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Samenvatting
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van wat er in de literatuur behandeld is op het
gebied van robuuste regelingen van niet-lineaire systemen. De verschillende met hodes
worden onderverdeeld in enkele stromingen. De meest recente en interessante ontwikkelingen op dit gebied worden besproken en beoordeeld.
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1 Inleiding

Robuustheid van regelsystemen is altijd al beschouwd als een belangrijke eigenschap.
Robuustheid betekent de mogelijkheid van een regelsysteem om goed te kunnen functioneren, wanneer het te regelen systeem afwijkt van het model waarop de regelaar gebaseerd
is. De parameters, die in het model gebruikt worden, kunnen in waarde afwijken van het
werkelijke systeem. Ook kan de structuur van het model verschillen van de werkelijkheid.
Een regelsysteem kan op twee manieren robuust zijn. Ten eerste kan men een systeem
robuust noemen, \vanneer een systeem s t d M Uiijft onder invloed ï 8 8 mode!u;f.vIijki.gen. Ir,
is &i iliei &ij; vû;doeïi& om dii uit ie leggeil wûï&
eeri deriniiie
gegeven van het woord performance. Onder de performance van een regelsysteem wordt
verstaan, de mate waarin een regelsysteem een gewenst traject volgt. De tweede manier
van robuust zijn is nu, dat de performance van een regelsysteem bepaald is onder invloed
van modelafwij kingen.
Tot nu toe is er vooral gekeken naar robuustheid van lineaire systemen. Omdat systemen
vaak niet-lineair zijn, wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het ontwerpen van
robuuste regelingen voor niet-lineaire systemen. In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een
globaal overzicht gegeven van wat er in de literatuur verschenen is op dit gebied. De
verschillende methodes, die hierbij aan de orde komen, worden onderverdeeld in een aantal
stromingen. In hoofdstuk 3 worden enkele criteria bepaald, waarop methodes beoordeeld
kunnen worden. Vervolgens worden de meest recente ontwikkelingen van elke stroming
besproken en beoordeeld. In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken.
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2 Globaal overzicht

Een bekende regelaar, die vaak de mogelijkheid heeft om systemen robuust te regelen, is
de PID regelaar. Er zijn in de literatuur naast de PID regelaar allerlei verschillende
oplossingen te vinden om niet-lineaire systemen robuust te regelen. De artikelen, die in dit
verslag worden besproken, zijn afkomstig van abstracts (byvoorbeeld Computer & Control
Abstracts), tijdschriften en verslagen van conferenties. De trefwoorden, die hierbij gebruikt
zijn, waren:

niet-lineair, regeltheorie, regelsysteem, sysieemtimwie, rübuusiheid, .rcüï~i.iïLeuï~~
couiï.oi,
robust, variable structure, sliding surface, uncertain system.
In dit verslag wordt getracht om de verscheidenheid aan oplossingen onder te brengen in
een aantal stromingen. Deze verdeling is niet eenduidig. Iemand anders zou waarschijnlijk
tot een andere indeling komen. Gekozen is voor de volgende indeling:
1: Optimale terugkoppeling
2: Linearisatie rond traject
3: Globale linearisatie
3.1: Met variabele structuur
4: High gain terugkoppeling
5: Variabele structuur
6: Adaptieve regeling
6.i: Met variabele structuur
7: Poolplaatsing
8: Verstoringsregeling

Optimal feedback
Linearization about trajectory
Global linearization
High gain feedback
Variable structure
Adaptive control
Pole placement
Disturbance rejection

Er volgt nu een beknopt overzicht van de verschillende stromingen:
Ad 1: Optimale terugkoppeling. Volgens deze methode wordt een regelaar gevonden met
behulp van een optimaliseringscriterium. In Anderson (1969 ref.1) en in Anderson en
Moylan (1973 ref.2) is de eerste aanzet gegeven om de klassieke optimale terugkoppeling
voor lineaire systemen uit te breiden voor niet-lineaire systemen. In Tsitsiklis en Athans
(1984 ref.3) en in Glad (1985 ref.4) wordt het mogelijk gemaakt om de robuustheidseigenschappen te generaliseren voor niet-lineaire systemen. In Geromel en Yamakami
(1985 ref.5) zijn de robuustheidseigenschappen al te bepalen, voordat de optimale regeling
berekend is. Een verbreding van de optimale regeltheorie wordt gegeven in Ronge (1987
ref.6). Dit levert een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de lineaire kwadratische
(LQ) regelingen. Een artikel van Geromel en Cruz (1987 ref.7) is volledig gericht op
discrete tijd systemen.
Ad 2: Linearisatie rond traiect. Wanneer er gelineariseerd wordt rond een traject, kunnen
de bekende methodes voor lineaire systemen toegepast worden. Een voorbeeld hiervan is te
zien in Baumann en Rugh (1986 ref.8). Een groot nadeel van deze methode is, dat de
regeling alleen toepasbaar is in de buurt van het nominale traject.
Ad 3: Globale linearisatie. De grondleggers van de globale linearisatie zijn Hunt, SU en
Meyer (1983 ref.9). Zak en MacCarley (1986 ref.10) doen ook onderzoek op dit gebied.
Chen (1986 ref.ll) maakt de voorwaarden aan het systeem minder streng. In Ha en Gilbert
(1987 ref.12) wordt een meer algemene benadering voor de linearisatie gevonden. Hierbij
wordt gekeken naar de regeling. In Ha, KOen Choi (1987 ref.13) wordt ook de observatie
bestudeerd. Ook in Spong en Vidyasagar (1985 ref.14) vindt globale linearisatie plaats door
niet-lineaire terugkoppeling. Het idee hierachter is goed, maar de details zijn onduidelijk.
In Grimm, Becker en Frank (1988 ref.15) wordt het idee van Spong en Vidyasagar
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gewijzigd en uitgebreid. In tegenstelling tot de tot nu toe genoemde artikelen over globale
linearisatie laten Abdallah en Lewis (1988 ref.16) gestructureerde parameterafwijkingen
toe. Zij gebruiken daartoe een regelaar die berust op ofwel poolplaatsing ofwel de lineaire
kwadraten methode.
Ad 3.1: Met variabele structuur. Fernandez en Hedrick (1987 ref.17) combineren de globale
transformatie van Hunt, SU en Meyer (1983 ref.9) met een variabele structuur. Dezelfde
combinatie wordt gemaakt door Günther en Knafel (1986 ref.18) met goede resultaten.
Ad 4: Ei& nain terugkoDi3elinrr. Bij deze methode wordt een afwijking tussen model en
werkelijkheid versterkt en vervolgens teruggekoppeld. Deze terugkoppelin vindt niet
plaats op grond van een optimaliseringscriterium. In Mills en Goldenberg 71986 ref.19)
worden model en werkelijkheid zelfs tweemaal vergeleken. Een ander voorbeeld is te zien in
Samson (1987 ref.20).

Ad 5: Variabele structuur. De variabele structuur is eigenlijk een speciale vorm van high
gain terugkoppeling, waarvoor in de literatuur een aparte naam is bedacht. De eenvoudigste vorm hiervan is de bang-bang regelaar zoals in Boltyanskii (1966 ref.21) en in Lee en
Markus (1968 ref.22). Hierbij verdeelt een wisselgrens (switching boundary) de
toestandsruimte in twee gebieden met ingang u=l en u=-1. Zo kan een traject op het
wisselgrens gehouden worden. Een gewijzigde bang-bang regelaar wordt gepresenteerd door
Xia en Chang (1986 ref.23). Hierin wordt niet meer gebruik gemaakt van een wisselgrens,
maar van een wisselgrenslaag (swiching zone) waarin ingang lineair varieert. Dit voorkomt
hoogfrequente trillingen.
Fillipov (1964 ref.24) maakte gebruik van de oplossing van een differentiaalvergelijking.
Dit principe komt terug in Itkis (1976 ref.25), Young (1978 ref.26) en in Utkin (1978
ref.27). Dit laatste artikel kan beschouwd worden als de grondle ger van de meest recente
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor Sastry en Slotine (1983 ref.287 en Slotine (1985 ref.29)
Hierin wordt de schakelvlakmethode (sliding surface method) behandeld. Zodra een traject
op het schakelvlak terecht komt, belandt de fout tussen gewenste en werkelijke toestand in
een differentiaalveld. Hierdoor gaat de fout exponentieel naar nul. Utkin wordt ook
vernoemd als grondlegger in Walcott en Zak (1988 ref.30). Zij bestuderen naast de
regelaspecten ook de observatieaspecten. Onlangs is er nog een artikel verschenen van
Swiniarsky (1988 ref.31).
Ad 6: AdaDtieve reneling. De adaptieve regeling is naast de gewone regeltechniek een
techniek op zich gewörden. Dit soort regelingen schat de parameters en past ze vervolgens
aan. Hoewel deze techniek eigenlijk niet onder de gewone regeltechniek valt, wordt de
adaptieve regeling hier toch besproken. De adaptieve regeling Is namelijk van huis uit
robuust.
Sommigen hebben gekozen voor het verwaarlozen van de dynamische complexiteit, en
"fitten" de gemeten data in een tweede orde lineair tijdsvariant model, bijvoorbeeld met
behulp van een recursieve kleinste kwadraten methode zoals in Koivo (1986 ref.32). De
recursieve kleinste kwadraten methode wordt ook gebruikt in de methode van Chen en
Chiang (1987 ref.33). Anderen maken wel gebruik van de structuur van de systeemdynamica zoals in Khosla en Kanade (1985 ref.34), in Atkeson, An en Hollerbach (1985 ref.35) en
in Craig, Hsu en Sastry (1986 ref.36).
Een opmerking die bij de adaptieve regeling geplaatst moet worden is de volgende. In de
literatuur worden sommige niet-lineaire terugkoppelingen ook adaptief genoemd. Dit,
omdat ze de mogelijkheid hebben om groot te worden, als effecten van modelfouten
aanwezig zijn, en klein te worden in andere gevallen, om effecten van meetruis of
structurele trillingen tegen te gaan. Zie bijvoorbeeld de high gain terugkoppeling van
Samson (1987 ref.20).
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Ad 6.1: Met variabele structuur. In Slotine en Li (1987 ref.37) wordt de adaptieve regeling
gecombineerd met de schakelvlak methode.
Ad 7: Pooldaatsing. Door de eigenwaarden van een gesloten systeem op een goede manier
te kiezen, kan een robuuste regelaar verkregen worden. Voor de juiste poolplaatsing wordt
een cirkel criterium gebruikt. Hierover zijn in de loop der jaren verschillende artikelen
verschenen. Zie Vidyasagar (1978 ref.38) en Barnard (1980 ref.39). Dit werk is daarna
uitgebreid door Barnard en Jayasuriya (1982 ref.40), door Jayasuriya, Rabins en Barnard
\/lIJn
OQ' tA
iGi.?tJ.J,
..,$Al\
en doar BZuard, J&yasuriy&en Kf?E! (19% t'ef.42). verder inzicht in
systematische pooipiaaising is verkregen in Jayasüîiya en Kee (1988 ïzf.43). Een a d e r
artikel dat gebruik maakt van poolplaatsing is van Wang en Kuo (1988 ref.44).
Ad 8: Verstorincrsregeling. Men gaat bij een verstoringsregeling uit van een simpel model.
Het verschil tussen werkelijkheid en model wordt gezien als een verstoring. Deze verstoring
probeert men op een eenvoudige wijze te berekenen. Deze methode wordt bijvoorbeeld
gebruikt in Morgan en Ozgüner (1985 ref.45), in Kamad en Osamn (1987 ref.46), en in Lu0
en Saridis (ref.47). Iets uitgebreider onderzoek is gedaan door Hsia, Lasky en Guo (1988
ref.48). Een hele andere methode, waarbij de hogere orde dynamica als verstoring wordt
opgevat, wordt behandeld in Corless (1986 ref.49).
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3 Recente ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de meest interessante artikelen van elke stroming globaal
besproken en beoordeeld. Sommige zeer recente artikelen geven van een bestaande methode
de nieuwste stand van zaken weer. Andere artikelen worden besproken, omdat ze een geheel
nieuwe methode behandelen. Op deze manier wordt er een zeer recent totaaloverzicht
gegeven. Bij de beoordeling van een methode wordt er gelet op vragen, die voor de keuze
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- Voor wat voor systemen geldt de methode? Hoe algemeen is de methode?
- Voor welke parameterafwijkingen is de regelaar robuust?
- Is de regelaar ook robuust m.b.t. de performance? Zo ja, is de performance fout

alleen begrensd, of gedraagt hij zich ook nog asymptotisch?
- Is de regelaar theoretisch goed onderbouwd?
- Zijn er practische resultaten?
- Hoe groot is het vereiste rekenwerk?

3.1 ODtimale terugkomelin-;

Glad (1985 ref.4):
In het artikel van Glad wordt uitgegaan van een zeer algemeen systeem:
S=f(x,u)
Y=C(X>

Hierin is x de toestand, t de tijd, u de ingang en y de uitgang. De functies f en c zijn glad.
De niet-lineaire optimale regeling wordt verkregen met de Hamilton-Jacobi vergelijking.
Het ontwerp van de regelaar is gebaseerd op het nominale systeem, en het verschil tussen
het werkelijke en het nominale systeem kan beschreven worden door een systeem in serie te
schakelen met het werkelijke systeem. Hierdoor kunnen de parameterafwijkingen gedefinieerd worden als een "gain margin" op de ingang:
u=
71Z2

nom>

I z$(z) I

729

Hierin is 4 een gladde functie. In een voorbeeld laat men zien, dat het mogelijk is om "/i
50% te verkleinen door een systeem lineair in de ingang u, en de regelinspanning in het
optimaliseringscriterium kwadratisch in de ingang u te kiezen. Een groot nadeel van de
methode in dit artikel is, dat de robuustheid alleen geldt t.a.v. de stabiliteit. Hoe goed het
gewenste traject wordt gevolgd, is niet duidelijk. De stabiliteit van het gesloten systeem
berust op Lyapunov. Theoretisch zit de regeling zeer goed in elkaar. Alles wordt uitvoerig
bewezen. Maar practische resultaten worden nergens vermeld. Toepassing van zo'n regeling
zou veel rekenwerk kosten. Huidige ontwikkelingen geven echter aan dat dergelijke
problemen in de toekomst minder zwaar zullen wegen.
Samengevat kan de regeling zeer algemeen toegepast worden, als de parameterafwijkingen
gedefinieerd kunnen worden als een "gain margin" op de ingang, en als men robuustheid
t.o.v. stabiliteit voldoende vindt.
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Geromel en Yamakami (1985 ref.5):
Het niet-lineaire model kan worden beschreven met de volgende differentiaalvergelijking,
die lineair is in de ingang u:

+

X=F(x) G (x)U

De optimale regeling u=-k(x) wordt gevonden met behulp van de Hamilton-Jacobi-Bellman vergelijking.
De optimale regeling wordt additiefverstoord:

+

u=-k (X) $(X)
Deze verstoring blijkt aan de volgende voorwaarde te moeten voldoen:

Hierin zijn Q en R vooraf te bepalen ontwerpmatrices. De robuustheid is vooraf te bepalen,
en hangt niet af van de oplossing van het optimaliseringsprobleem Deze robuustheid geldt
alleen voor de stabiliteit. De stabiliteit berust op Lyapunov. De robuustheid zegt niets over
de performance. De regeling zit theoretisch goed in elkaar, maar vereist wederom veel
rekenwerk. Er zijn ook resultaten verkregen met een simulatie. Hierbij blijkt de statische
afwijking te verdwijnen. Dit wil niet zeggen, dat je hiervan in practijk ook kunt uitgaan.
Men kan concluderen dat de regelaar zeer algemeen toe te passen is, als de verstoring op
de regelingang additiefis, en men robuustheid t.a.v. stabiliteit voldoende vindt. 'n Groot
voordeel is de vooraf te bepalen robuustheid.
Ronge (1987 ref.6):
Dit artikel verbreedt de optimale regeltheorie. Men gaat niet uit van een robuust ontwerp
gebaseerd op het "worst case" gedrag in een bepaald parameterdomein, maar gaat men uit
van de gevoeligheid van de performance index. De terugkoppeling wordt geoptimaliseerd
door de performance index te onderzoeken in een ruimte van onzekere parameters. De
performance index wordt geschreven als een Taylor polynoom rond de nominale waarden
van de parameters. Daarom noemt men dit een "locally optimal feedback strategy
(LOFS)". De onzekere parameters hoeven nu niet meer bepaald te worden door meting of
identificatie. De methode is alleen zinvol, als de parameteronzekerheden structureel bekend
en dominant t.o.v. de ongestructureerde onzekerheden zijn. De LOFS kan gezien worden als
een uitbreiding van de Matrix-Riccati vergelijking. De LOFS is robuust t.a.v. stabiliteit.
Deze stabiliteit wordt bewezen met behulp van Lyapunov. Verder is de regelaar niet-lineair
en theoretisch goed onderbouwd. Het verlies aan performance t .g.v. parameteronzekerheden
blijkt t.o.v. de klassieke optimale LQ terugkoppeling sterk gereduceerd. De hoeveelheid
rekenwerk is, zoals bij alle optimale regelingen, niet gering.
Al met al kan men stellen, dat de LOFS zeer algemeen toegepast kan worden, als de
parameteronzekerheden structureel bekend zijn, en men vooral geinteresseerd is in de
robuustheid t.a.v. stabiliteit.
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Geromel en Cruz (1987 ref.?'):
Het artikel van Geromel en Cruz is volledig gewijd aan de robuustheidsanalyse van
niet-lineaire discrete-tijd systemen. Met robuustheid wordt bedoeld het asymptotisch
stabiel blijven onder toestandsafhankelijke verstoringen. Het systeemmodel ziet er als volgt
uit:
x(t +l)=f(x(t),u(t))

De terugkoppeling is weer optimaal t.o.v. een bepaald criterium:

Er worden twee verschillende soorten verstoringen van de regeling beschouwd:
"gain" verstoring f,(x)=f(x, #(k(x)))
met u = $(k(x))

+

additieve verstoring f,(x) =f( x,k(x) $(x) )
met u = k(x>+$(x)
In het artikel worden voor beide verstoringen condities gevonden, waaronder het systeem
stabiel blijft. De stabiliteit berust wederom op Lyapunov. Een van de meest opvallende
conclusies is de tegenstrijdigheid van de condities t.a.v. de "gain" verstoring enerzijds, en
de additieve verstoring anderzijds. Resultaten hiervan worden duidelijk in beeld gebracht
met twee gesimuleerde voorbeelden.
De hier beschreven regelaar is dus toepasbaar op discrete-tijd systemen, waarbij
robuustheid t.a.v. stabiliteit voldoende is.
3.2 Linearisatie rond traiect

Deze methode is alleen genoemd voor de volledigheid. Na de linearisatie rond een traject
kunnen regelingen voor lineaire systemen toegepast worden. De regelaar kan alleen rond het
nominale traject gebruikt worden.
De nieuwste ontwikkelingen op dit gebied zijn ontwikkelingen op het gebied van lineaire
systemen, zoals H, en La regelaars. Dit valt buiten het kader van dit verslag. Daarom
wordt er hier niet verder op ingegaan.
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3.3 Globale linearisatie

Ha en Gilbert (1987 ref.12):

Ha en Gilbert beschouwen het volgende niet-lineaire systeem:

Er wordt nu een regelaar voorgesteld, die er als volgt uitziet:
u(t)=K(x(t) ,t,YA(t))
Men veronderstelt dat het model aan een speciale structuur voldoet, zodat het globaal
gelineariseerd kan worden door toestandsterugkoppeling CE,precompensatie van de input,
en transformatie T van de toestandsvariabelen. Er bestaan functies CE,p, en T, zodanig dat

u=CE( x,t ,Y8)+p(x,t ,Ya-')

u

z=T (x,t ,YA-')
A

ervoor zorgen, dat e gegeven wordt door het lineaire systeem:

g(t)=Az( t)+BE(t), e(t)=Cf;( t)
De mogelijkheid van een systeem voor globale linearisatie lijkt een zeer strenge eis. Toch
voldoen vele interessante problemen, waaronder enkele uit de literatuur, aan deze eis.
Vervolgens wordt er een robuuste regelaar ontworpen. Ir, plaats van gebruik te maken van
de gewone Lyapunov vergelijking, wordt de regelaar verkregen op een meer uitgebreide
manier:

De matrix H is een ontwerpmatrix. Het doel van KI is om een goede responsie te leveren,
als er geen parameterafwijkingen zijn. Dit wordt duidelijk, als K=K1 en er geen
parameterafwijkingen zijn. Dan ontstaat er het volgende lineaire systeem:
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i(t)=( A+BH)X(t), e(t)=CX( t)
De polen van A+BH kunnen willekeurig geplaatst worden. Het doel van K2 is om correcties
aan te brengen voor de robuustheid. Hierdoor komt bijvoorbeeld de uiterste foutgrens
duidelijk naar voren:

I e(t) 1 _< uiterste foutgrens
Die uiterste grens hangt af van bepaalde ontwerpparameiers van de regeiaar. Wanneer men
kiest voor een lagere foutgrens, zal de regelinspanning groter worden. Als de terugkoppeling
sterk varieert bij kleine veranderingen van x, ontstaat er een high gain terugkoppeling.
Hierdoor kan e(t) sterk gaan oscilleren binnen de foutgrens. Ook kan high gain tot
stabiliteitsproblemen leiden t.g.v. de hogere orde dynamica, die niet is meegenomen in het
model. Het is dus zeer belangrijk, hoe men de parameters van de regelaar kiest. De
resultaten van een simulatie zijn zeer goed. Bij grote parameterafwijkingen blijkt e(t) ruim
binnen de berekende foutgrens te liggen.
Samengevat blijkt de regelaar zeer geschikt voor problemen, waarbij ook de performance
een belangrijke rol speelt. Het systeem moet wel aan bepaalde eisen voldoen, wil de
transformatie mogelijk zijn. De methode is theoretisch goed onderbouwd. Bij het ontwerpen
van de regelparameters moet men voorzichtig zijn vanwege de stabiliteit.

Ha,KOen Choi (1987 ref.13):

Het artikel van Ha, KOen Choi komt in lijnen overeen met Za en Gibert (1987 ref.12).
Het grote verschil is, dat nu de observatie uitgebreid behandeld wordt. Voorts worden de
eisen t.a.v. het systeem m.b.t. de globale linearisatie minder stren gemaakt. Omdat de
beoordeling van dit artikel sterk overeenkomt met Ha en Gilbert &I87 ref.12), wordt er
hier niet verder op ingegaan.
Spong en Vidyasagar (1985 ref.14):
Men gaat niet uit van een algemeen systeem, maar van de dynamica van een manipulator,
die bestaat uit n schakels, afgeleid van de Euler-Lagrange vergelijkingen:

qi=aiqi+firi+biui

, i=l ,...,n

Hierin is T d i een ingangsverstoring, bijvoorbeeld veroorzaakt door wrijvingskrachten. Dit
wordt omgeschreven tot:

De La-norm van de ingangsverstoring
volgt uit:

Td

is begrensd, Het beschikbare model ziet er als

Dit model kan sterk versimpeld zijn t.o.v. de werkelijkheid. Aan de eisen, die aan het
systeem en aan het model gesteld worden, is makkelijk te voldoen. De dynamica van de
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robot kan globaal gelineariseerd en ontkoppeld worden door een niet-lineaire
terugkoppeling. Deze methode, ' I inverse dynamica" of ook wel "computed torque" genoemd,
is zeer aantrekkelijk, omdat complex gekoppelde niet-lineair gekoppelde dynamica wordt
vervangen door een simpele set tweede orde lineaire differentiaal- vergelijkingen. Voorheen
vereiste deze methode een exact model en perfecte berekeningen. De methode hangt af van
de graad van robuustheid inherent aan de computed torque, en voorziet niet in een bewijs
van stabiliteit onder invloed van parameterafwijkingen. Nu zorgt een nominale computed
torque gevolgd door een lineaire compensatie voor de robuustheid. De regelaar heeft de
volgende vorm:

Voor v(t) kunnen verschillende alternatieven gekozen worden. Wanneer men voor v(t) een
variabele structuur toepast, verkrijgt men resultaten van Sastry en Slotine (1983 ref.28) en
Slotine (1985 ref.29). Als voor v(t) een high gain terugkoppeling gekozen wordt, worden de
resultaten verkregen van Samson (1987 ref.20). In Spong en Vidyasagar is v(t) de output
van een lineaire compensator. Dit heeft enkele voordelen. Op deze manier voorkomt men
"chattering" t .g.v. high gain terugkoppeling. Ook zullen er volgens Spong en Vidyasagar
binnenkort handige computer-pakketten verschijnen om v(t) t e berekenen.
De regelaar is robuust t.a.v. stabiliteit en performance. Ce performance fout is begrensd
in de vorm van een L2 norm. Deze grens is te berekenen m.b.v. de parameteronzekerheid,
ruis, en beschikbare computer-power. Er zijn geen practische resultaten.
Ir; dit artikel wordt em methode behandeld, die specifiek is voor robotmanipulatoren. Er
wordt ook robuustheid verkregen t.a.v. performance. Details zijn niet altijd even duidelijk.
Helaas zijn er geen practische resultaten.
Grimm, Becker en Frank (1988 ref.15):

In Grimm, Becker en Frank wordt de methode van Spong en Vidyasagar (1985 ref.14)
gewijzigd en uitgebreid. Het artikel komt in grote lijnen hiermee overeen. Er worden
minder strenge eisen voor de niet-lineariteiten gevonden. Er worden goede result aten
verkregen met een simulatie bij grote parametervariaties.
Deze methode is geschikt voor robotmanipulatoren, waarbij de performance een grote rol
speelt.
Abddlah en Lewis (1988 ref.16):

In Abdallah en Lewis gaat men uit van een systeem specifiek voor robotmanipulatoren:

Hierin is f een regelvector. M en N bevatten de systeemparameters, waarvan sommige
onbekend kunnen zijn. Er vindt globale linearisatie plaats volgens de methode van Hunt,
SUen Meyer (1983 ref.9). Hierbij moet M(q) inverteerbaar zijn. De regelvector komt er als
volgt uit te zien:

Dit is weer een computed torque methode. In het artikel worden twee manieren behandeld
om u(t) te bepalen. Dit zijn poolplaatsing en de lineair kwadratische (LQ) performance
index. De regelaar is robuust t.a.v. stabiliteit en performance. De stabiliteit berust op een
Lyapunov vergelijking. De fout is begrensd. Het voordeel van de methode in dit artikel is,
dat er gestructureerde parameterafwijkingen in rekening gebracht kunnen worden. Hierdoor
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wordt de fout sterker begrensd. Er zijn nog geen practische resultaten, en bewijzen zijn nog
achterwege gelaten. Dit artikel is eigenlijk een voorproef van een nog te verschijnen artikel
van Abdallah en Lewis (1988 ref.50). Hierin zullen de bewijzen en andere details behandeld
worden.
Geconcludeerd kan worden, dat dit artikel een methode voor robuuste regelingen van
robotmanipulatoren beschrijft. De methode heeft als voordeel, dat gestructureerde
parameterafwijkingen in rekening gebracht kunnen worden.

3.3.i ivíei variabeie structuur
Fernandez en Hedrick (1987 ref.17):
Er wordt uitgegaan van een algemeen systeem. Eerst wordt het systeem globaal
gelineariseerd. Vervolgens wordt de schakelvlakmethode toegepast van Slotine (1985
ref.29). Hierdoor is de methode ook robuust t.a.v. de performance. De schakelvlakmethode
zorgt ervoor dat de fout exponentieel naar nul gaat bij parameterafwijkingen. De stabiliteit
berust op een Lyapunov-achtige functie. ‘t Eigenlijke doel van dit artikel is het
generaliseren van de schakelvlakmethode van Slotine (1985 ref.29). Hierin werd uitgegaaan
van een SISO (single-input-singleutput) systeem:

a,=f(x)+g(x)u+d
Hierin zijn de modelfouten in f(x) en g(x) begrensd. De functie d(t) stelt een onbekende
maar begrensde verstoring voor. De output is y=x1. In Fernandez en Hedrick wordt dit
uitgebreid tot het volgende algemene SISO systeem:
%=f( x)+g( x)u

Y =h(x)
en vervolgens tot het volgende MIMO (multi-input-multi-output) systeem:

yi(t) =hi(x(t)) , i= 1,2,...,m
Een noodzakelijke conditie voor het bestaan van een schakelvlak is, dat het systeem
regelbaar moet zijn. Verder worden er in het artikel de resultaten van een simulatie
besproken.
Samegevat is er een regelaar voor algemene systemen gevonden, waarbij de performance
fout asymptotisch naar nul gaat.

15

Giinther en Knafel (1986 ref.18):
Er wordt uitgegaan van het volgende systeem:

X=f(x)

+-E
gi(x)üi(t) + h(x,t)
1.1

Vervolgens wordt het systeem getransformeerd tot een lineair systeem. Hiervoor wordt een
lineair schakelvlak bepaald. Daarna wordt via een inverse transformatie een regelaar voor
het, niet-lineaire systeem hepaid. Y^ w^rdt ^E EiPt-!ine&ir sch&ke!v!ak gevonden. Eeze
proce&dre kast .;eel re^^^^^;.^. ?v$zar resiltat- vas mfi s;i-~]aiie zijn ûpnieikelijk beier
dan in een artikel van Sastry en Slotine (1983 ref.28).
3.4 High nain terunkomeling

Mills en Goldenberg (1986 ref.19):
Het systeem, dat men veronderstelt, is specifiek voor robots:

a,

De termen H,en G stellen de manipulator voor zonder draaglast. De termen 4, h, en g
geven de draaglast weer. De wrijving in de scharnieren wordt weergegeven door d. De
regelaar vergelijkt model en werkelijkheid. Het verschil wordt in rekening gebracht via een
high gain terugkoppeling. Er wordt bewezen, dat de regelaar robuust is t.a.v. grote
onbekende parameterafwijkingen veroorzaakt door wrijving en onbekende draaglast, als de
terugkoppelfactor ko voldoende groot is. Hoe groter de terugkoppelfactor, des te beter de
performance. Maar door de terugkoppelfactor groot te kiezen kunnen de benodigde regelmomenten zeer groot worden. In de simulatie blijken deze momenten niet overdreven groot
te worden, maar dit zegt nog niets over practische toepassingen. Wel is in een ander artikel
bewezen dat de performance niet achteruit zou gaan, wanneer werkelijke motoren met een
maximaal te leveren moment gebruikt zouden worden. De condities voor lokale asymptotische stabiliteit volgen uit het werk van Stokic en Vukobratovic (1984 ref.51). Deze
condities moeten worden gecontroleerd met gespecificeerde wrijving en draaglast. De
methode vergt behoorlijk veel on-line rekenwerk. Een ander nadeel is, dat behalve positie
en snelheid, ook de versnelling gemeten dient te worden. In de simulatie worden goede
resultaten verkregen bij grote parameterafwijkingen.
De methode blijkt dus geschikt voor zeer grote parameterafwijkingen, met als nadelen
veel rekenwerk, de mogelijkheid dat momenten heel groot worden, en de noodzaak om de
versnelling te moeten meten of schatten.
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Samson (1987 ref.20):
In Samson worden regelsystemen beschouwd van de volgende vorm:
M(x,X,t)X

+ E(x,X,t)x + F(x,X,t)X + G(x,X,t) = U

Hierin is M symmetrisch positief definiet. Het model van dit systeem wordt beschreven
door (M, E, F, G). De volgende regelaar wordt voorgesteld:
A

L

.

,

.

,

.

A

u = M(x,x,t)[-kp(x,x,t)e - k,(x,x,t)e]

,.

A

L.

+ E(x,x,t)x + F(x,x,t)x + H(x,X,t)
e

.

Deze regelaar zorgt ervoor, dat, als het model aan bepaalde voorwaarden voldoet, de
performance fout uniform begrensd is en asymptotisch gedrag vertoont. Verschillende
regelaars, zoals de PD regelaar en de computed torque methode, zijn lokaal stabiel,
wanneer de constante terugkoppelfactoren groot genoeg zijn. Omdat die factoren in dit
artikel niet-lineair zijn, hebben ze de mogelijkheid om groot te worden, wanneer
modelfouten aanwezig zijn, en klein te worden in andere gevallen, om de effecten van
meetsuis en structurele trillingen te reduceren. Hierdoor zijn er condities, waaronder deze
methode globaal stabiel is. De methode is theoretisch zeer goed onderbouwd. Er worden
echter geen practische resultaten getoond.

3.5 Variabele structuur

Xia en Chang (1986 ref.23):
Het beschouwde systeem is specifiek voor manipulatoren. Er wordt een gewijzigde bangbang regelaar op het systeem toegepast. De vertragingsfase begint bij een lagere snelheid,
zodat de regelinspanning tijdens de vertragingsfase kleiner wordt. Er wordt ook niet meer
gebruik gemaakt van een wisseloppervlak, waarin de regelinspanning met een sprong van
teken wisselt, maar van een wisselgrenslaag, waarin de regelinspanning lineair verandert.
De regelaar is robuust t.a.v. stabiliteit en performance onder invloed van kleine
pararneterafwijkingen. De manipulator reageert snel, maar nadert zijn doel langzaam
zonder overshoot. De performance fout gaat exponentieel naar nul. De regelaar is zeer
simpel te implementeren met een minimale hoeveelheid rekenwerk. Resultaten van een
simulatie laten een zeer snelle responsie zien.
De voordelen van de regelaar zijn: snel, zonder overshoot, simpele implementatie en
eenvoudig rekenwerk. De parameterafwijkingen mogen echter niet te groot zijn.
Wdcott en Zak (1988 ref.30):
Men beschouwt het volgende systeem:
X

= Ax

+ B[u+v(t ,X,U)]
y =cx

De parameterafwijkingen en niet-lineariteiten
continue eindige skalar functies r en p, zodat:

worden beschreven door v. Er bestaan
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Om een regelaar te bepalen wordt de schakelvlakmethode toegepast, zoals in Sastry en
Slotine (1983 ref.28) en Slotine (1985 ref.29). Wanneer het traject zich eenmaal op het
schakeloppervlak a(t ,x)=O bevindt , zal de performance fout exponentieel naar nul gaan. De
regelaar wordt zodanig gekozen, dat geldt:

Door deze Lyapunov-achtige functie blijft een traject , dat op het schakeloppervlak terecht
is gekomen, op dat schakeloppervlak. Om onder invloed van parameterafwijkingen en
niet-lineariteiten de toestand op het schakeloppervlak te krijgen, moet er een
discontinuiteit in de regelaar aangebracht worden. Hierdoor wordt de toestand als het ware
op het schakeloppervlak getrokken. Het nadeel van een discontinuiteit in een regelaar is,
dat er hoogfrequente trillingen kunnen optreden. Daarom wordt de discontinuiteit
uitgesmeerd over een grenslaag, waarin de regelaar lineair varieert. Het resultaat van dit
alles is een regelaar gebaseerd op een simpel lineair model, die er voor zorgt, dat het
systeem stabiel is, en dat de performance fout exponentieel naar nul gaat. In dit artikel
wordt niet alleen een regelaar bepaald, maar ook een waarnemer. Hiervoor zijn er twee
voorwaarden t.a.v. de matrix C noodzakelijk: 1. Het paar (A,C) is waarneembaar. 2. Er
bestaat een symmetrische, positief definite matrix Q, zodat er voor een matrix F geldt:
CTFT = PB
met F de unieke oplossing van de iyapunov vergelijking:

AZP

+ PA,,

= -Q

Ook de waarnemer heeft in de uiteindelijke vorm een grenslaag, waardoor hoogfrequente
trillingen worden voorkomen. De resultaten van een simulatie zien er heel goed uit.
Geconcludeerd kan worden, dat de schakelvlakmethode een goede performance teweegbrengt bij een sterk versimpeld model. Wel moeten de begrenzingen van de nietlineariteiten bekend zijn.
Swiniarsky (1988 ref.31):
Swiniarsky behandeld de problemen rond de variabele structuur waarnemers. Het artikel
is zeer kort en details zijn achterwege gelaten. Toch wordt het artikel hier nog even apart
vernoemd vanwege de volledigheid, en omdat het de meest recente is op dit gebied.
3.6 AdaDtieve regeling

Chen en Chiang (1987 ref.33):

In Chen en Chiang gaat men niet uit van een toestandsbeschrijving. Men beschrijft een
systeem P, dat onderworpen is aan niet-lineaire tijdsafhankelijke ongemodelleerde
dynamica, met behulp van een lineair tijdsonafhankelijke modelset, dat er als volgt uitziet
(ARMA model) :
A,(z)y(k) = B&z)u(k) ofwel
y(k) +a,y( k-l)+. ..+any(k-n)= b,u(k)-b,u(k-1)

+...+b,u(

k-m)
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waarin u(k) de input en y(k) de output voorstelt. Vervolgens wordt een vector van de te
schatten parameters ingevoerd:
O = [a, ... a, bo ... b,]T
Deze vector wordt geschat met de recursieve kleinste kwadraten methode. Wanneer k+a
benadert 8(k) een constante .8, Het actuele systeem P is dan als volgt te schrijven:

+ rnw)

P = Pm(l

en met SN de niet-lineaire tijdsafhankelijke ongemodelleerde dynamica. Het systeem op het
tijdstip k wordt beschreven door:
P = Pk(1

+mk)

waarin m k begrensd is. Er wordt een adaptieve regelaar c k bepaald, die op grond van een
gevoeligheidsfunctie Sk(Z) BIB0 (bounded-input bounded-output) stabiel is. De robuustheid van de adaptieve regelaar ck wordt geoptimaliseerd m.b.v. een Ha-norm. De regelaar
is dus robuust t.a.v. de stabiliteit. In de simulatie blijkt ook de performance goed te zijn.
Maar hoe goed de performance is, wordt niet expliciet bepaald. De implementatie van de
regelaar is niet moeilijk. Maar de methode kost veel on-line rekenwerk, iets wat de
adaptieve methode eigen is.
Samengevat kan gesteld worden, dat de methode simpel te implementeren is, veel
rekenwerk kost, en de mate van performance niet bepaald is.
3.6.1 Met variabele structuur
Slotine en Li (1987 ref.37):
In Chen en Chiang (1987 ref.33) maakt men geen gebruik van de kennis van de complexe
dynamica van een systeem. Slotine en Li proberen voordeel te putten uit de kennis van de
complexe dynamica van robotmanipulatoren. Ze beschouwen het volgende systeem, dat
specifiek is voor manipulatoren:

Hierin is H(q) de traagheidsmatrix, C(q,Q)q de vector, die de centrifugaal- en Corioliskracht voorstelt, en G(q) de vector, die de zwaartekracht weergeeft. Eerst wordt een
adaptieve regelaar bepaald, die bestaat uit de dynamica van de manipulator plus een PD
terugkoppeling:

met de parameters, die men on-line wil schatten:
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De stabiliteit wordt hierbij verkregen door een Lyapunov-achtige functie. Deze regelaar is
nu globaal stabiel, maar dit zegt niets over de performance. Daarom wordt de performance
fout op een schakelvlak s=O gebracht met:

Dit schakelvlak in de vorm van differentiaalvergelijkingen zorgt ervoor, dat de fout
asymptotisch verloopt. De regelaar komt er als volgt uit te zien:

met de parameters, die men on-line wil schatten:

De matrix r is symmetrisch en positief definiet.De waarden voor E(d en I' moeten
voorzichtig worden gekozen, om geen hoogfrequente trillingen aan te stoten. De stabiliteit
berust weer op een Lyapunov-achtige functie. De methode is nu robuust t.a.v. stabiliteit en
performance. In tegenstelling tot alle voorgaande artikelen is de methode in practijk getest
op een robotmanipulator (geen simulatie!). De resultaten zijn uitstekend. De methode
wordt vergeleken met e m PD regelaar, waarbij de parameters als totaal onbekend worden
beschouwd. Vervolgens wordt de methode vergeleken met de computed torque methode,
waarbij de parameters al vooraf geschat zijn. De performance overtreft het niveau van de
PD regelaar en de computed torque methode ruim. De parameters worden on-line geschat,
wat weer veel rekenwerk oplevert, maar de implementatie is simpel.
De methode van Slotine en Li is dus uitermate geschikt voor robotmanipulatoren.
3.7 Poolplaatsing

Jayasuriya en Kee (1988 ref.43):
In Jayasuriya en Kee beschouwt men systemen, die beschreven kunnen worden met de
volgende toestandsvergelijking:

Het paar (A,B) is volledig regelbaar, het paar (A,C) volledig waarneembaar. De nietlineaire functie $ is begrensd. De te bepalen regelaar moet een nominale output volgen
binnen een gespecificeerde fout po, ondanks een afwijking kleiner dan pi van de nominale
referentie input ro(t) en afwijkingen in de systeemparameters. Hiertoe wordt de volgende
regelaar ontworpen:

Hierin is K een const ante terugkoppeling, en $0 een niet-lineaire
Vervolgens ontstaat er de volgende t oest andsvergelijking:
X

= (A

+ BK)x - B$(y,t) + Br

ontwerpfunctie.
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Door de eigenwaarden van (A BK) op de juiste manier in het linker halfvlak te kiezen,
kan de regelaar aan de gestelde eis voldoen. De ontwerpcriteria voor de eigenwaarden zijn
zeer duidelijk en goed bewezen. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van de La-norm.
Voor de ontwerpfunctie @O kan men simpel het gemiddelde van de begrenzingen nemen. Bij
een simulatie blijken de performance fouten ruim binnen de ontwerpparameter POte liggen.
Strengere eise zorgen natuurlijk voor een grotere regelinspanning.
Kortom, er is een zeer directe ontwerpprocedure bepaald voor een robuuste regelaar.
Hierbij is de mate van performance te bepalen via ontwerpparameters.
__ rT--- l ï n n o
~ ï vvm8 e~ n u u (IYUU rei.44):
De dynamische vergelijking van een robot kan als volgt gerepresenteerd worden:

TXL--

--I

4

D(6)û(t)

+ h(6,O) c(6) = u(t)

De regelaar die vervolgens wordt voorgesteld bestaat uit een niet-lineair en een lineair
gedeelte. Het niet-lineaire gedeelte zorgt ervoor, dat de gekoppelde effecten zoals de
Coriolis- en de zwaartekracht ontkoppeld worden. Hierdoor ontstaat er een stelsel
ontkoppelde lineaire differentiaalvergelijkingen. Om de gesloten kring stabiel te krijgen
wordt gekozen voor poolplaatsing van iedere ontkoppelde coördinaten richting. Het lineaire
gedeelte zorgt voor onderdrukking van de effecten van modelfouten en externe verstoringen.
Hiervoor wordt poolplaatsing toegepast op een globaal getransformeerd systeem, zodat de
performance fout asymptotisch naar nul gaat. De regelaar kan zo snel en precies gekozen
worden, als gewenst is. Maar hierdoor wordt de regelinspanning groter. De resultaten van
een simulatie zijn goed bij zeer grote parameterafwijkingen. Er is veel on-line rekenwerk
nodig.
Deze methode levert goede resultaten voor robotmanipulatoren, ondanks grote parameterafwijkingen. De performance fout gedraagt zich asymptotisch.
3.8 Verst orinnsreneling

Hsia, Lasky en Guo (1988 ref.48):
De dynamica van een robot ziet er als volgt uit:
M ( 6 ) P S C(6)û)+ G(6) + F(û) = T
Het subsysteem, dat elk scharnier afzonderlijk beschrijft) kan hiervan worden afgeleid:
met

Wanneer de als verstoring beschouwde Si te bepalen zou zijn, zou een simpele PD regelaar
voldoende zijn om 6 het gewenste traject 6d te laten volgen:
Ti

= Mii( $di

+ E(D.ei
1

Kp.ei)
1

+ Si

,

ei = 6di - 6i
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Als de PD constanten goed gekozen worden, kan er asymptotische stabiliteit verkregen
worden. Wanneer Si bepaald wordt op grond van de dynamica, ontstaat er een computed
torque schema. Omdat de on-line berekeningen hierbij ingewikkeld zijn, is er hier gekozen
voor een simpelere oplossing:

Hierdoor is de berekening van Si volledig gedecentraliseerd. De on-line berekeningen zijn
nu zeer eenvoudig. Men noemt deze methode PD/DR (disturbance rejection). Er zijn
experimenten gedaan met een robot (geen simulatie!), waarbij de resultaten opmerkelijk
beter zijn dan de PID regelaar.
Kortgezegd is de methode zeer simpel te implementeren bij een robot. De hoeveelheid
rekenwerk blijft beperkt en de resultaten zijn beter dan die van een PID regelaar.
Corless (1986 ref.49):
Corless beschouwt "singularly perturbed systems". Zo'n systeem bevat een parameter u
,
(p>O). Wanneer p=O, dan is de orde van het systeem lager dan voor alle andere waarden.
Gebaseerd op het gereduceerde orde systeem (p=O) wordt een regelaar ontworpen, die
ervoor zorgt dat het gereduceerde orde systeem stabiel is. Er wordt bewezen dat een
dergelijke regelaar ook het volledige orde systeem (p>O) stabiel maakt, als p maar niet te
groot is (p<pmax).De waarde van pmax kan berekend worden met de aanwezige informatie.
Deze theorie wordt ondersteund door enkele computersimulaties. De implementatie van een
dergelijke regelaar is niet moeilijk.
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4 Conclusies

In dit verslag wordt een overzicht gegeven over wat er in de literatuur verschenen is op
het gebied van robuuste regelingen voor niet-lineaire systemen. De verschillende methodes
worden onderverdeeld in een aantal stromingen. Voorts worden de meest recente ontwikkelingen voor elke stroming globaal beoordeeld.
Op de vraag welke regelaar iemand moet kiezen, wanneer hij een systeem robuust wil
rarolen
is gee= eenduidig antwoord mogelijk. Dit E,&"@ er bijrûorl;e!d 3 - 2 ~af,
het
"a"'"system eruit ziet, ûf de pa~ailieiel.aÎwijiiiIigenklein oÎ groot zijn, of de parameterafwijkingen structureel bekend zijn, hoe de eisen zijn t.a.v. de performance, en hoe groot de
aanwezige rekencapaciteit is. Wanneer men bijvoorbeeld een flexibel systeem wil regelen,
waarbij in de modelvorming vrij vergaande aannames gemaakt worden, waarbij men
beschikt over voldoende rekencapaciteit, en waarbij men een zeer goede performance eist in
combinatie met een niet al te grote regelinspanning, lijkt de methode van Slotine en Li
(1987 ref.37) het beste te voldoen als regeling. Deze combinatie van adaptief regelen en de
schakelvlakmethode lijkt zeer effectief.
Een opmerkelijk feit is, dat er van alle gepasseerde methodes maar twee methodes
daadwerkelijk practisch getest zijn. De overige methodes zijn ten hoogste getest met behulp
van computersirnulaties.
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