaliseerd. 

5 7.1 Massatraagheidsparameters 

We laten de robot een baan in een pla, 
onderbroken lijn in onderstaande figuur is 

1.6 

1.4 

1.2 

1. 

o. 8 

O. 6 

0.4 

o. 2 

3. 

O. 

-0.2 

vlak beschrijven, zoals met de niet- 
aangegeven. 

-0.2 O. 0.2 0.4 0.6 0.8 1. 1.2 1.4 1.6 
X 

figuur 7.1 
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De stuursignalen u1(7) en u2(7) zijn bepaald met een servo-algorithme, dat is 
gebaseerd op een star model van de robot. Er wordt derhalve alleen terugge- 
koppeld over de relatieve hoekverdraaiingen en -snelheden in de scharnierpun- 
ten. De servo-aktie is zo sterk, dat de slingeringen rond de gewenste baan bij- 
na uitsluitend het gevolg zijn van het doorbuigen van de schakels. 

+10 
800. 

6. T 
5. s ~ul-1110111€!11t 1 

600. Stuurmoment2 
400. 

4. 

3. 

2. 200. 

1. 

O. 

-1. 

O. 

-200. 

-2. 400. 
-3. 

-600. 
4. 

-5. -800. 
O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

Tau Tau _ _  

jiguur 7.2 jiguur 7.3 

Enkele sprongen in de ingangssignalen zijn duidelijk te  herkennen. Deze zijn 
het gevolg van de Coulombse wrijving in de aandrijvingen. 

De twee ingangs- en de zes uitgangssignalen, zoals beschreven in § 2.3 worden 
in de vorm van 500 samples aangeboden aan het rekenprogramma. In het opti- 
maliteitskriterium moeten de matrices V en W ingevuld worden. Voor V wordt 
de volgende diagonaalmatrix gekozen: 

V =  

1 O 0  O O O 
O 1 O O O O 
O O 1.6E-5 O O O 
O O O 1.6E-5 O O 
O O 0  O 1.6E-5 O 
O O O O O 1.6E-5 
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0.5 -- 

Hierbij is uitgegaan van de in 5 5.1 gegeven richtlijnen; de hoekverdraaiingen 
zijn van ordegrootte 1, de versnellingen van ordegrootte 250 ( 1.6E-5 x 2502 = 

1 ). Voor W wordt a1 gekozen, waarbij I in dit geval een 6x6 eenheidsmatrix 
is. De toestandsvektor bestaat immers uit vier zuivere toestandsgrootheden en 
twee parameters. 

w = O11 

Voor 01 worden achtereenvolgens de waarden 1/2, 1/10 en 1/50 gekozen. 

Voor 01 = 1/2 komen de geschatte relatieve hoekverdraaiingen, de uitgangen 1 
en 2, niet goed overeen met de overeenkomstige systeemuitgangen. 

Alfa = 5E-1 

2.5 T 

2. 

1.5 

1. 

" . .  . . . I . I a I I . 
O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

Tau 

figuur 7.4 

Alfa = 2-1 

-1. i 
-3. 

O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 
Tau 

figuur 7.5 

De schattingsfouten t.a.v. de twee uitgangen zijn in de figuren 7.6 en 7.7 op 
bladzijde 34 weergegeven voor de drie verschillende waarden van a. 
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Fi2-Fil Fi 1 

0.15 - 
Alfa = 2E-2 

-I 

!' .. 
$ 

-0.15, : : : : : I 
O. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

Tau 

figuur 7.6 

0.15 

3 0.1 .2 
=t 
.fi 0.05 

-0.1 

figuur 7.7 

Om de residuen van de genoemde uitgangsgrootheden beide over het gehele 
interval kleiner dan 0.1 te maken, is er een aanzienlijke filter-inspanning nodig. 
Dit is het geval als 01 = 1/50. Ter illustratie zijn de filter-inspanningen m.b.t. 
de eerste twee toestandsgrootheden weergegeven. 

Fil * Fi2 * 
0.5 .r 

Alfa = 2E-2 

Alfa = 5E-1 

0.8 - 
._._..-........... 

g -0.5 -- 
-0.6 -- 

!."! , , , , , 
Tau 

-0.6- : : : u ' ' ' 
O. 0.1 O2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

Tau 
O. 0.1 O 2  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 

figuur 7.8 figuur 7.9 

De verkregen schattingen voor de parameters zijn niet bevredigend. Met name 
de schatting voor J, varieert nog al over het beschouwde interval. Dit zou 
voorkomen kunnen worden door het zwaarder wegen van de betreffende filter- 

I 
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s 9 0.6 

0.5 

G 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

inspanning, hoewel dit de schattingen voor de uitgangen nog slechter zou ma- 
ken. De schattingen zijn in geschaalde vorm weergegeven, waarbij de waarde l 
overeenkomt met de overeenkomstige systeemgrootheid. 

-- 
-.. 
-- 
-- 
-- 
-- 0.2 OA 1 Alfa = 2E-2 

Alfa = IE-1 
Alfa = 5E-1 

_.I-.I-.-.---.- 

_..----..----..--- 

O. % 
O. 0.1 O 3  0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. 
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Konklusie: 

Het model is geen goede beschrijving van het systeem. De uitgangsresi- 
duen zijn, ondanks een grote filter-inspanning, te groot. Beschouwing van 
de verschillen tussen de wrijvingsmomenten van systeem en model (figuren 
7.11 en 7.12 op bladzijde 36) leert dat de in 5 2.3 gemaakte keuze voor 
de waarde van de Coulombse wrijvingskonstanten geen goede is. 

In de volgende paragraaf komt aan de orde, welke resultaten er, zonder de 
modellering van de wrijvingsmomenten in de aandrijvingen te wijzigen, behaald 
kunnen worden met het kiezen van andere waarden voor de genoemde wrij- 
vingspar amet ers. 
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fj 7.2 Coulombse wrijvingsparameters 

In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van hetzelfde model en dezelfde me- 
tingen als in § 7.1. De parametervektor wordt echter uitgebreid met twee ele- 
ment en; de Coulombse wri jvingsparameters. 

In plaats van de van het systeem bekende wrijvingsparameters ook in het mo- 
del te gebruiken, worden deze nu in het optimaliteitskriterium opgenomen. De 
model-toestandsvektor wordt uitgebreid met 0 in een geschaalde vorm. De 
schaling is zodanig dat de waarde 1, voor een element van 0, overeenkomt met 
de systeemgrootheid. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde weegmatrix V. De 
matrix W wordt ct1 waarbij I een 8x8  eenheidsmatrix is. Voor ct wordt 1/10 
gekozen. 

De schattingen voor de uitgangen 1 en 2 zijn aanzienlijk beter dan in het in 
5 7.1 beschreven geval. 
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De geschatte massatraagheidsparameters variëren binnen aanvaardbare marges. 
De afwijking t.o.v. de systeemgrootheden is kleiner dan in het voorbeeld in 
5 7.1. 
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Alfa = 1E-1 

figuur 7.20 

De schattingen voor de Coulombse wrijvingsparameters T,, en T,,, zoals weer- 
gegeven in de figuren 7.21 en 7.22 op bladzijde 39, zijn nagenoeg konstant, 
maar aanzienlijk groter dan 1. Dit wordt toegeschreven aan de lineair-viskeuze 
wrijvingsmomenten in de aandrijvingen van de robot. 
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Het verloop van de wrijvingsmomenten is typerend: 
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figuur 7.22 
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Een ander aspekt is de schatting van de in de uitgangsvektor opgenomen ver- 
snellingstermen. Deze schatting mist, zowel bij dit als bij het voorbeeld in 
3 7.1 de oscillaties ten gevolge van de elastische doorbuiging. In onderstaande 
figuren zijn twee versnellingstermen, de uitgangsgrootheden 5 en 6, en hun 
schat tingen weergegeven. 
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De fout van de schattingen van de versnellingstermen is 'gemiddeld' nul. Een 
kwaliteitsbeoordeling over deze schattingen kan niet gegeven worden, zonder 
dat de beoogde toepassing van het model bekend is. 
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5 7.3 Elasticiteitsparameters 

Om de robot te besturen met een snelle en toch nauwkeurige regeling, moet 
men beschikken over een model waarin ook de elasticiteit van de schakels tot 
uiting komt. In het voorbeeld in § 7.1 blijkt dat een servo-regeling, gebaseerd 
op een star model, niet in staat is de gewenste baan van de last te realiseren. 

T T ,  vve zuilen nu gebruik maken van een model, dat op de wrijvingsmûmenten na 
gelijk is aan het model in Appendix E. De wrijvingsmomenten zijn, net als in 
de voorafgaande voorbeelden, gemodelleerd zoals in Appendix F is aangegeven. 

Omdat de elastische doorbuiging geen grote invloed heeft op het globale gedrag 
van de robot, maar slechts een relatief hoogfrekwent verschijnsel is, wordt de 
parameterschatting nu gebaseerd op metingen over een veel korter tijdsinterval. 
Ter verkrijging van referentiedata laten we de robot een beweging van links 
naar rechts maken: 
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figuur 7.29 
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figuur 7.30 

In figuur 7.30 is de beweging in vertikale richting weergegeven. Deze is het 
gevolg van de elastische doorbuiging. (De lengte van de schakels is 1.) 
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De ingangssignalen zijn weergegeven in onderst aande figuren. 
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De parametervektor van het model dat nu gebruikt wordt bestaat uit vier ele- 
ment en: 

De weegmatrices zijn dezelfde als in het voorbeeld van 5 7.2, zij het dat W nu 
een 14x14 matrix is. 

De schattingen van alle uitgangen zijn nu goed, terwijl de filter-inspanningen 
relatief klein zijn. In de grafieken van de uitgangen 1 en 2, in de figuren 7.33 
en 7.34 op bladzijde 44, is het verschil tussen schatting en meting nauwelijks 
waar t e  nemen. Merk op dat de relatieve hoekverdraaiing bij scharnier 2 nu 
uitgedrukt wordt in drie vrijheidsgraden; de elastische hoekverdraaiing van 
schakel 1 speelt nu ook een rol. 
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o 
4 

Ook de versnellingstermen worden nu goed geschat. In onderstaande figuren 
worden de uitgangen 5 en 6 en hun schattingen weergegeven. 
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De schattingen voor de parameters zijn konstant. De buigstijfheidsparameters 
liggen dicht in de buurt van de systeemgrootheden. 
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Het verloop van de wrijvingsmomenten toont aan dat ook de parameters T,, 
en T,, een zo goed mogelijke waarde hebben gekregen. 
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Konklusie: 

Het schatten van elasticiteitsparameters van relatief stijve mechanische 
systeemmodellen is goed mogelijk, mits het beschouwde tijdsinterval 
beperkt wordt tot de karakteristieke duur van de trillingen. Men kan 
daarbij eventueel gebruik maken van parameters van een star model, die 
bepaald zijn m.b.v. metingen over een langer tijdsinterval. Deze werkwijze 
spaart een aanzienlijke hoeveelheid rekentijd, daar bij gebruik van een 
elastisch model, de integratiestapgrootte aangepast moet worden aan de 
kort e trillingstijd. 
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HOOFDSTUK 8 KONKLUSIES 

Het onderzoek heeft geleid tot een beter inzicht in de betekenis van de toe- 
standsvektor en de parameters, die een rol spelen in de beschouwde klasse van 
dynamische systemen. Met name is gebleken, dat zowel aan de toestandsvektor, 
als aan de parameters geen direkte fysische betekenis kan worden toegekend. 
Het 'parameterschatten' is meer het oplossen van een optimaliseringsprobleem, 
dan het vincien van een kwantitatieve maai voor een fysische grootheid. 

Bij het opstellen van een model is het aan te bevelen, zo goed mogelijk ge- 
bruik te  maken van aanwezige systeemkennis. Het model moet zo eenvoudig 
mogelijk zijn, en slechts die fenomenen beschrijven, die ook werkelijk van be- 
lang zijn. Het dimensieloos formuleren van het model vereenvoudigt het kiezen 
van een set parameters, waarvoor een goed gekonditioneerd optimaliteitskrite- 
rium geformuleerd kan worden. 

De voor het oplossen van het optimaliseringsprobleem benodigde rekentijd kan 
aanzienlijk beperkt worden door te eisen, dat de schatting van de toestands- 
vektor voldoet aan de systeemvergelijking van het model, zoals beschreven in 
5 1.2. Dit kan bereikt worden door de filter-inspanning zwaar te  wegen in het 
optimaliteitskriterium (5 3.1). De beginschatting, die met relatief weinig reken- 
inspanning gevonden kan worden, is dan tevens de oplossing van het probleem. 
Opdat het verschil in geschatte- en gemeten uitgang voldoende klein zal zijn, 
vereist dit echter wel een goed model. 

De toest andsvektor van modellen van mechanische systemen bevat snelheidster- 
men. Uit de systeem- en uitgangsvergelijking (5 1.2) is af te  lezen, dat ver- 
snellingstermen, net als de uitgangsgrootheden, een funktie zijn van de toe- 
stands- en de ingangsvektor en de tijd. Bij het optimaliseren van parameters 
van mechanische systeemmodellen kan dus gebruik gemaakt worden van ver- 
snelling smet ingen. 

Voor het optimaliseren van de parameters van een, tot de in 5 1.2 beschreven 
klasse behorend, model is slechts een stuk programma nodig, waarin de funk- 
ties f(x(T),u( T),T) en g(x(T),u(T),T) gedefinieerd zijn. De berekeningen kunnen 
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