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Samenvatting.
In dit verslag zal gekeken worden naar het schakelvlakfilter wat door M.J.G. van de
Molengraft is beschreven in 'Identification of non-linear mechanical systems'.
Allereerst zal de theorie van het schakelvlakfilter besproken worden waarna vervolgens naar toepassigen van het filter gekeken zal worden. Het zal echter blijken dat
het schakelvlakfilter zoals dat beschreven is door M.J.G.van de Molengraft niet
zmdermeer geed Imctimeert. Ye concizsie is dan ook &it het filter, zoals voorgesteid door M.J.G. van de Moiengraft, niet aigemeen toepasbaar is.
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Symbolenlijst.
S

kolom met vrijheidsgraden (posities); dim(s) =n.

V

kolom met eerste afgeleiden van s (snelheden); dim(v) = n.

a

koiom met eerste afgeieiden van v (versneiiingenj; dim(a) =n

U

kolom met ingangen; dim(u) =m.

e

kolom met constante onbekende parameters; dim(8) =p.

Y

kolom met uitgangen; dim(y) = q.

M

n*n massa matrix.

h

kolom t.b.v. bewegingsvergelijking; dim(h) = n.

H

n*m matrix t.b.v. bewegingsvergelijiung.

k

kolom t.b.v. bewegingsvergelijking; dim(k) = q.

t

tijd.

Z

kolom met modelvariabelen die gemeten worden; dim(z) =1.
f
l
,

g

kolom t.b.v. meetvergelijking; dim(g) =1.

G

l*n matrix t.b.v. meetvergelijking.

R

l*m matrix t.b.v. meetvergelijking.

Ei

kolom residuen bij schattingsmodel (i = 1 t/m 3).

<i

kolom residuen bij schattingsmodel (i = 1 t/m 2).

x

kolom met uitgebreide toestandschatter; dim( 2)=2n+ p.

P

kolom met uitgebreide ingangschatter; dim( fi ) =n + m.

A

matrix t.b.v. uitgebreide toestandsbeschrijving.

B

matrix t.b.v. uitgebreide toestandsbeschrijving.

E

matrix t.b.v. uitgebreide toestandsbeschrijving.

f

kolom t.b.v. uitgebreide toestandsbeschrijving.

F

matrix t.b.v. uitgebreide toestandsbeschrijving.

E

kolom met residuen

i

kolom mei ïesidileii Ci.

ti.

kolom, schakelvlakpararneter; dim(s,) =n+ 1.
weegmatrix voor schakelvlakparameter.
positief definiete diagonaal weegmatrix.

N

(n+i)*(l-m) matrix loodrecht op F.
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Voorwoord.
Deze opdracht is uitgevoerd in het kader van de tweede stage bij de vakgroep
Regeltechniek van de faculteit Werktuigbouwkunde. Bij deze opdracht ben ik
begeleid door Frans Veldpaus.
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Hoofdstuk

1

Inleiding.
In het proefschrift van M.J.G. van de Molengraft (1990) is gewezen op de analogie
tussen optimaal regelen en optimaal schatten. Van deze analogie zal gebruik gemaakt
worden om het concept van het schakelvlak (Asada & Slotine 1986) toe te passen
---A-

,e:,1

..,L,ccdn

V U U I Uylllllaai JLllQ-LLGll.

Uitgaande van de algemene beschrijving van een systeem zal in hoofdstuk 2 worden
aangegeven hoe dit concept gebruikt kan worden bij schatten. Hierbij zal dan een
zogenaamd schakelvlakfilter worden afgeleid dat uitgaande van metingen van in- en
uitgang en kennis over de modelstructuur van het systeem de toestand en parameters
van het systeem schat. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens gekeken hoe het schakelvlakfilter functioneert op de xy-tafel. Hierbij wordt het gedrag van de xy-tafel met een
computermodel gesimuleerd. Gebleken is dat het schakelvlakfilter niet algemeen
toepasbaar is in zijn huidige vorm.
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Hoofdstuk 2
Identificatie met behulp van een schakelvlakfilter.
2.1 Inleiding.
Het doei van sysieëmirienîificaii is het vizden va, een mathematisch mcdel
het
systeem. De informatie over het systeem wordt verkregen met behulp van metingen.
Hier zal alleen gekeken worden naar de identificatie van mechanische systemen
waarvoor een model-structuur beschikbaar is die verkregen is door het toepassen van
fjsische wetten en veronderstellingen met betrekking tot het gedrag. De variabelen en
parameters in het model representeren fysische grootheden, zoals positie, snelheid,
massa en stijfheid. D e identificatie bestaat uit het bepalen van de onbekende
parameters van het model.
In dit hoofdstuk zal eerst een algemeen model voor een mechanisch systeem gegeven
worden waaruit vervolgens het identificatie model zal worden afgeleid. Vervolgens zal
gekeken worden hoe een ’optimale oplossing’ kan worden bepaald met behulp van het
schakeivlakfilier.

2.2 Dynamisch model.
Een algemene mathematische beschrijving van een dynamisch systeem kan er als
volgt uitzien:

met:

s
V

a
U

e

Y
M
h

H
k

kolom met vrijheidsgraden (posities); dim(s) =n.
kolom met eerste afgeleiden van s (snelheden); dim(v) =n.
kolom met eerste afgeleiden van v (versnellingen); dim(a) = n.
kolom met ingangen; dim(u) =m.
kolom met constante onbekende parameters; dirn(6) =p.
kolom met uitgangen; dim(y) = q.
massa matrix; dim(M) = n*n.
kolom met krachten t.g.v. veren, dempers etc.; dim(h) =n.
verdelings matrix; dim(H) = n*m.
kolom; dirn(k) = q.
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t

tijd.

Hierbij moeten dan nog de beginvoonvaarden voor (a) t/m (c) gegeven worden. De
kolom 8 bevat de onbekende constant veronderstelde parameters zoals massa’s,
veerstijfheden e.d. De bewegingsvergelijking (d) is in het algemeen niet lineair. D e
kolom u bevat de ingangen die gebruikt worden om het systeem te regelen. Omdat de
ingangen meestal direct aan een vrijheidsgraad zijn te relateren is de bewegingsvergelijking in het algemeen lineair in u. De kolom h bevat de krachten t.g.v. demping,
-maariekracht, veren: Coriolis el.; cefitrihgazl weski-.
Opgemerkt
_ dient te worden
dat modelfouten niet door dit model worden beschreven.

2.3 Meetmodel.
Het model moet de uitgang y nauwkeurig voorspellen bij gegeven ingang u. Om de
onbekende parameters te identificeren zijn metingen nodig. Met deze metingen moet
dan meestal de toestand gereconstrueerd worden om te identificeren. Het meten van
de ingang levert in het algemeen niet zoveel problemen. Het meten van de uitgang
kan echter moeilijk zijn, als bijvoorbeeld de uitgang de positie van een end-effector
van een manipulator is, kan dit problemen geven.

Als er vanuit wordt gegaan dat er geen modelfouten gemaakt zijn, kan een mathematische beschrijving van het meetmodel er als volgt uitzien:

met:

z
g
G

R

kolom te meten grootheden; dim(z) =I.
kolom; dim(g) = 1.
matrix; dim(G) =l*n.
matrix; dim(R) = l*m.

2.4 Identificatie.
Met vergelijkingen

(2.1) en (2.2) wordt het systeem model:
s=v
V=a

e =o
M(s,û,t)a

+

h(s,v,û,t)

+

H(s,v,û,t)u

z = g(s,v,e,t) + G(s,v$,t)a

+

=

O

R(s,v,B,t)u

Het doel van identificatie is om parameters 8 te vinden die het beste de meetdata
beschrijven. Het vinden van deze parameters 8 wordt schatten genoemd en de
gevonden waarden zijn schattingen. Het is duidelijk dat een schatting voor 8 niet los
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gezien kan worden van de waarde van s(t), v(t) en u(t). Deze zullen dus ook geïdentificeerd moeten worden. Het is echter onmogelijk om s(t), v(t), u(t) en 8 zodanig te
bepalen dat z (volgens het model), en de metingen z, (met meetfout en ruis) exact
met elkaar overeenstemmen. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat de uitgang z
volgens het model zo goed mogelijk met z, overeenstemt. Daarom wordt het
identificatie model geintroduceerd:
- $ = ( ? + +I*

$=&+E,
ê
M(S,6,t)â
2

=

+

=

5,

h(S,V,6,t) + H(S,0,6,t)U = C,

g@,$,B,t)+ G($,$,û,t)â + R(S,V,e,t)íì
= 2 +

2,

5',

Hierin zijn de grootheden met dakje schatters voor die grootheid en E,, E,, E,, Ci en
1, de residuen. Deze residuen geven een indicatie voor de kwaliteit van de modelstructuur. De schattingen moeten zodanig zijn dat de residuen zo klein mogelijk zijn
want dan verklaart het model de metingen goed.

2.5 Uitgebreide toestandsformulering.
Om het identificatiemodel compacter te schrijven worden de uitgebreide toestand x
en een kolom p geintroduceerd:
S

x = v
6

; P=[;

Het identificatie model is dan te schrijven als:

2 = A X + BP
EZ,

=

+

E

f(2,t) + F(2,t)P
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+

C

met:

O I O

O0

A = O 0 0

O I

-0

o o

; E = [O
I

o o; F(2,t)

E =

=

e=

;

Het probleem is nu om iz en fi zodanig te bepalen dat
norm minimaal zijn.

E

en C in de een of andere

Het te gebruiken filterconcept is gebaseerd op de schakelvlak methode (Asada &
Slotine 1986). Het uitgangspunt is vergelijking (2.6). In navolging van M.J.G. van de
Molengraft (1990) zal getracht worden het residu op de bewegings- en meetvergelijking na verloop van tijd nul maken. Hiertoe wordt de schakelvlakparameter s,
gedefinieerd (andere definities zijn eventueel ook mogelijk):

met A een positief definiete matrix.
Als er nu geëist wordt dat:
lim s,(t)

= o =constant

t+m

volgt er:lim <(t) = O
t-

E r moet dus voor gezorgd worden dat s, een constante waarde o aan gaat nemen, dan
is gegarandeerd dat het residE 'na verloop var, tijd' nul wordt. Dit is te bereiken
door de afgeleide van s, zodanig te kiezen dat geldt:
i,(t)
met

ai

=

-a sign(s,(t) - o )

een positief definiete diagonaalmatrix.
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(2.10)

Hieruit volgt met vergelijking (2.6) en (2.8):

(2.11)

D Q Qde
~ vergelijkingen (2.10) en (2.11) te combineren, is te zien dat
moeten voldoen aan:
~ i ,- c ( A x + B ~ +
-~
FP) + AC

+

nsign(s,-o)

=

p (t)

(2.12)

o

Eis hierbij is dat de rang van F maximaal moet zijn omdat de afgeleide van
niet eenduidig vast ligt.

en 4(t)

p

anders

Dit stelsel vergelijkingen is om te schrijven tot een stelsel van de vorm:

(2.13)

In het algemeen levert de uitdrukking voor
geen één éénduidige oplossing voor E
(dit blijkt ook uit de omwerking in paragraaf 2.7). In navolging van M.J.G. van de
Molengraft zal gekozen worden voor de oplossing die de volgende (momentane)
norm minimaliseerd:
J ( t ) =?1t T W [

;W = W T ;
W>O

(2.14)

Verder moet dan nog gelden:

2

=

AX

+

BP

+

(2.15)

Deze drie uitdrukkingen (2.13), (2.14) en (2.15) vormen het schakelvlawlter. In
paragraaf 2.7 zal beschreven worden hoe M.J.G. van de Molengraft deze uitdrukkingen specifiek heeft bepaald.
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2.7 Uitwerking van het schakelvlakfilter.
Omwerken van vergelijking (2.12):
Gegeven matrix F (n+l)*(n+m) met volle rang.
Bepaal een matrix N met de volgende eigenschappen:
- N is een (n+l)*(l-m) matrix met volle rang.
- De kolommen van N moeten loodrecht op die van F staan, d.w.z.
FT*N= 0
Door voorvermenigvuldiging van vergelijking (2.12) met een matrix van FT en NT
ontstaat:

Na uitvermenigvuldiging en omwerking onstaat:

6

=

(FTF)-l F T [EA- C ( A X + B ~ ++EA<
)

O = N T [ E ~- C ( A ? + B ~ + E
+)
AC

+

+

nsign(s,-o)]

nsign(s,-o)]

(2.17)

(2.18)

De kolom fs moet voldoen aan (2.18) maar aangezien de dimensie (2n+p) van 4 in
het algemeen groter is dan (1-m) zijn er meerdere oplossingen mogelijk. D e optimale
oplossing is die welke onder de voorwaarde van vergelijking (2.18) de volgende
uitdrukking minimaliseert:
1
J ( E ) = -ETWE
2

; W = W T ; W>O

(2.19)

Aangenomen dat p(t) en x(t) bekend zijn en niet gevarieerd worden kan de oplossing
voor E als volgt bepaald worden:
1
J=-ETWE
2
= -1E T W E - I*TNT[ES- C ( A ~+ BP
2
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(2.20)
+

5)

+

A < + nsign(s,-o)]

Eis vervolgens dat:

ó J = Q , 'd ó h
óJ=O , 'd S t

(2.21)

Hieruit volgt:
(2.22)

Invullen in vergelijking (2.18) levert dan de gezochte uitdrukking voor 4:

ts =W -'C TN(N TCW -'C TN)-lNE
[' i - C(AEi + Bo) +AC:+ nsign (ss - o ) ]

(2.23)

Opgemerkt dient te worden dat de gekozen momentane norm later bij het voorbeeld
van paragraaf 3.2 een zwakke norm zal blijken.
Door gebruik te maken van vergelijkingen (2.15),(2.17) en (2.23) en de grootheden v
en q in te voeren kan voor het schakeZvZakfiZter geschreven worden:

Y = EZ - f(X) - F(X)P ; v(t,)=Q
S,=

q = ~i - C(AX +

C + AV

BP)

+

AY

+

nsign(s,-o)

(2.24)

p = (FTF)-lFTIT-(CW-lCT)N(NTCW-lCTN)-lNT]q ; P(to)=Po

k = AX

+ BP + [W-lC TN(NTCW-lC TN)-lN T]o ; ?(to)=%

A l s echter naar de dimensies FTF (zie paragraaf 3.2) gekeken wordt, blijken deze niet
te kloppen. Deze uitwerking kan dus niet zonder meer op dimensievolle problemen
worden toegepast. Deze problemen waren echter niet op voorhand bekend en
zodoende is deze uitwerking wel op het voorbeeld uit paragraaf 3.3 toegepast.
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Hoofdstuk 3
Praktische toepassing van het schakelvlakfilter.
3.1 Inleiding.
Na de zfleidi~g1722 het schakelvlakfilter in het vorige hoofdstuk, zal nu gekeken
worden hoe dit in de praiciific fünciioiieeït, Dit t;vrdt geduun zin de hand van twee
voorbeelden, waarbij het systeem met de computer wordt gesimuleerd. Deze simulatie
levert dus de meetwaarden van in- en uitgang op die aan het filter worden aangeboden. Allereerst zal er in 3.2 gekeken worden naar een eenvoudig voorbeeld. Vervolgens zal in 3.3 naar het veel omvangrijkere systeem van de xy-tafel (T. Heeren, 1989)
gekeken worden.

3.2 Een eenvoudig voorbeeld.
Beschouwd wordt het volgende systeem:

I

1

Afbeelding 1

De massa m, wordt geëxciteerd door de kracht k. Verder werkt er een constante
kracht w op de massa in negatieve richting. De bewegingsvergelijking vam hei systeem
luidt dan als volgt:

m,a

+

w

=

k ;S =v ;Y = a

D e massa m, wordt bekend verondersteld.
Ten behoeve van het filter worden gemeten:
de positie van de zassa.
z1= Sm
de
versnelling van de massa.
%=am
%=km
de exciterende kracht.
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(3.1)

De uitgebreide toestand x, de kolom p en z, voor dit voorbeeld zijn:

0 1 0

o o

O 0

1 0
O 0
-0 o

A=O O O ; B=O 1 ; C =
-0

o

-0 0-

0-

-%

O 0 0

E=

-3

o
o
o

(3.3)

1 -m,

1 0 0 ; f = x1 ; F = O 0
O 1 0
O
o 1
O O 1,
L O 1 o

-

Met behulp van hoofdstuk 2 kunnen de volgende uitdrukkingen opgeschreven worden:

Uitschrijven var, deze laatste vergelijking Zevert:

h

O +$ - k + m â + p1= O
i, -3 + p2=O
a m- a + p3= O
k, - k + p4=O
i

%

met: p i = [ A < + nsign(s,-a)Ii
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; i=lt/m3.

(3.5)

Door deze uitdrukking om te schrijven volgt:

Als beschouwd wordt wat er tot nu toe gedaan is, dan is te zien dat de vergelijking
voor de afgeleide van de schakelvlakparameter s, en de beginvoorwaarde s,(to) het
verloop van s, vastleggen.

S, = -nsign(s, -a) ; R diagonaalmatrix
t

(3.7)

Als het verloop van s, vast ligt dan is te zien dat ook het verloop van vastligt. Uit
(3.5) volgt dan dat het verloop van p vastligt en dat hierdoor ook het verloop van p, 5
en W vastligt. Van X ligt dus alleen het verloop van V nog niet vast.

Doordat het verloop van W vast ligt, ligt ook E, vast. Het verloop van V bepaalt dus
de residuen El en Ez. Het verloop van V wordt zodanig gekozen dat de residuen El en
Ez in de norm volgens (2.14) zo klein mogelijk zijn. Echter bij de momentane
beschouwing (waar vanuit wordt gegaan) is op tijdstip t X(t) en dus ook V bekend.
De enige nog te variëren grootheid is dan de afgeleide van
zodanig bepaalt worden dat de gekozen norm J minimaal is.
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V

. Deze

moet dan

=

-w
1 (” -$) + -w,@
1
- â)
I q
2
2

f

1
2

.

Aan deze uitdriikking voor J is eenvoudig te zien dat als de volgende keuze wordt
gemaakt,
(3.10)
J minimaal is. Dit houdt echter wel in dat er geen sprake meer is van ontkoppeling
van de schatting voor de afgeleide van v en â (zie 3.10) omdat t2=0. (De gekozen
norm is dus geen beste keus.)
Vervolgens zal gekeken worden hoe het filter functioneert in de simulatie. Bij de
simrril~tievan bet systeem zullen de volgende waarden gebruit worden:
% = i;w = 2 ; f=4sin(27rt) ; x(to)T=[~
O]
Het filter gebruikt de waarden:

A=h2=151 ; 2(t,JT=[0.3 O 41 ; I,(QT=[8 41 ; a = O

In het simulatieprogramma is de respons van het systeem analytisch berekend. Deze
wordt gebruikt om de metigen te simuleren:
1
s=--sin(2~t)

2

- t 2 + -t
T

a2

(3.11)

Met het simulatieprogramma (zie bijlage A) zijn de volgende resultaten verkregen:

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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w IS1

ifbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 7
dbeelding 6
Aan bovenstaande figuren is te zien dat het schakelvlakfilter functioneert. De
parameter en de toestandsgrootheden worden goed geschat, zij het de schatting van
de snelheid (afbeelding 5) een constante fout vertoont. Dit komt omdat de schatting
van de afgeleide van de snelheid en de versnelling aan elkaar gekoppeld zijn.

OPMERKING:
Voor de matrix F uit 2.7 geldt (voor dit voorbeeld):

F = O 0
o 1
1 0
A l s vervolgens naar (2.25) gekeken wordt dan komt daar de term FTF in voor. Voor

dit voorbeeld luidt deze term:

De dimensies van deze matrix kloppen echter niet. Dit houdt dus in dat de methode
van 2.7 alleen op dimensielose problemen kan worden toegepast.
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3.3 De xy-tafel.
De schematische weergave van de xy-tafel zien er als volgt uit:

SPIhDLE

Afbeelding 8

Het model voor de xy-tafel komt er als volgt uit te zien:

Afbeelding 9

met:

cpi

hoekpositie van motor i (i= 1 t/m 2).
hoekpositie van het spindeleind.
stroom van motor i.
traaghidsmoment van motor i.
massa van slide.
massa van transverse slideway.
massa van end-effector.
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k
Wi

gi
d
1
r

stijfheid van de spindel.
wrijvingsmoment van motor i.
motorconstante van motor i.
afstand tussen de parallele slideways.
lengte van transverse slideway.
radius van riemwielen.

Uit dit model kan de bewegingsvergelijking voor het systeem worden afgeleid:
&í(s,Ûja + b(s,-v,aj

+

-=

0

Deze vergelijking komt uit (M.J.G. v.d. Molengraft), de matrices zijn gegeven in
bijlage B. Bij de afleiding van de bewegingsvergelijking is er vanuit gegaan dat de
riemen stijf zijn (Lau, 1989), er zit geen speling in het systeem en het traagheidsmoment van de riemwielen is te verwaarlozen. Verder is er aangenomen dat hoofdzakelijk in de motors er droge wrijving optreedt, en het gegenereerde moment van de
motors lineair is met de motorstroom.
De meeste parameters uit het model kunnen eenvoudig aan het systeem gemeten
worden, zoals massa's q,m, en me en de lengtes. De motorconstantes zijn gespecificeerd door de fabrikant. Alhoewel de traagheidsmomenten van de motors wel
gespecificeerd worden, worden ze wel als onbekend beschouwd omdat hier ook nog
een aandeel van de encoders en overbrengingen bij moet zitten. Ook de wrijvingskrachten w1 en w, en de stijfheid van de spindel worden als onebekenden beschouwd.
Voor de kolom 0 met onbekende parameters geldt dan:
Jl

e

Jz
=

w1
w2

k

Deze kolom 8 zal geschat worden met behulp van het schakelvlakfilter.
Gemeten worden de volgende grootheden:
- positie van de end-effector: z1=xe en z2=ye.
- versnelling van de end-effector: z3=aten z4=a,.
- hoekpositie van de motors: z,='p, en z6='pz.
- hoekpositie van het spindeleind: z7=q3.
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- motorstromen: zs=i, en %=i,.
De positie van de end-effector wordt gemeten met een optisch meetsysteem (Heeren,
1989). De versnellingen van de end-effector langs en loodrecht op de transverse
slideway worden gemeten door versnellingopnemers. De motor posities worden door
encoders op de motor gemeten. De meetvergelijking van de xy-tafel kan volgens (2.2)
geschreven worden als:

De kolom g en de matrices G en R zijn gegeven in bijlage B.
Vervolgens is er voor dit systeem een simulatieprogramma geschreven met een
schakelvlakfilter (zie bijlage C). Hierbij is de notatie van hoofdstuk 2 aangehouden.
De afleiding van de diverse matrices is even wat werk (vooral matrix C ) , maar de
naamgeving is in overeenstemming met die van hoofdstuk 2. Voor de integratie is er
een nieuwe kolom in het programma gebruikt, en wel de kolom:

Hierin worden s en v gebruikt voor de simulatie van de xy-tafel (representeren dus
het 'werkelijke systeem'waaraan gemeten moet worden). De gootheden X, p en s,
zijn reeds beschreven in hoofdstuk 2.
De matrix N wordt met behulp van de Matlab-routine SVD bepaald. Voor de
metigen wordt gebruik gemaakt van de simulatie van het 'werkelijke' systeem. Allee
voor de afgeleide van de versnelling naar de tijd moest een vergelijking worden
bepaalt. Dit is gedaan door de vergelijking voor de versnelling a naar de tijd te
differentier en:
a = -M -'(HU

+ h - M M-'(Hu +h))
= -M-'
(HU +h -Ma)
opmerking: H =O

(3.3)

Opgemerkt dient te worden dat in het programma de versnelling av en de afgeleide
van de versnelling avp worden genoemd.
Bij het simuleren van het systeem op de computer bleek zich echter nog een probleem voor te doen. De term NTCW-lCTNkan niet geinverteerd worden. Dit is te
wijten aan de eigenwaarden van deze term. De grootste en de kleinste eigenwaarde
van deze matrix schelen een factor 10e-15. Hierdoor ontstaan numerieke problemen
bij het gebruik van matlab op de PC.
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Conclusies en aanbevelingen.
Bij het eenvoudige voorbeeld is te zien dat het schakelvlakfilter zoals het gepresenteert is in hoofdstuk 2 wel functioneert. Gebleken is dat de methode uit 2.7 niet
zonder meer gebruikt mag worden bij dimensievolle problemen. Ook doen zich
prehlemen veer bij het schatten van de snelheid wat te wijten is aan de gekozen noïIii
J(De schatting voor de afgeleide van V en â zijn gekoppeld). Mogelijk gaat het met
een andere norm beter, bijvoorbeeld:
t

J

:I

= -

tTWtdr

Het voorbeeld van de xy-tafel is uitgewerkt met de methode van 2.7. Toen was echter
nog niet bekend dat deze methode niet goed functioneert. Het is inderdaad niet
mogelijk geweest om de simulatie werkend te krijgen. Er zijn van de xy-tafel geen
reszltaten Seschikbazr omdat er mmerieke pmb!emen optrader? met het inverteren
van de term NTCW-lCTN. Een mogelijke oplossing hiervoor is het dimensieloos
maken van het hele probleem waardoor de eigenwaarden van het systeem niet meer
zo verschillend van groote zijn dat er numerieke problemen optreden en tevens mag
dan de methode van 2.7 wel worden toegepast.
Opgemerkt dient te worden dat de keus om met de schakelvlakparameter s, het
op den duur nul te maken fout is. Dit wil namelijk zeggen dat de schattinresidue
gen op den duur exact moeten voldoen aan de bewegingsvergelijking waarin nog wel
modelfouten zitten. Deze vergelijking zal dus nooit exact de werkelijkheid kunnen
na verloop van tijd nul wordt, is onlogisch omdat dan
beschrijven. Ook het feit dat
de schatting exact voldoet aan de meetvergelijking. De meetfouten werken dan dus
geheel door in de schatting terwijl deze zoveel mogelijk de invloed van rneetruis moet
elimineren). (Ook ontstaan er problemen ais met 2 meetopnemers de zelfde grootheid gemeten wordt.) Mogelijk biedt een norm voor E verbeteringen.

cl

c2

Geconcludeerd kan worden dat het schakelvlak in zijn huidige vorm dus niet algemeen toegepast kan worden. Voordat dit eventueel wel mogelijk zal zijn, moeten
eerst bovenstaande problemen opgelosd worden.
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Bijlage A
Simulatie programma van het eenvoudige systeem.
Hieronder is het hoofdprogramma weergegeven van de simulatie van het eenvoudige
systeem:
?% NAME: IRI;IL.?d
% Proef om te kijken of het schakeiviakfiiter

% van blz 62 kan worden nagedaan.
% initialisatie
clear
pack
PI=3.14;
T=2;
% meettijd
t = [O:O.Ol:T];
ms*a + w = k
% systeem:
% waarin w een constante kracht voorstelt
96 dit omdat droge wrijving moeilijk te
% programmeren is.
k = 4*sin(2*PI*t);
s = - 1/(PIA2*i)* sin(2"PI * t)-( i/ 1)* t ."2 + 2/(PI* 1)* t;
v = -2/(PI* l)*cos(2*PI*t)-(2/1)*t+ 2/(PI* 1);
%
% SCHAKELVLAKFILTER
%
% initialisatie
PfO = [ 4 4 I';
XfO = [ 0.3 O 3 1';
WfO = [ PfO ; XfO ; zeros(4,l)

Tb

=

o;

I';

% SCHATTEN

% Integratie van de vergelijking
tol = 5e-3;
[awt,wft] = ode45('funw9,%b,T,Wf0,t~~,0);
% RESULTATEN
plot(Twt,Wft (:,l),t,k),title('Ingang U'),..
grid,xlabel('tijd [s]'),ylabel('u [N]'),pause
plot(Twt,Wft( :,2),t,( k-2)),title('Versnelling A'), ..
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grid,xlabel('tijd [s]'),ylabel('a [m/s]'),pause
plot(Twt, Wft(:,3),t,s),title('Positie S'),..
grid,xlabel('tijd [s]'),ylabel('s [m]') ,pause
plot(Twt,Wft(:,4),t,v),title('Snelheid Y),..
grid,xlabel('tijd [s]'),ylabel( 'v [m/s] '),pause
plot(Twt,Wft(:,5),t,2*ones(length(t),l)),title('Kracht
grid,xlabel('tijd [s]'),ylabel('w [N]'),pause
plot(Twt,Wft(:, [6:9])),title('Residuen Ss'), ..

W),..

---_
niahelO'oijd
-[s]'),gïid

function yprime = funw(t,Wft);
Funw(t,Wft) returns the state derivates of the sliding
%
surface equation. Used by PRF1L.M.
%
pi=3.14;ms= 1;
% simulatie van de metingen,
% d.m.v. oplossen diff.vg1. (exacte metingen)
k = 4*sin(2*pi*t);
kp = 8*pi*cos(2*pi*t);
s = -l/(pi"2* l)*sin(2*pi*t)-(l/l)*t"2+ 2/(pi* 1)*t;
sp = -2/ (pi * 1)*cos(2*pi* t)-(2/ 1)* t + 2/ (pi* 1);
a = (k-2)/1;
ap =
% Schakelvlakparameter Ss:
sigma = O;
s l = Wft(6);
s2 = Wft(7);
s3 = Wft(8);
s4 = Wft(9);
ss = [sl;s2;s3;s4];

% Residu xi
xi1 = Wft(5)-Wft(1)+ms*Wft(2);
xi2 = s-Wft(3);
xi3 = a-Wft(2);
xi4 = k-Wft(1);
xi = [xil;xi2;xi3;xi4];

prime = [

kp + 15*x14 + 15* sign(s4-sigma);
ap+ 15*xi3+ 15*sign(s3-sigma);
sp+ 15*xi2+15*sign(s2-sigma);
Wft(2);
kp-ms*ap-15*xil-l5*ms*xi3
+ 15*xi4+..
15*(-sign(sl-sigma)-ms*sign(s3-sigma)+ sign(s4-sigma));
- 15"eye(4)*sign(Ss-sigma*ones(4,1)) 1;
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Bijlage B
Matrices behorende bij de xy-tafel.
Aangenomen is dat de hoek

Ml,

M= O
-M13

01

tussen de transverse slide en de y-as klein, zodat:

o

hl

Ml,

--G,

O

-

M22 M23 ; h = h 2 ; H = O

-G2

o

o-

M32

M33-

h3-

met:

1
1 1 1 2
'P2r
'Pzr 2 2
M,,=M,,=(-m,(-)
--m,(-)
+me(--) --me(--)
)r
2
d
3
d
d
d
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Kolom g, matrix G en matrix R zijn als volgt gedefinieerd:
000

00

000

-

00

0

G33

00

4' 1

G42

G43

00

531

o

!!I

; R=IQ O1

000
000
000

00

o

!!

o

met:
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o-

00

1 0

o 1-

De volgende parameters zijn door weging of meting bepaalt:
m,=2.3 kg ; m,=8.5 kg ; m,=2.3 kg ;
1=1.25 m ; d = l m ; r=10-2m ;
GI = 0.258 Nm/A ; G2= 0.056 Nm/A

De gekozen weegmatrk voor dit probleem is:
diag(W) = [6.104 ; 6.104 ; 6.104 ; 3.10” ; 3.10” ; 3.10” ; 5 ;
2.16 ; 4.107 ; 4 ; 40 ]
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Bijlage C
SimuIatieprog ramma van de xy-t afeI,
Hieronder is het simulatie programma van de xy-tafel gegeven met alle bij behorende
routines:
W X 7 TT X K
$% 1 ’ dA A’hlmV Fl ~ A
~ 1F 1 L . i V i
X T

%
% Schakelvlakfilter toepassen op de
% XY-Tafel. Gedrag xy-tafel gesimuleerd.
% initialisatie
clear
pack
% SCHAKELVLAKFILTER
% beginschattingen voor Wft
WfO = zeros(34,l);
WfO(8) = 5;
WfO([18:22]) = [2.20e-3 1.55e-4 0.46 0.145 0.2401’;
% Integratietijd

Tb

=

o;

Te = 0.2;

%input(’Eindtijd: ’);

% SCHATTEN
% Integratie van de vergelijking
tol = le-2;
[Twt,Wft] = ode45(’funxy7,Tb,Te,Wf0,tol,0);
% Plotten van de resultaten
resplot (Twt,Wft)

function p r i m e = funxy(t,Wft);
Funxy(t,Wft) returns the state derivates of the sliding
%
surface equation. Used by XYF1L.M.
%
% Constante matrices A,B,E,Lambda en Omega
A = [zeros(3,3) eye(3) zeros(3,5);zeros(8,1l)];
B = [zeros(3,5);zeros(3,2) eye(3);zeros(5,5)];
E = [zeros(3,9);eye(9)];
Lambda = 15*eye(12);
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Omega = 15*eye(12);
% Bepaling van de ingang:
pi = 3.1416;
i1 = l*sin(l/2*pi*t);
ipl = 1/2*pi*cos(1/2*pi*t);
i2 = 2*cos(l*pi*t);
ip2= -2*pi*sin(l*pi*t);
IJ = [ i1 ; i
2
up = [ ipl ; ip2

1; 1;

96 Bepaling van de parameters

[M,Md,Mp,H,h,hd,hp,G,g,R,C,avl
= pamy(Wft,u);
Fd = [H Md;R GI;
fd = [hd;g];
W = diag([6e-4 6e-4 6e-4 3e-5 3e-5 ?e-5 5 2e5 4e7 4 401);
% Bepaling van inverse matrices
Mi = inv(M);
Wi = inv(W);
% bepaling van matrix N
[U,S,V] = svd(Fd);
N = U(:,[6:12]);
% Metingen
avp = -inv(M) * (H*up + hp + Mp * av);
[z,zp] = meting(Wft,u,up,av,avp);
% Bepaling van d(nu)/dt (zie form. 4.1%)
nup = E*z-fd-Fd* Wft([7:11],1);
% Bepaling schakelvlakparameter Ss
§s = nul; i-Lambda*Wft([2?:34],1);
% Bepaling eta (zie form. 4.1%)
eta = E*zp-C*(A*Wft([12:22],1)+ B*Wft( [7:11],1))

+ Lambda*nup + Omega*sign(Ss);

% Bepaling eps (zie form. 4.14)
format long
rangCN = rank(C'*N,le-20)
CNeig = eig(N * C*Wi*C' *N)
qq = inv(N'*C*Wi*C'*N); % singulier of slecht geschaald!!!!!!!!!
eps = Wi*C'*N*qq*N*eta;
pp = inv(Fd' *Fd)*Fd'* (eye(12)-(C*Wi * C,)*N*qq*N)*eta;
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yprime = [ Wft(4) ;
% simulatie
% van het
Wft(5) ;
% systeem
Wft(6) ;
-Mi*H*u-Mi*h ;
% voor metingen
PP;
A*Wft([12:22],1) + B*Wft([7: 11],1)+ (Wi*C'*N*qq*N')*eta;
E*zp-C*(A*Wft([12:22],1)+ B*Wft([7:11],1)+ eps)-Fd*pp+ Lambda*nup

3;

function [M,Md,Mp,H,h,hd,hp,G,g,R,C,av]
= pamy(Wft,u)
Parxy(Wft) returns the parameters for
%
the equation of motion of xy-table.
%
% parameters van het systeem
J1 = 2.099e-3;Jdl = Wft(l8);
J2 = 1.437e-4;Jd2 = Wft(19);
ms = 2.3;
mt = 8.5;
me = 2.3;
1 = 1.25;
d = 1;
r = le-2;
G1= 0.258;
% mo irconstan e
G2= 0.056;
% motorconstante
k = 0.245;kd = Wft(22);
w l = 0.468;wdl = Wft(20);
w2 = 0.151;wd2 = Wft(21);
% BEPALING VAN DE MATRICES.

% matrix M
m l l = J1+ (ms + mt/3 * (l/d)"2 + me*(Wft(2)*r/d)"2) *r"2;
m13 = (mt/2*(l/d)-mt/3 *(l/d)"2 + me * (Wft(2)*r/d)-me * (Wft(2)*r/d)"2)*rA2;
m31 = m13;
m22 = 52 + me *r"2;
m23 = (me * (Wft( 1)-Wft(3))* r/d) * r"2;
m32 = m23;
m33 = (ms + mt-mt*(I/d) + mt/3*(l/d)"2 + me-2*me*(Wft(2)*r/d)+me*..
(Wft(2)*r/d)"2) * r"2;
M = [ m l l O m13 ; O m22 m23 ; m31 m32 m33 3;
% Matrix Md
m d l l = J d l + (ms + mt/3 * (l/d)"2 + me*(Wft(13)*r/d)"2) *r"2;
md13 = (mt/2*(l/d)-mt/3 *(l/d)"2 + me*(Wft(13)*r/d)-me*(Wft( 13)*r/d)"2) *rA2;
md31 = md13;
md22 = Jd2+me*rA2;
md23 = (me*(Wft(12)-Wft(14))*r/d)*rA2;
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md32 = md23;
m
d
3
3 =
(ms+ mt-mt*(l/d) + mt/3*(l/d)"2 + me-2*me*(Wft( 13)*r/d) + me*( Wft( 13)*r/d)^2)*rA2;
Md = [ m d l l O md13 ; O md22 md23 ; md31 md32 md33 1;
% matrix Mp
mp 11= (me * 2* Wft(5)*Wft(2) * (r/d)"2) * r"2;
q 1 3 = ( m e * ( W f ~ ~ . ! s ! * r ! d ! - m e * 2 *. ~ ~.f.~ ~ 2 ~ * ~ ~ ~ t ~ 5 ~ * ~ r ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ , - . ~ ;
mp31= mp13;
mp23 = (me * (Wft(4)-Wft(6)) * r/d) * r"2;
mp32= mp23;
* r"2;
mp33 = (2*me* (Wft(5) * r/d) + me * 2"Wft(2) * Wft(5) * (1-/d)~2)
Mp= [mpll O mp13; O O mp23 ;mp31 mp32 mp331;
,

% matrix H
H = [ -G1 0;O -G2;0 O

1;

% kolom h
h 1 = 2*me* (Wft(2) * r) * (r"3)/( d"2) * (Wft(4)-Wft(6)) * Wft(5) + k*(Wft( 1)-Wft(3)) +w1;
h2 = -me*(Wft(2) *r)* (rA3)/(d"2) * (Wft(4)-Wft(6))"2 + w2;
h3 = 2" me*(d-Wft(2)* r) * (r"3)/( d"2) * (Wft(4)-Wft(6)) * Wft(5)-k*(Wft( 1)-Wft(3));
h = [ hl;h2;h3

1;

% kolom hd
hdl = 2*me*(Wft( 13)*r)* (r"3)/( d"2) * (Wft(15)-Wft(17))* Wft( 16)+ kd*(Wft( 12)-..
Wft( 14))+ wdl;
hd2 = -me*(Wft( 13)*r)* (r"3)/(dA2) * (Wft(15)-Wft(17))"2 +wd2;
d
3 =
h
2*me*(d-Wft(13)*r)*(r"3)/( d"2) * (Wft( 15)-Wft(17))* Wft( 16)-kd*(Wft( 12)-Wft(14));
hd = [ hdl;hd2;hd3

1;

% versnelling van het systeem
av = -inv(M)*(H*u+h);
% berekening van hp
hp 1= 2"me * (Wft(5)* r) * (r"3)/( dA2)* (Wft(4)-Wft(6)) * Wft(5) + 2 *me* (Wft(2) * r) * ..
(r"3)/( d"2) * (Wft(4)-Wft(6)) * av(2) + 2 *me* (Wft(2) *r)* (r"3)/( d"2) * (av( 1)-..
av(3))" Wft(5) + k*(Wft(4)-Wft(6));
hp2 = -me* (Wft(5) *r)* (r"3)/ (d"2) * (Wft(4)-Wft(6))"2-2 * me * (Wft(2) *r)* (rA3)/(d"2) * ..
(Wft(4) -Wft(6)) * (av( l)-av(3));
hp3 = 2*me * (-Wft(5) *r)* (rA3)/(d"2) * (Wft(4)-Wft(6)) * Wft(5) + 2*me * (d-Wft(2) * r) * ..
(r"3)/( d"2) * (Wft(4)-Wft(6)) * av(2) + 2 *me* (d-Wft(2)* r) * (r"3)/( d"2) * (av( I)-..
av(3)) * Wft(5)-k*(Wft(4)-Wft(6));
hp= [ hpl;hp2;hp3 1;
% matrix G
G31 = Wft(13)*(rA2)/d;
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G33 = r-G31;
G41 = (Wft(12)-Wft(14))*Wft(13)*(r"3)/(dA2);
G42 = r + (Wft( 12)-Wft(14))"2*(r"3)/(dA2);
G43 = (Wft(12)-Wft(14))*(rA2)/d*(l-Wft(13)*r/d);
G = [zeros(2,3);G31 O G33;G41 G42 G43;zeros(5,3)];

% kolom g
g l = Wft( 14)*r+ (Wft( 12)-Wft(14))*Wft(13)*(rA2)/d;
o3 = &WfC,(13)*i,
= 2" (Wft( 15)-Wft(17))* Wft( 16)* (rA2)/d;
g4 = 2*(Wft(12)-Wft(14))*(Wft(15)-Wft(17))*Wft( 16)*(rA3)/(d"2);
g5 = Wft(12);
g6 = Wft(l3);
g 7 = Wft(l4);
g = [gl g2 g3 g4 g5 g6 g7 O O]';
% matrix R
R = [zeros(7,2);eye(2)];
% matrix C

V I = (rA2)/d;
v2 = rne*(r"4)/(dA2);
v3 = me*(rA3)/d;
v4 = me*(r"3)/(dA2);
v5 = (r"3)/(dA2);
Cb = [ kd,2*v2*((Wft( 15)-Wft(17))* Wft( 16)

+ Wft( 13)*av(1))+ (v3-2*v2*Wft( 13))*..
av(3),-kd,2*~2*Wft(lG)*Wft(
13),2*~2*Wft(13)*(Wft(l5)-Wft(
17)),-2*v2*..
Wft( 13)*Wft( 16),av(l),O,l,O,Wft(12)-Wft(14);
v3* av(3),-v2* (Wft(15)-Wft(17))"2, -v3* av(3),-2*v2* Wft(13)* (Wft(15)-..
Wft( 17)),0,2*v2*Wft( 13)*(Wft(15)-Wft(17)),0,av(2),0,1,0;
-kd+v3*av(2),-2*v2*Wft( 16)*(Wft(15)-Wft(17))+ (v3-2*v2*Wft( 13))*av(1)-..
(2*v3-2*~2*
Wft( 13))*av(3),kd-v3* av(2),2*v4*(d-r*Wft( 13))* Wft( 16),2*v4*..
(d-r*Wft( 13))*(Wft(15)-Wft(17)),-2*v4*(d-r*Wft( 13))*Wft( 16),0,0,0,0,..
Wft(14)-Wft(12);
Wft( 13)*vl,(Wft(12)-Wft(14))*vl,r-Wft(13)*vl,zeros(1,s);
O,-r,zeros( 1,9);
O,vl*(av(1)-av(3)),0,2*Wft(16)*vl,2*(Wft(l5)-Wft(17))*vl,-2*Wft(16)*..

vl,zeros( 1 3 ;
2*v5*Wft( 16)*(Wft(15)-Wft(17))+v5 * Wft( 13)*av(1)+ 2*v5*av(2)*(Wft(12)-..
Wft( 14))+ ((rA2)/d-v5* Wft( 13))* av(3),v5*av(1)* (Wft(12)-Wft(14))-v5*av(3)..
*(Wft( 12)-Wft(14)),-2*v5*Wft( 16)*(Wft(15)-Wft(17))-v5*W€t( 13)*av(1)-2".
v5 *av(2)* (Wft(12)-Wft(14))-( (rA2)/d-v5* Wft( 13))*av(3),2*v5*(Wft(12)-..
Wft(14))*Wft(16),2*~5*(Wft(12)-Wft(14))15)-Wft(
*(Wft(17)),-2*~5*Wft(16)..
*(Wft(12)-Wft(14)),0,0,0,0,0 1;
Co = [ eye(3) zeros(3,g) ; zeros(2,ll) 1;
C = [Cb ; Co];
rangC =rank(C,le-10);
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function [z,zp] = meting(Wft,u,up,av,avp)
%
Meting returns the measurements
%
from the xy-tafel simulatie.
% Parameters
r = le-2;d = 1;
% Metingen

ye = Wf@)*r + (Wft(l)-Wf@))
"Wft(2)*(rA2)/d;:
ye = d-Wft(2)"r;;
xep = (rA2)/(d)*(Wft(5)*(Wft(1)-Wft(3))+ Wft(2)*(Wft(4)-Wft(6)))+ r*Wft(6);
yep = -r*Wft(5);
at = r * av(3) + (av( 1)-av(3))*Wft(2) * (r"2)/d + 2" (Wft(4)-Wft (6)) * Wft(5) * (rA2)/d + ..
(Wft( 1)-Wft(3))* av(2)* (r"2)/d;
al = -r*av(2);
atp = 3* (av( 1)-av(3)) * Wft(5) * (r"2) /d + 2 * (Wft(4)-Wft(6)) * av(2) * (r"2) / d + ..
(Wft(4)-Wft(6))*av(2)*(rA2)/d+avp(3)*r
-t(avp(l)-avp(3))*Wft(2)*(rA2)/d+
..
(Wft(1)-Wft(3)) * avp(2)* (r"2)/d;
alp = -r*avp(2);
z = [ xe ye at al Wft(1) Wft(2) Wft(3) u(1) u(2)]';
zp= [ xep yep atp alp Wft(4) Wft(5) Wft(6) up(1) up(2)I';
z-"

function resplot(Twt,Wft);
% Plotten van de resultaten van het schakelvlak% filter voor de xy-tafel

J1 = 2.099e-3;
52 = 1.437e-4;
w l = 0.468;
w2 = 0.151;
k = 0.245;
pi = 3.1416;
LT = ones(length(Twt),l);
plot(Twt,[Wft(:,l) Wft(:,12)]),title('Hoek l'),grid,pause
plot(Twt,[Wft(:,2) Wft(:, 13)]),title('Hoek 2'),grid,pause
plot(Twt,[Wft(:,3) Wft(:,l4)]),title('Hoek 3'),grid,pause
plot(Twt,[Wft(:,4) Wft(:,lS)]),title('Hoeksnelheid
l'),grid,pause
plot(Twt,[Wft(:,5) Wft(:, 16)]),title('Hoeksnelheid 2'),grid,pause
plot(Twt,[Wft(:,6) Wft(:,17)]),title('Hoeksnelheid 3'),grid,pause
p!cat(Twt,[l*sln!l/2*pl*Twt7)Wft(:,7)]),title('Ingang l'),grid,pause
plot(Twt,[2*cos(1*pi*Twt') Wft( :$)I), title('1ngang 2'),grid,pause
plot(Twt,[Jl*LT Wft(:,18)]),title('Traagheidsmoment Jl'),grid,pause
plot(Twt,[J2*LT Wft(:,19)]),title('Traagheidsmoment J2'),grid,pause
plot(Twt,[wl*LT Wft(:,2O)]),title('Wrijvingsmoment wl'),grid,pause
plot (Twt,[w2* LT Wft(:,2l)]),title(' Wrijvingsmoment w2') ,grid,pause
plot (Twt,[k*LT Wft(:,22)]),title ('Torsiestijfheid k') ,grid
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