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Samenvatting 

Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht. De opdracht was als 
volgt geformuleerd: 
Ontwikkel een methode voor de systeemidentificatie van niet-lineaire modellen van mechani- 
SChX ?To~an*ip%ht,7rez 

Een mechanische manipulator is een mechanisch systeem, waarmee een voorwerp over een 
voorgeschreven baan verplaatst kan worden. Om dit te kunnen bereiken, zal men moeten 
beschikken over enige kennis van de manipulator. Deze kennis wordt vastgelegd in de 
vorm van modelvergelijkingen. In dit rapport maken we gebruik van twee beschrijvings- 
methoden, te weten een beschrijvingsmethode met behulp van de in de regeltechniek veel 
gebruikte toestandsvergelijkingen en een beschrijvingsmethode, waarbij wordt uitgegaan van 
de bewegingsvergelijkingen, zoals deze onder andere met behulp van de vergelijkingen van 
Lagrange afgeleid kunnen worden. 

De werking van de modelvergelijkingen zal bepaald worden door mathematische const an- 
ten, die we aan zullen duiden met de term modelparameters. Voordat een model gebruikt 
kan worden, zullen deze modelparameters zo bepaald moeten worden, dat het model zo 
goed mogelijk past bij de te beschrijven manipulator. Dit zal moeten gebeuren met behulp 
van gemeten responsies van de manipulator. Door het definiëren van een optimaliserings- 
criterium is het mogelijk, om een bepaalde set modelparameters als optimaal te beschou- 
wen. Voor het bepalen van deze parameters zijn met de twee genoemde modelbeschrij- 
vingen oplossingsmethodes uitgewerkt, die gebaseerd zijn op een shooting methode voor 
het oplossen van een stelsel differentiaalvergelijkingen met randvoorwaarden. Verschillende 
aspecten van deze methodes zijn aan de hand van enkele eenvoudige modellen toegelicht. 
Daaruit is gebleken, dat met deze methodes goede resultaten verkregen worden. De waar- 
den van de geschatte parameters worden daarbij beïnvloed door de vooraf gekozen instel- 
lingen van de parameters behorende bij de oplossingsalgorithmen. De keuze van deze in- 
stellingen is voor een groot deel een proces van 'trial and error'. 



Symbolen 

skalar X 

X kolom 

x3 
x;l 
(x)~ 
X matrix 

geschatte waarde van kolom x 
gemeten waarde van kolom x 
element i van kolom x 

(X)ij 

XT getransponeerde van matrix X 

element i in kolom j van matrix X 

x-l inverse van matrix x 
x(y) x als funktie van y 

X 

variatie van x 

partiele afgeleide van x naar y 

- dx 
dt 

- d2x 
dt2 

i 

a(y) j 
matrix, waarvan element i in kolom j gelijk is aan - 

de eenheidsmatrix 

Functiedefini tie: 

sign(x) = 
x > o  

O als x = O {-: x < o 
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Hoofdstuk 1: Modelvorming 

5 1.1: Inleiding 

Een model is het vereenvoudigde beeld, dat de mens op basis van waarnemingen vormt 
van een te bestuderen systeem. De vorm vafi een model is afhankelijk va2 Bet deel, 
wa,arvoor het model gebruikt wordt. Aan de hand van de doelstelling zal getoetst moeten 
worden, welke aspecten van de realiteit van belang zijn voor een bruikbaar model. Alleen 
deze verschijnselen zullen in de modelbeschrijving meegenomen moeten worden. Daarbij 
moet ook in overweging genomen worden, of het model in het gebruik niet te duur of te 
ingewikkeld wordt. Door dit alles is het mogelijk, dat meerdere modellen van één en het- 
zelfde onderwerp bestaan. Zo zal een robot tijdens het ontwerpen gemodelleerd worden 
met behulp van tekeningen. Voor een analyse van zijn werking, zal dezelfde robot gemo- 
delleerd worden met wiskundige vergelijkingen, die geanalyseerd kunnen worden door com- 
puters. 

In dit verslag zijn we voornamelijk gehteresseerd in modellen, waarmee mechanische ma- 
nipulatoren beschreven kunnen worden. Een mechanische manipulator is een mechanisch 
systeem, waarmee een voorwerp over een voorgeschreven baan verplaatst kan worden. Om 
dit te kunnen bereiken zijn meestal regelacties nodig op de manipulator. Deze regelingen 
zullen beter worden, als meer bekend is over het dynamisch gedrag van de manipulator. 
Omdat de regelacties meestal met behulp van een computer bepaald worden, is het nodig 
om de manipulator te modelleren met behulp van mathematische modellen. In dit verslag 
maken we gebruik van twee beschrijvingsmethoden. Deze methoden zullen in de volgende 
twee paragrafen besproken worden. 

5 1.2: Toestandsbeschrijving 

In de regeltechniek wordt veel gebruik gemaakt van de toestandsbeschrijving. Hierbij 
wordt een systeem gemodelleerd door een differentiaalvergelijking en een algebraïsche ver- 
geli jking : 

1.1.a 
i.1.b 

(toestandsvergelijking) 
(uit gangsvergeli jking) 



2 

met: 

7 scalar, de tijdsvariabele 

Xi 
U 

Y 
e 

n kolom, met de toestandsvariabelen. 
m kolom met manipuleerbare ingangen 
s kolom met gemeten uitgangen 
p kolom met constante modelparameters 

De manipuleerbare ingangen u zijn de signalen, die door de regeling aan de manipulator 
aangeboden worden, zodat de manipulator een beweging gaat uitvoeren. Deze ingangen 
kunnen onder andere bestaan uit ingangstromen van motoren, motorkoppels of motor- 
krachten. De kolom y bestaat uit alle gemeten signalen. Dit zijn onder andere de ver- 
plaatsingen en/of rotaties van de manipulator, maar ook de gemeten ingangssignalen. De 
toestand van het systeem x1(7) op een tijdstip T > to wordt hier opgevat als een kolom 
met variabelen, welke samen met ingangssignaal u(t) over het interval to 5 t 5 7 het uit- 
gangssignaal y(7) vastlegt. De modelparameters O zijn constanten, die de relaties tussen de 
modelvariabelen vastleggen. Aan deze parameters kunnen vaak fysische betekenissen toege- 
kend worden. De waarde van een parameter kan bijvoorbeeld overeenkomen met het ge- 
wicht van een manipulatoronderdeel. Voor een uitgebreide beschrijving van de toestands- 
beschrijving wordt verwezen naar o.a. [lit. Kok]. 

5 1.3: Bewegingsvergelijkingen 

Een bijzondere vorm van de toestandsvergelijkingen legt de dynamica van de manipulator 
vast met behulp van bewegingsvergelijkingen. De bewegingsvergelijkingen kunnen o.a. afge- 
leid worden met de vergelijkingen van Lagrange. Voor veel manipulatoren zijn dit tweede 
orde differentlaaivergeiijkingen, die herschreven kunnen worden tut: 

1.2.a M(S(7),e,7)am + h(S(7-),V(T),fl,T) + H(w),v(T),e,~)U(o = 0 

1.2.b S(T) = V(T) 

1.2.c +(T) = a(T) 

met: 

s q kolom met vrijheidsgraden 
v q kolom met snelheden 
a q kolom met versnellingen 
u 
O 
M q x q massamatrix 

m kolom met manipuleerbare ingangen 
p kolom met constante modelparameters 
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h 
H q x m distributiematrix 

q kolom met niet-lineaire termen, zoals Coriolisversnellingen 

De gemeten uitgangen van de manipulator worden met behulp van een uitgangsvergelij- 
king vastgelegd. Deze uitgangsvergelijking is van de vorm: 

1.3 

y 
G s x q matrix 

g 
R s x m matrix 

s kolom met gemeten grootheden 

s kolom, met niet-lineaire termen 

Vergelijkingen 1.2 en 1.3 vormen samen het model van een manipulator. De verschillen 
met toest andsbeschrijving modellen worden gevormd, doordat de versnellingen en de mani- 
puleerbare ingangen in modelvergelijkingen 1.2 en 1.3 lineair voorkomen. Dit in tegenstel- 
ling tot de modelbeschrijving met stelsel 1.1, waarin de versnellingen niet expliciet voor- 
komen en de manipuleerbare uitgangen ook in niet-lineaire relaties voor kunnen komen. 
Met stelsel 1.1 kunnen dus meer systemen beschreven worden. Een ander verschil is, dat 
de modelvergelijkingen 1.2 en 1.3 in vergelijking met stelsel 1.1 eenvoudigder van vorm 
zullen. Dit doordat de massamatrix M in tegenstelling tot stelsel 1.1 niet geïnverteerd 
wordt. 

Hoofdstulr 2: Systeemidentificatie 

De modelvergelijkingen leggen de onderlinge relatie vast tussen de verschillende variabelen, 
die een rol spelen in het model. De relaties worden bepaald door constante modelparame- 
ters. Voor een goede werking van een model is het noodzakelijk de waarde van de model- 
parameters zo nauwkeurig mogelijk te kennen. De waarden van modelparameters kunnen 
echter bij het opstellen van het model onbekend zijn. Ook is het mogelijk, dat achteraf 
blijkt, dat het model niet aan zijn doelstelling voldoet met vooraf bekend veronderstelde 
waarden. In deze gevallen zullen de modelparameters met behulp van experimenten be- 
paald moeten worden. 

Bij het bepalen van de parameters zullen in het ideale geval alle variabelen, die een rol 
spelen in het model, exact bekend zijn. Dit is echter nooit het geval. Zo zullen sommige 
signalen niet gemeten kunnen worden en zullen andere signalen door afwijkingen in de 
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meetapparatuur niet exact bepaald worden. Zodoende moeten niet alleen de parameters 
met behulp van metingen bepaald worden, maar zal ook het verloop van de variabelen 
geschat moeten worden. Het bepalen van een model uit metingen wordt aangeduid met 
syst eemident ificatie. 

Ter vereenvoudiging van het schattingsproces zullen we het onderscheid tussen modelpara- 

vangen met vaïiabellen, waaïvm de tijdsafge!eideu gelijk zijn aan od. Om dit te bereiken, 
worden de modelbeschrijvingen uitgebreid met een kolom % en een kolomfunctie c(x& die 
voldoen aan: 

meterl. e11 rnoc'̂ lvasia.Xe:eïì lateli verva!!en. Dit gebeurt dmr de modelparamet,ers te wc 

2.1.a 

2.i.b 

Daarbij eisen we, dat 0 en 3 gelijke dimensies hebben en dat c(%) inverteerbaar is. We 
koppelen û en 9 op deze wijze, omdat de in een later hoofdstuk besproken methode voor 
het doorlopen van het schattingsproces vereist, dat de te  schatten variabelen geschaald 
zijn. De schaling van het gedeelte van de toestand, dat gekoppeld is aan de modelpara- 
meters, kan op deze manier eenvoudig plaatsvinden. 

Door deze aannamen kunnen we de schrijfwijze van de modellen vereenvoudigen. Bij de 
toestandsbeschrijvingswijze doen we dit door een uitgebreide toestand x in te voeren, die 
voldoet aan: 

2.2 x =  [ 3 
Stelsel 1.1 kan dan herschreven worden tot: 

2.3.a El X(7) = f(X(7),U(T),T) = 

Bij de systeemidentificatie zullen de uitgebreide toestand x(7) en de manipuleerbare ingang 
u(7) geschat moeten worden. De uitgangen y(7) zullen in de vorm van metingen bekend 
zijn. 

Bij de modelbeschrijving met bewegingsvergelijkingen voeren we een uitgebreide toest and x 
en een uitgebreide ingang r in, die voldoen aan: 

2.4 
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Dan ontstaan de modelvergelijkingen: 

2.5.a 
2.5.b 

$7) = Ax(T) + Br(7) 
EY(7) = P(X(7h7) + P(x(7)77)r(7) 

met: 

2.5.C 

2.5.d 

Bij deze beschrijvingswijze zijn de te schatten variabelen de uitgebreide toestand x en de 
uitgebreide ingang r. Ook hier zullen de uitgangen y(7) bekend zijn,in de vorm van ge- 
meten signalen. Omdat de uitgebreide ingang naast de manipuleerbare ingang ook de ver- 
snellingen bevat, is het aantal te schatten variabelen in stelsel 2.5 groter dan in stelsel 
2.3. 

Hoofdstuk 3: Optimaliseringscriteria 

3 3.1: Inleiding 

Bij de systeemidentificatie proberen we het verloop van de modelvariabelen optimaal te 
schatten met behulp van de modelvergelijkingen en metingen. Met optimaal schatten 
wordt hier bedoeld, dat de modelvariabelen zo bepaald worden, dat zo goed mogelijk aan 
de moclelvergelijklngeo eo de Eetingen wordt, voldaan. Om te  kunnen beoordelen, wanneer 
een schatting optimaal is, zal een criterium ingevoerd moeten worden, waaraan de schat- 
ting getoetst kan worden. Dit criterium zullen we aanduiden als optimaliseringscriterium. 

5 3.2: Modelafwijkingen 

Alvorens we een optimaliseringscriterium kunnen opstellen, moeten we weten, wat we met 
de systeemidentificatie willen bereiken. Het doel van de te beschouwen modellen was, om 
een zo goed mogelijke beschrijving te geven van het dynamisch gedrag van een manipula- 
tor. Om dit te bereiken hebben we de modelvergelijkingen en de metingen ter beschikking. 
Echter doordat we werken met benaderingen van de werkelijkheid, zal het niet altijd mo- 
gelijk zijn, om de variabelen zo te bepalen, dat tegelijkertijd aan de modelvergelijkingen 
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en aan de metingen voldaan wordt. Hierdoor onstaan afwijkingen, die we in het vervolg 
zullen opdelen in twee groepen, namelijk toestandsfouten, aangeduid met i, en uitgangs- 
fouten aangeduid met c. Met de toestandsfouten zullen we de afwijkingen aanduiden, die 
optreden in de differentiaalvergelijkingen van de modelbeschrijvingen. De afwijkingen in de 
uitgangsvergelijkingen duiden we aan met uitgangsfouten. Dit zijn dus de verschillen, die 
optreden tussen gemeten manipulator responsies en geschatte modelresponsies. 

Bij toepassing van de toestaI;dsbescDrijvirig volgens stelse! 2.3, zal over een tijdsinterva! 
O < T < t de uitgang bekend zijn als een gemeten signaal y,(~). Het verloop van de toe- 
stand en van de ingang van het systeem zullen geschat moeten worden. Deze schattingen 
duiden we aan als xs en u,. De modelafwijkingen, die zullen optreden,kunnen we dan be- 
schrijven met: 

3.1.a 
3.1. b 

De toestandsfouten zijn te beschouwen als afwijkingen in de dynamica van het geschatte 
model. De uitgangsfouten zijn de verschillen tussen de gemeten uitgangen van de manipu- 
lator en de geschatte uitgangen van het model. 

In het geval van de modelbeschrijving met bewegingsvergelijkingen volgens 2.5, hebben we 
de beschikking over dezelfde meetsignalen ym(7) van de uitgangen ~ ( 7 ) .  In dit geval wor- 
den de uitgebreide toestand en de uitgebreide ingang van het systeem geschat als xs en 
rs. De modelfouten kunnen nu beschreven worden als: 

3.2.a 
3.2.b 

Ni? ziilleri zowel de afwijkingen io de dynamica van het model als de afwijkingen tussen 
de uitgangsmetingen van de manipulator en de uitgangschattingen van het model in de 
uitgangsfout terug te vinden zijn. De toestandsfout toont de afwijking tussen geschatte en 
berekende tijdsafgeleiden. 

5 3.3: Optimaliseringsfunctiod 

Om zo goed mogelijk aan de modeldoelstelling te voldoen zullen de modelafwijkingen zo 
klein mogelijk moeten zijn. Dus zullen xS(7) en u,(T) respectievelijk r,(T) zo bepaald moe- 
ten worden, dat de residuen t ( ~ )  en C(T) over het bekeken tijdsinterval O i T < t volgens 
een gekozen criterium zo klein mogelijk worden. Er kunnen verschillende criteria gebruikt 
worden, om te beoordelen, of hieraan voldaan is. Als criterium is hier gekozen voor een 
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kwadratische functionaal J, van de vorm: 

De weegmatrices V en W wegen de residuen van de modelvergelijkingen. Deze weegmatri- 
ces kunnen een functie van r zijn. Omdat de residuen in een kwadratische vorm voorko- 
men, zuilen te hoge en te lage schattingen van dezelfde gïûûiie op gsfijke wijze in het 
criterium meegenomen worden. We nemen aan, dat V en W diagonaalmatrices zijn. Dit 
omdat een eventueel antisymmetrisch deel van de weegmatrices niet van invloed is op de 
waarde van de functionaal en omdat we alleen geïnteresseerd zijn in de functionaaltermen 
van de vorm t i (W)i i t i  en Ci(V)iiCi. Als exact aan de modelvergelijkingen wordt voldaan, 
geldt voor de residuen: 

.. 

T T 

3.4 

Voor een bruikbaar optimaliseringscriterium zal de functionaal een absoluut minimum 
moeten bezitten, als exact aan de modelvergelijkingen wordt voldaan. Dit betekent, dat 
elke afwijking van de modelvergelijkingen een positieve bijdrage aan de functionaal moet 
leveren. Door de aanname, dat V en W diagonaal matrices zijn en dat dus alleen kwa- 
dratische termen een rol spelen in de functionaal, leidt dit tot de eis, dat alle diagonaal 
termen van de matrices V en W positief moeten zijn, oftewel dat V en W positief defi- 
niet moeten zijn. 

Indien een beginschatting van de toestand bekend is, kan deze in de functionaal tot uit- 
drukking worden gebracht in de term: 

3.5 

Hierin is o. de beginschatting van de toestand x(0). Het vertrouwen, dat we aan deze 
beginschatting toekennen, wordt tot uitdrukking gebracht in de constante weegmatrix Qo. 
Naarmate we meer vertrouwen in aO hebben, zal x&O) minder van co af mogen wijken en 
zal deze afwijking zwaarder in de functionaal mee moeten tellen. Dit houdt in, dat we Qo 
groter moeten kiezen, naarmate a. betrouwbaarder is. Niet altijd zal voor alle elementen 
van de begintoestand een schatting bekend zijn. In dat geval moet het mogelijk zijn, om 
deze elementen van o. in de functionaal buiten beschouwing te laten. Dit betekent, dat 
de bijbehorende diagonaal termen van Qo gelijk aan nul gesteld moeten kunnen worden. 
Daarom eisen we, dat Qo een semi-positief definiete diagonaal matrix is. 

De keuze van de verschillende matrices zal afhankelijk zijn van het te beschouwen model 
en de gemeten signalen. Door aan een diagonaal term van een weegmatrix een grotere 
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waarde toe te  kennen, zal de afwijking in de corresponderende modelvergelijking zwaarder 
in de functionaal meetellen. Hierdoor zal meestal beter aan deze vergelijking voldaan wor- 
den dan bij kleinere waarden van dezelfde diagonaalterm. Dit zal dan gebeuren ten koste 
van grotere afwijkingen in de andere modelvergelijkingen. Daarom is het moeilijk, om een 
standaardmethode voor het instellen van de weegmatrices te geven. Verschillende instel- 
lingen zullen uitgeprobeerd moeten worden, waarna aan de hand van de residuen de beste 
instelling gekozen x10et worden. 

Hoofdstuk 4: Noodzakelijke voorwaarden voor optimaliteit 

5 4.1: Inleiding 

Nu het optimaliseringscriterium bekend is, zal een methode gevonden moeten worden, om 
de functionaal van dit criterium te minimaliseren. Dit zal gebeuren met behulp van een 
noodzakelijke voorwaarde voor het extreem zijn van een functionaal. Hiermee zal het mi- 
nimaliseren van een functionaal omgevormd worden tot het oplossen van een stelsel diffe 
rentiaalvergelijkingen met begin- en eindvoorwaarden. Omdat behalve de oplossing van het 
optimaliseringscrit erium ook andere verlopen van de variabelen aan de gebruikte noodzake- 
lijke voorwaarden kunnen voldoen, moet achteraf gecontroleerd worden, of de oplossing 
van het stelsel differentiaalvergelijkingen als een oplossing van het identificatieproces be- 
schouwd kan worden. Hiervoor zal een controlemethode besproken worden. 

5 4.2: Toestandsbeschijving 

Gaan we uit van de toestandsbeschrijving, dan zal de volgende functionaal geminimaliseerd 
moet en worden: 

4.1 
L 

met nevenvoorwaarden: 

4.2.a 
4.2.b 
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Allereerst brengen we de nevenvoorwaarden onder in de functionaal. Hiervoor wordt ver- 
gelijking 4.2.a met behulp van de multiplicatorstelling van Eagrange in de functionaal 
opgenomen. Vergelijking 4.2. b wordt rechtstreeks in de functionaal ingevuld. Daarmee ont- 
staat de nieuwe te  minimaliseren functionaal: 

4.3 

AT<T)(x,<T) - f(qT),Us(7-),T) - W l d 7  + 
$(xS(O) - ~o)TQo(%(0) - 00) 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het minimaliseren van functionaal J is, dat variaties 
van J naar ((T), ~ J T ) ,  U&T) en A(T) gelijk zijn aan O. Dit leidt tot de vergelijkingen voor 
O L r L t :  

4.4.a <(TI = f ( x & T ) , q m )  -i- w-l(T)w 

met: 

Het schattingsprobleem proberen we nu op te lossen door stelsel 4.4 als een stelsel diffe- 
rentiaalvergelijkingen met randwaarden te beschouwen. Aangenomen wordt, dat us een 
functie van %, A, en T is en op te lossen is uit vergelijking 4.4.c. Om dit mogelijk te 
maken zal moeten gelden: 

- 

- 
A(X&T),U~(T),T) bestaat voor toegelaten %, As en T 

B(X,(T),U~(T),T) bestaat voor toegelaten %, A, en T 
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Als de geschatte en gemeten modeluitgangen over het hele te beschouwen tijdsinterval 
samenvallen, volgt uit vergelijking 4.4.b en eindvoorwaarde 4.4.d, dat X(r) = O 
V r I O 5 r 5 t .  Dit houdt in, dat eenduidig uit het eerste gedeelte van vergelijking 
4.4.c bepaald moet kunnen worden. In de praktijk is dit normaal gesproken geen pro- 
bleem, omdat alle ingangen meestal of aangestuurd worden met bekende signalen of een- 
voudig te meten zijn. De ingangen zullen dus bijna altijd afzonderlijk bekend zijn en 
dawrem ZG in de ~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~ vûoïkûmen? dat ze eenvoudig bepa&i kurinelz WQP- 

den. 

Laten we aannemen, dat us uit 4.4.c te bepalen is en dat geldt: 

- 
- 

C(xs(r))us(r),r) bestaat voor toegelaten %, As en r 
D(%(r),us(r),r) bestaat voor toegelaten s, As en r 

Dan vormen differentiaalvergelijkingen 4.4.a en 4.4.b samen met eindvoorwaarden 4.4. d en 
beginvoorwaarden 4.4. e een st else1 gekoppelde different iaalvergeli j kingen met evenveel rand- 
voorwaarden als vergelijkingen. Dit zou volgens de theorie voldoende moeten zijn om een 
oplossing te vinden voor dit probleem. Tenminste als dit stelsel een oplossing heeft. 

5 4.3: Bewegingsvergelijkingen 

Gaan we uit van de modelbeschrijving met de bewegingsvergelijkingen, dan zal de volgen- 
de functionaal geminimaliseerd moeten worden: 

4.5 J, ( 8 7 )  , a ,%(O> 1 = 

onder de nevenvoorwaar den: 

4.6.a em = - AXs(7) - B q r )  
4.6.b C(7-1 = EY,(T) - P(xs(7),7) - P(XS(~),7))'S(T) 

Op soortgelijke wijze als bij de toestandsbeschrijving wordt deze functionaal herschreven 
tot een optimaliseringscriterium zonder nevenvoorwaarden. Hierdoor resulteert als nieuwe 
te minimaliseren functionaal: 
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4.7 

De voorwaarde, dat variaties van J naar e(.), xs(r), rs(7) en X(r)  gelijk zijn aan O, leidt 
tot de vergelijkingen voor O 5 r 5 t: 

4.8.a 

4.8.b 

4.8.C 

4.8.d 

4.8.e 

met: 

Aangenomen wordt, dat us een functie is van %, As en r is en op te lossen is uit verge- 

lijking 4.8.c. Hiervoor zal moeten gelden, dat P (x&r),~)v(r)P(x&~),~) regulier is. Doordat 
aangenomen is, dat V(r) positief definiet is, zal F(X&T),T) daarvoor een rang moeien heb- 
ben, die even groot is als de dimensie van de uitgebreide ingang. Omdat voor mechani- 
sche manipulatoren zal gelden, dat de massamatrix M(x(r),r) regulier is, en door de ma- 
nier, waarop P(xJT),T) gedefinieerd is, is dit het geval als alle systeemingangen u(r) af- 
zonderlijk uit metingen bekend zijn. Als bovendien ook de distributiematrix H(x(T),T) re- 
gulier is, is het ook voldoende als de versnellingen elk afzonderlijk gemeten zijn. H(x(T),T) 
zal regulier zijn, als elke systeemingang aan een vrijheidsgraad gekoppeld is. 

T 

Laten we aannemen, dat met vergelijking 4.8.c te bepalen is, en dat geldt: 
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- @(%(')) bestaat voor toegelaten %, A, en r 

dp(%(T)) bestaat voor toegelaten %, A, en T 

7 

7 
- 

Dan vormen differentiaalvergelijkingen 4.8.a en 4.8.b samen met de randvoorwaarden uit 
vergelijkingen 4.8.d en 4.0.e weer een stelsel met evewee! vergelijkingeri als randvoorwaar- 
den. 

5 4.4: Controle mogelijkheden 

Omdat de stelsels differentiaalvergelijkingen afgeleid zijn uit noodzakelijke voorwaarden 
voor optimaliteit , is het nodig de oplossing van de differentiaalvergelijkingen te  controle- 
ren. Daarbij is het niet nodig, om aan te tonen, dat de oplossing van de differentiaalver- 
gelijkingen ook werkelijk het minimum is van de beschouwde functionaal. De controleme- 
thode, die in deze paragraaf geponeerd wordt, kan niet aantonen, dat een oplossing de 
beste oplossing voor het schattingsprobleem is. Wel geeft het aanwijzingen, of een oplos- 
sing een model heeft opgeleverd, dat een goede beschrijving vormt van de gemodelleerde 
manipulator. Is dit niet het geval, dan zal het schattingsprobleem nogmaals opgelost moe- 
ten worden uitgaande van een nieuwe beginschatting co 

De eerste en belangrijkste stap bestaat uit de controle, of de geschatte modelresponsies 
overeenkomen met de gemeten manipulator responsies. Omdat de geschatte en gemeten 
responsies vaak niet samenvallen, moet een maximaal toelaatbare waarde gekozen worden, 
waarmee de responsies van elkaar mogen verschillen. Deze waarde zal afhankelijk zijn van 
de grootte van de betreffende signalen en van het uiteindelijke doei, waarvoor het model 
gebruikt zal worden. 

Als de geschatte en gemeten responsies deze test doorstaan zal gecontroleerd moeten wor- 
den, of de Eagrange multiplicatoren klein zijn. Hiermee wordt bedoeld, dat de term 
W-IX(7) veel kleiner is dan &(T). Hoewel de randwaarden van de stelsels differentiaalverge- 
lijkingen tot gevolg hebben, dat hieraan voldaan is op het begin- en eindtijdstip van het 
beschouwde tijdsinterval, is het niet onmogelijk, dat hieraan niet voldaan wordt op andere 
tijdstippen binnen het beschouwde tijdsinterval. Deze term moet klein zijn, omdat hij 
buiten het identificatieproces niet in de modelvergelijkingen voorkomt. Bij hoge waarden 
van de term W-'A(T) zal dan ook een groot verschil optreden tussen het geschatte verloop 
van de toestandsvariabelen en het werkelijke verloop van deze variabelen bij normaal ge- 
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bruik van het model. Grote filtertermen maken de oplossing van de different iaalverge- 
1 i j  kingen dan ook onbet rouwbaar. 

Hoofdstuk 5: Programma opbouw 

Voor beide modelklassen is het schattingsprobleem omgevormd tot het oplossen van een 
gekoppeld stelsel different iaalvergelijkingen met begin- en eindvoorwaarden. Deze stelsels 
zijn echter alleen bij eenvoudige problemen analytisch op te lossen. Daarom nemen we 
onze toevlucht tot numerieke methoden. De meest gebruikte methoden voor het oplossen 
van randwaardenproblemen zijn de zogenaamde simple-shooting methoden. Bij deze me- 
thoden worden de ontbrekende beginwaarden met beginschattingen ingevuld, die daarna 
net zo lang aangepast worden, totdat bij integratie van begin- naar eindpunt aan alle 
gestelde randwaarden voldaan is. Omdat hier sprake is van Hamilton-Jacobi systemen zijn 
deze methoden echter onbruikbaar. Er zal dus gebruik gemaakt moeten worden van een 
andere methode. 

Gekozen is voor een licht gewijzigde vorm van de succesieve substitutie methode uit [lit. 
Vaassen]. Deze methode kan als een shooting-methode beschouwd worden. De ontwerppro- 
gramma’s staan in appendix A. De differentiaalvergelijkingen worden in twee delen ge- 
splitst, namelijk in de differentiaalvergelijkingen voor i en de differentiaalvergelijkingen 
voor f,. Voor deze differentiaalvergelijkingen wordt een oplossing gezocht met behulp van 
twee loops. In de eerste loop proberen we een beginschatting b voor x,(O) te vinden, 
waarbij uitgegaan wordt van een bekend verloop van X(T). Dit doen we door de begin- 
schatting b van x(0) net zolang aan te passen, totdat, na integratie van % vanuit T = O 
naar T = t, met x(0) = b en X(T) bekend, en vervolgens de integratie van f ,  van T = t 
naar T = O, met A(t) = O en x(7) bekend, voldaan wordt aan: 

5.1 X(0) - Qo(b - co) = O 

Omdat x en X van elkaar afhankelijk zijn, zal het verloop van de vooraf bekend veron- 
derstelde X(T) verschillen van het verloop van de uiteindelijk berekende X(T). Daarom 
wordt gebruik gemaakt van een tweede loop, waarbinnen de eerste loop zich bevindt. Deze 
loop wordt net zolang doorlopen, totdat X(T) en X(T) naar stabiele oplossingen convergeren. 
Doordat van t e  voren niet bekend is, hoeveel loops doorlopen moeten worden, voordat een 
oplossing berekend is, zijn de programma’s alleen geschikt voor off-line systeemanalyse. 
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Het grootste verschil in de programma's voor de twee beschrijvingsmethoden wordt ge- 
vormd door de verschillende manieren, waarop de ingangssignalen bepaald worden. Door 
de verschijningsvorm van de ingangssignalen in vergelijking 4.4.c moeten de ingangssigna- 
len bepaald worden met behulp van een iteratieroutine. In de andere beschrijvingsmethode 
worden de ingangssignalen rechtstreeks bepaald uit vergelijking 4.8.c. Dit heeft tot gevolg, 
dat voor hetzelfde probleem het programma met de gewone toestandsbeschrijving veel 

schrijven tot een vorm, waarliit de ingang zonder het deerloper, van een iteratieroutine te 
bepalen is. Dit zou veel tijdswinst op kunnen leveren. Omdat deze vergelijkingen echter 
voor elk model verschillend zijn, is gekozen voor het gebruik van de meer algemene vorm 
van vergelijkingen 4.4.c en wordt de extra rekentijd voor lief genomen. 

.. - 7  
+rQmw "'-%"' --= 7 9 1  zijli. voor veel nlodellen za: het iiIzlge!ijk ZijE? om verge!ijkingen 4.o.c t,P her- 

Het bepalen van de beginwaarden b gebeurt met de in [lit. Powell] beschreven methode 
voor het oplossen van niet-lineaire stelsels vergelijkingen. Deze met hode probeert een op- 
lossing te  vinden met behulp van een combinatie van Newton-Raphson iteraties en een 
steilste gradiënt-methode voor het oplossen van stelsels vergelijkingen. De methode is ge- 
implementeerd met behulp van NAG-routine C05NCF. Voor een goede werking van deze 
methode is het noodzakelijk de uitgebreide toestand zo te schalen, dat alle elementen van 
%(O) van dezelfde ordegrootte zijn. De methode stopt niet alleen bij het vinden van een 
oplossing van vergelijking 5.1, maar ook als een minimum van het linkerlid van deze ver- 
gelijking bereikt is. Hierdoor kan het voorkomen, dat verschillende beginwaarden b uitge- 
probeerd moeten worden, voordat een oplossing bereikt wordt. Vooral bij modellen met 
hoge dimensies van de uitgebreide toestand kan dit het geval zijn. 

Voor het opstarten van de schattingsprocedure zullen beginschattingen voor b en X aan- 
wezig moeten zijn. Voor de beginschatting van b nemen we de tot dan toe beste begin- 
schatting van x(0) gegeven door ao. Voor de beginschatting van X stellen we: 

5.2 X(7) = o ,  v 7 I o 5 7 5 t 

Voor deze beginschatting is gekozen, om twee redenen. Allereerst heeft de term W-lX door 
deze keuze bij de eerste iteratiestap geen invloed op de integratie van x. Ten tweede zou 
dit de oplossing van X moeten zijn, als de metingen volledig met de schattingen overeen 
zouden komen en de beginschatting van x(0) niet gegeven is of correct is. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten 

6.1: Meiding 

De algorithm-en, die in het voorgaande hoofdstuk besproken zijn, zijn samen met de suc- 
cessieve substitutiemethode van W. Vaassen gecombineerd tot het identificatieprogramma 
EST. Met behulp van dit programma zijn systeemidentificaties uitgevoerd op verschillende 
modellen en hun bijbehorende signalen. Enkele aspecten van het gebruik van deze algo- 
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rithmen worden in dit hoofdstuk besproken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudi- 
ge modellen. De modellen worden besproken in appendix B. Er is gekozen voor deze mo- 
dellen, omdat zij door hun eenvoud de verschillende aspecten redelijk goed zichtbaar ma- 
ken. De modellen zijn gebruikt voor de beschrijving van het gedrag van de y-slede in de 
XY-tafel, die ontworpen is in het kader van de promotie van T. Heeren [lit. Heeren]. De 
gebruikte signaalset is afgebeeld in grafiek 1. Als standaard instelling is gebruik gemaakt 
van de volgende variabeler;: 

[ 0.94 

1 1.5 1 0.0 0.0 0.0 1.0 J 

De gebruikte toleranties zijn: 

toll = 10-4, to12 = 10-3 

De vermelde modelnummers komen overeen met de nummers in appendix B. Tenzij an- 
ders vermeld wordt, is gebruik gemaakt van model 3 .  

8 6.2: Vergelijking algorithmen 

In deze paragraaf vergelijken we de verschillende algorithmen met elkaar. Leggen we de 
successieve substitutiemethode en de andere twee algorithmen naast elkaar, dan wordt het 
grootste verschil gevormd door het feit, dat de ingangssignalen bij de successieve substitu- 
tiemethode als exact bekend beschouwd worden, terwijl deze signalen in de andere algo- 
rithmen als gemeten signalen behandeld worden. Door de extra rekentijd, die nodig is, om 
uit de gemeten signalen een schatting van de ingangssignalen te bepalen, zijn de nieuwe 
algorithmen trager dan de successieve substitutiemethode. Dit is een factor 2 voor de be- 
schrijvingsmet hode met de bewegingsvergelijkingen en een factor 8 voor de beschrijvings- 
methode met de gewone toestandsvergelijking. Het verschil in snelheid tussen de beschrij- 
vingsmethode met de bewegingsvergelijkingen en de methode met de gewone toestandsbe- 
schrijving wordt bijna geheel veroorzaakt door de verschillende manieren, waarop de in- 
gangssignalen geschat worden. 

Het verschil tussen de successieve substitutiemethode en het algorit hme voor de beschrij- 
vingsmethode met de toestandsbeschrijving wordt geheel veroorzaakt door de afwijkende 
behandeling van de ingangssignalen. Daarom is te verwachten, dat de methoden in elkaar 
overgaan, als in het algorithme van de toestandsbeschrijving de metingen en de schat- 
tingen van de ingangssignalen continu samenvallen. Om dit te kunnen bereiken, moeten 
we de elementen van weegmatrix V, waarmee de verschillen tussen de gemeten en ge- 
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schat te ingangssignalen gewogen worden, oneindig groot kiezen. Uit enkele experimenten is 
gebleken, dat deze verwachting dan correct is. 

Ook de beschrijvingsmethode met behulp van de bewegingsvergeli jkingen zal eenzelfde 
gedrag kunnen vertonen. Hiervoor moet echter een beperking in de modelbeschrijving op- 
gelegd worden. Deze beperking is, dat de versnelling in de te  vergelijken methoden op 
dezelfde mmieï in de mt$a=gsïerff~l!ijkin,gpri - .  - ~7~ork~rnpn~ Dit houdt bijvoorbeeld in, dat als 
gebriik gemaakt is vm zedel 4, dit medel mngeschseven moet worden tot model 3, om- 
dat de versnelling in de toestandsbeschrijving niet expliciet voor kan komen. Als we dan 
de uitgangsfouten in de dynamische vergelijkingen en de uitgangsfouten, die betrekking 
hebben op de gemeten ingangen, oneindig wegen, dan zullen de resultaten van dit algo- 
rithme samenvallen met de successieve substitutiemethode. 
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Grajiek 2: Vergelijking successieve substitutie methode met toestandsbeschrijving 

Als niet voldaan is aan de aannamen uit de voorgaande alinea's, dan kunnen de resulta- 
ten van de verschillende algorithmen verschillen. Deze verschillen zijn te  verwachten, om- 
dat verschillende stelsels differentiaalvergelijkingen worden opgelost. De verschillen zijn 
echter bij vergelijkbare instellingen van de algorithmeparameters meestal klein. Een voor- 
beeld wordt getoond in grafiek 2.111 grafiek 2.a staan de meting en schatting van de ver- 
plaatsing van model 2 uitgevoerd met het algorithme voor de toestandsbeschrijving met: 

v = 0.0 10-20 0.0 
[ ;:; 0.0 0.0 ] 

0.0 1.0 

In grafiek 2.b staan de meting en schatting van de verplaatsing van model 1, zoals deze 
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bepaald is met de succesieve substitutiemethode met: 

v = [ i:: j g o  ] 
Ondanks een verwaarloosbaar verschil tussen de geschatte en gemeten ingangsstroom, heb- 
ben de met hoden geresulteerd in verschillende beginschattingen voor de verplaatsing en 
snelheid en in verschillende waarden van de parameters. Met de successieve substitutie- 

standsbeschrijving zijn gevonden I( = 2.229 en F = 4.461. Als bij dit latsste algûïithme de 
weging van de ingangsstroom opgevoerd wordt tot een factor 1020, dan vallen de geschatte 
parameters samen met de waarden van de parameters, zoals deze door de successieve sub- 
stitutiemethode gevonden zijn. 

meiho& zijli deze geschat & I'; = 2.406 F = 5.102, MpT: h& dgoriihme voor de toe- 

6.3: Invloed van algoritheparameters 

De werking van de verschillende algorithmen wordt beïnvloed door de waarden van ver- 
schillende algorithmeparameters. Deze parameters zijn de toleranties toll en to12, de be- 
ginschatting co en de weegmatrices Qo, V en W. De invloed van de parameters op de 
resultaten van de algorithmen worden in deze paragraaf kort besproken. 
De nauwkeurigheid, waarmee een oplossing berekend wordt, is afhankelijk van de toleran- 
ties toll en to12. Deze toleranties kunnen een grote invloed hebben op de resultaten van 
de algorithmen. De tolerantie toll bepaalt de nauwkeurigheid, waarmee de beginschatting 
b berekend wordt. Deze tolerantie zal zo gekozen moeten worden, dat de berekende oplos- 
sing van de differentiaalvergelijkingen zo goed mogelijk aan vergelijking 5.1 voldoet. Als b 
niet nauwkeurig genoeg bepaald wordt, zullen de oplossingsalgorit hmen gaan divergeren. 
Te kleine toleranties hebben tot gevolg, dat geen oplossing gevonden kan worden, omdat 
door de aanwijzigheid van numerieke fouten niet met de gewenste nauwkeurigheid aan 
vergelijking 5.1 voldaan kan worden. De tolerantie to12 zal zo gekozen moeten worden, 
dat het verschil tussen de oplossingen van de laatste twee iteraties klein is. Als deze tole- 
rantie te klein is, zal eerst convergentie naar een schijnbaar stabiele waarde plaatsvinden. 
Na enige tijd zullen de methoden echter gaan divergeren. Een te  grote waarde zal tot 
gevolg hebben, dat de iteraties afgebroken worden, voordat een stabiele oplossing bereikt 
is. Gebleken is, dat een waarde to12 M 10-3 goede resultaten geeft. 

Aangezien het oplossingsalgorithme stopt bij het bereiken van een minimum van de term 
X(0) - Qo(b - co), kan de beginschatting van invloed zijn op de resultaten. Dit is te zien 
in grafiek 3. Beginschatting 2 is gelijk aan de standaard instelling. Voor beginsschatting 1 
is de geschatte beginsnelheid ten opzichte van de standaard instelling verhoogt van -0.2 
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Grafiek 3: Invloed beginschatting op schattingsresultaten 

-1.0. De geschatte parameters zijn voor beginschatting 1 K = 2.517 en F = 5.522 en naar 
beginschatting 2 K = 2.229 en F = 4.461. Voor beide oplossingen wordt binnen de Voor 

tolerantie toll aan vergelijking 5.1 voldaan. Hieruit moet dus geconcludeerd wor- 
den, d a t  voor dit model meerdere oplossingen van de differentiaalvergelijkingen mogelijk 

die aan vergelijking 5.1 voldoen. Ook voor andere modellen kan deze situatie optre- zijn , 
dene Daarom is het aan te raden, om bij een slechte oplossing de schattingsprocedure te 

met een andere beginschatting oo. Afhankelijk van de gebruikte modelvergelijkin- 
gen, metingen en gebruikte weegmatrices zal het schattingsalgorithme meer of minder ge- 
voelig zijn voor de beginschatting. 

Met behulp van de weegmatrix Q0 worden beperkingen opgelegd aan de mogelijk waarden 
van x(o). Normaal gesproken betekent het gebruik van de weegmatrix Qo, dat de waarde 
van x(o) altijd in de buurt van de beginschatting o. zal blijven. Hierdoor gaat veel vrij- 
heid .erloren bij het bepalen van de beginschatting b. Daarom is het aan te raden om 
voor Q~ de nulmatrix te kiezen. 

Met behulp van de weegmatrix w worden de toestandsfouten gewogen. Het verhogen van 

een van de weegmatrix zal tot gevolg hebben, dat beter voldaan wordt aan de 
bij ehorende toestandsvergelijking. Dit wordt veroorzaakt, doordat de bijbehorende term 
van de kolom W-'A(T) kleiner wordt. Nemen we aan, dat W voldoet aan W = a1 en 

dan zal deze kolom zo klein worden, dat verondersteld mag worden, dat X(T) onaf- 
hanke1i$ is van &T). Daardoor zal het mogelijk worden, om de oplossing van de differen- 
tiaalvergelijkingen met één iteratie van de buitenste loop te bepalen. Het groter maken 
van w komt echter overeen met het kleiner maken van de matrix V en kan dus tot ge- 
volg hebben, dat slechter aan de uitgangsvergelijkingen voldaan wordt. Dit alles is te zien 

Q 1 @? 

I 
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Grafiek 4: Invloed weegmatm’s W op schattingsresultaten 

in grafiek grafiek 4. Uitgegaan is van de standaardinstelling met een beginschatting 
de snelheid, die gewijzigd is van 4 . 2  naar -1.0. Bij weging 1 is weegmatrix gelijk aan 
de eenheidsmatrix. Bij weging 2 geldt W = 10201. Dit verschil in weging heeft voor weging 
2 geleid tot een slechtere schatting van de verplaatsing (grafiek 4.a), een betere schatting 
van de versnelling (grafiek 4.b) en een veel kleinere uitgangsfout, zoals Voor ( s ( ~ ) ) ~  blijkt 
uit grafiek 4.c. 

Het verhogen van een element van de weegmatrix V heeft tot gevolg, dat beter voldaan 
worden aan de bijbehorende uitgangsvergelijking. Echter hogere waarden van elementen 

van V hebben tot gevolg, dat de aanwezige verschillen tussen schattingen en metingen 
leiden tot grotere tijdsafgeleiden van X(T) en dus ook tot grotere A(T), Dit heeft weer tot 
gevolg, dat slechter aan de toestandsvergelijkingen zal worden voldaan. Bovendien kan 
hierdoor het rekenalgorithme instabiel worden. Dit betekent, dat de weegmatrix v niet te 
groot gekozen kan worden. Een voorbeeld wordt in grafiek 5 getoond. Voor weging is 
uitgegaan van de standaardinstelling met een beginschatting van de snelheid, die gewijzigd 
is van -0.2 naar -1.0. Bij weging 2 is de weging van de schattingsfout van de versnelling 

I 
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Grafiek 5: Invloed weegmatrix V op schattingsresultaten 

weg'n8.2..... 
Weging 1 

opgevoerd van 10-20 naar 0.1. De versnelling wordt zoals verwacht beter geschat (grafiek 
5.b). Daar staat tegen over, dat de verplaatsing (grafiek 5.a) en ingangsstroom (grafiek 
5.c) slechter geschat worden en de toestandsfouten veel groter zijn geworden, zoals voor 
( t ( ~ ) ) ~  blijkt uit grafiek 5.d. 

5 6.4  Identificatieresultaten 

Tenslotte enige opmerkingen over de resultaten van de systeemidentificatle van de y-slede 
met behulp van de in appendix B beschreven modellen. Allereerst mag uit de resultaten 
geconcludeerd worden, dat het meetsignaal van de versnellingen een grote fout bevat. 
Wanneer het gemet en versnellingssignaal met een verwaarloosbare weegterm meegenomen 
wordt in de schattingsprocedure, zijn de toestandsfouten en de uitgangsfouten klein, met 
uitzondering van de uitgangsfout, die betrekking heeft op de meting van de versnelling. 
Wordt de weging van de versnellingsmeting opgevoerd, dan blijven de toestandsfouten 

! 
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Grafiek 6: Invlo e d van vers n ellings m et ing op schat t ings result at en 

klein, maar worden de uitgangsfouten steeds groter. De schattingen wijzen erop, dat het 
versnellingssignad te veel ruis bevat. Bovendien lijkt het erop, dat de versnellingsopnemer 
een gedempt signaal meet, zodat de gemeten signalen een te  lage waarde hebben. Een 
voorbeeld van de afwijkingen, die de versnellingsmeting introduceert, is getoond in grafiek 
6. Daarbij is weging 1 gelijk aan de standaard instelling. Bij weging 2 zijn de onderste 
twee diagonaaltermen van weegmatrix V ten opzichte van de standaard instelling 
omgewisseld. 

Wanneer de versnellingsmeting buiten beschouwing gelaten wordt in de identificatieproce- 
dure, dan worden met de gebruikte modellen de ingangsstroom en de verplaatsing goed 
geschat. Daarbij treden voor vergelijkbare instellingen van de weegmatrices nauwelijks 
verschillen op tussen de gebruikte modellen. De waarden van de geschatte parameters 
vertonen echter binnen een model onder invloed van de gebruikte weegmatrices een grote 
spreiding, waarbij voor de geschatte waarden geldt, dat 2.229 5 K 5 2.517 en 
4.461 5 F 5 5.522. Daaruit mag geconcludeerd worden, dat de gebruikte modellen geen 
komplete beschrijving van de y-slede vormen. Dit was ook te verwachten, omdat in de 
modellen geen rekening gehouden wordt met effecten in de XY-tafel, zoals scheefstelling 
van de assen en slappe overbrengingen. 

i 
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Hoofdstuk 7: Conclusies 

Uit experimenten is gebleken, dat de rekenalgorithmen voor beide beschrijvingsmethoden 
goede resultaten opleveren. Daarbij treden meestal geen grote verschillen op tussen de 
schattingen van beide algorithmen en tussen het aantal loops, dat beide algorithmen door- 

bewegingsvergelijkingen te verkiezen boven de Seschrijwings~ethode x e t  behdp vm de 
gewone toestandsbeschrijving. Dit ten eerste omdat de bewegingsvergelijkingen meestal 
eenvoudiger van vorm zijn en ten tweede omdat het bij deze beschrijvingsmethode beho- 
rende algorithme minder rekentijd nodig heeft voor het berekenen van een oplossing. 

l0peIl7 vccrdzt, een eplessing E&nd is. -^& is & b-scti~ljvingsmethode mzt b&!p 'Jm 

Gebleken is, dat de berekende oplossingen beïnvloed worden door de gebruikt e instellingen 
van weegmatrices, beginschattingen en toleranties. De weging van de beginschatting met 
behulp van weegmatrix Qo introduceert een beperking op het gebied van de mogelijke 
oplossingen. Daarom is het aan te raden, om voor deze matrix een nulmatrix te kiezen. 
Ten aanzien van de andere weegmatrices, beginschattingen en toleranties is het niet mo- 
gelijk om standaardwaarden te geven, die leiden tot goede oplossingen. Dit omdat de in- 
stellingen afhankelijk zijn van de modelvergelijkingen en gebruikte metingen. Bovendien 
kunnen twee van elkaar verschillende beginsschattingen co leiden tot twee verschillende 
schattingsresultaten, die allebei een oplossing zijn van de stelsels differentiaalvergelijkingen. 
Afhankelijk van de schattingsresult aten zullen dus meerdere instellingen en beginschat- 
tingen uitgeprobeerd moet en worden. 

De hier besproken algorithmen zijn alleen bruikbaar voor off-line systeemidentificatie. Dit 
wordt veroorzaakt, doordat vooraf niet bekend is, hoeveel rekentijd nodig is voor het be- 
palen van een oplossing. Bovendien is de door het algorithme berekende oplossing niet 
noodzakelijkerwijs een oplossing van het identificatieprobleem. Controle achteraf is altijd 
noodzakelijk. 

De methode van Powell voor het bepalen van beginschatting b van x(0) is heel bruikbaar 
gebleken bij het oplossen van de gebruikte stelsels differentiaalvergelijkingen met rand- 
voorwaarden. Voor het beste resultaat van deze methode moeten deze echter wel zo ge- 
schaald worden, dat alle elementen van x(0) van dezelfde ordegrootte zijn. 
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Appendix A: Ontwerpprogrm's 

§ A.1: Toestmdsvergelijkingen 

Allereerst bespreken we het programma voor het oplossen van stelsel 4.4. We definiëren 
& hldpfQocties: 

De structuur van het programma kan dan op de volgende wijze beschreven worden: 

n := O 
bo := o. 

herhaal 
Xo(r) := o, V T  I o < r < t  

begin 
n : = n + 1  
b, := bn-l 
bepaal ~ ( 7 )  voor O < r < t uit lbl 

X,(T) := - Y ~ ( T ) I  - 
A,(t) := 8 

met u2(r) de oplossing van 
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als I IX(0) - Qo(b, - oo)l I > toll dan 
begin 

bepaal andere b, 
ga naar  lbl 

eind 
bepaal fout 

eind 
totdat fout < tol2 

5 A.2: Bewegïngsvergelijkingen 

Voor het ontwerpprogramma voor het oplossen van stelsel 4.8 te geven, worden de vol- 
gende hulpfuncties gedefinieerd: 

F(x) = (PT(x)VP(x))-lBT 

@(x) = (PT(x)vP(x))-'PT(x)v 

De structuur van het programma kan dan op de volgende wijze beschreven worden: 

n := O 
bo := cr0 

herhaal 
begin 

Xo(7) := o, 

lbl 

n : = n + P  
b, := bn-l 
bepaal x,(r) voor O 5 r 5 t uit 
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als I IA(0) - Qo(b, - ao)I I > toll dan 
begin 

bepaal andere b, 
ga naar Ibl 

eind 
bepaal fout 
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Appendix B: Schattingsmodellen 

Voor de systeemidentificatie van de y-slede van de XY-tafel is in hoofdstuk 6 gebruik 
gemaakt van enkele eenvoudige modellen. Deze modellen zullen hier kort besproken wor- 
den. 

We nemen aan, dat de siede bestaat uit een puntmassa mei eea gewicht van 1 kg. De 
slede heeft één graad van vrijheid, die wordt aangeduid met q(7). Op de slede werkt een 
wrijvingskracht van een onbekende grootte F, die de beweging van de massa tegenwerkt. 
De slede wordt aangedreven met een kracht, die evenredig is met een ingang i(7). De 
evenredigheidsconstante heeft een onbekende waarde K. Uit het krachtenevenwicht volgt, 
dat zal gelden: 

B.J q ( ~ )  = Ki(7) - sign(4)F 

Voor het bepalen vi111 de onbekende modelparameters K en F hebben we de beschikking 
over de metingen van drie signalen, namelijk de verplaatsing q(7), de versnelling q(7) en 
de ingang i(7). Met deze gegevens kunnen we de vergelijkingen samenstellen, waarmee dit 
model in de verschillende beschrijvingsmet hoden gerepresenteerd wordt. 

Allereerst geven we het model voor de successieve substitutiemethode van W. Vaassen. 
Daarvoor wordt de volgende uitgebreide toestand gedefinieerd: 

B.2 

Ais ingangssignaal wordt genonien: 

B.3 u(r) = i(7) 

Tenslotte wordt aangenomen, dat de uitgang voldoet aan: 

B.4 

B.5 

Voor de uitgangsvergelijking geldt: 
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B.6 

Vergelijking B.5 en B.6 zullen samen aangeduid worden als model 1. 

Bij de modelbeschrijving met de gewone toestandsbeschrijving gebruiken we dezelfde uit- 
gebreide toestand en toestandsvergelijking. Omdat echter au ook het ingangssignaal geme- 
ten wordt, breiden we de uitgang uit tot: 

B.7 

Voor de uitgangsvergelijking 2.3.b geldt dan: 

B.8 

Vergelijking B.5 en B.8 zullen samen aangeduid worden als model 2. 

Voor de modelbeschrijving met behulp van bewegingsvergeli jkingen maken we gebruik van 
dezelfde uitgebreide toestand en uitgang als in model 2. De uitgebreide ingang i(7) wordt 
gedefinieerd als: 

B.9 f(7) = [ 
Nu hebben we de mogelijkheid, om de uitgangen op twee verschillende manieren te mo- 
delleren. Allereerst kunnen we de versnelling op dezelfde wijze als in vergelijking B.8 te 
modelleren. Dan zal in stekel 2.5 geiden, dat: 

B.10 

Vergelijkingen B.10 en B.ll  ingevuld in stelsel 2.5 duiden we aan met model 3. Een an- 
der model wordt verkregen door de versnelling direkt in te vullen. Dan zal onstaan: 
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B.12 

B.13 

Dit model zullen we aanduiden met model 4. 
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