
 

Dynamische nauwkeurigheid aangedreven systemen

Citation for published version (APA):
Groenhuis, H. (1994). Dynamische nauwkeurigheid aangedreven systemen. Constructeur, 33(9), 30-35.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/7d7f7b52-bb20-490b-a0b2-59b253dbf029


Dynamische nauwkeurigheid 
aangedreven systemen 

Dr. ir. H. Groenhuis, fac. Techniek (Werktuigbouwkunde), Hogeschool Eindhoven 

In veel machines en apparaten is een actuator via 

een mechanisme gekoppeld aan een machinedeel 

dat een bepaalde beweging moet uitvoeren (de 

'end effector' van fig. I). Statisch is de gewenste 

nauwkeurigheid nog wei te realiseren. Steeds 

vaker blijkt echter de dynamische nauwkeurig

heid bepalend voor de prestaties van de machine 

of het apparaat. In dit artikel gaat dr. ir. H. 

Groenhuis, werkzaam bij de vakgroep Construc

tietechniek en Automatisering/Mechatronica van 

de faculteit Techniek (Werktuigbouwkunde) op 

de Hogeschool Eindhoven, in op bovenstaande 

problematiek. 
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Figuur 1. Voorbeeldsysteem (PUMA 600). 

Unk4 

JointS 

/+Y 

JointS 

Bij een gewenste beweging van A naar B zou in de ideale 
situatie de 'end effector' direct stil staan. In dat geval kan 
de volgende bewerking onmiddellijk plaatsvinden. Helaas 
moet worden geconstateerd dat de uitgang van het volgme
chanisme, ten gevolge van elasticiteiten, na afloop van de 
beweging altijd in trilling zal zijn. Heeft deze trilling een te 
grate amplitude dan kan de volgende handeling eerst 
plaatsvinden nadat de trilling voldoende is uitgedempt. 
Dit wachten, bekend als 'settling time', brengt produktie
verlies met zich mee. 
Het doel van de volgende beschouwingen is dit produktie
verlies te voorkomen door de dynamische restfout zo klein 
te houden dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. 
Figuur 2 geeft een voorbeeld van de optredende dynami
sche fouten in de vorm van een volgfout en een restfout. In 
het hierna volgende ligt de nadruk op manipulator-achtige 
systemen waarbij de restfout bepalend is en de volgfout 
een ondergeschikte rol speelt. 

Modelvorming 

In de praktijk moet bij de hier te beschouwen positioneer
systemen dus rekening worden gehouden met een zekere 
elasticiteit tussen de 'actuator' en de 'end effector'. 
Bij de meeste constructies is daarbij de demping in het 



mechanische deel verwaarloosbaar klein (relatieve dem
pingen van enkele procenten). Daarnaast kan geconsta
teerd worden door ook de actuator een zekere elasticiteit 
kent. In tegenstelling tot het volgmechanisme kan de actu
ator deze stijfheid combineren met een zekere mate van 
demping (tegenwerkende kracht evenredig met de snel
h eid). Wanneer rekening wordt gehouden met de demping 
en de stijfheid in zowel de actuator als het volgmechanis
me dan geeft figuur 3 het meest eenvoudige model weer. 
In werkelijkheid zullen bij de modelvorming van het volg
mechanisme mogelijk meerdere massa's en veren worden 
onderkend (meerdere elastische elementen in de construe
tie). In dat geval wordt het mechanisme gereduceerd tot 
een massa-veer systeem met een eigen-frequentie gelijk 
aan de laagste frequentie van het hogere orde systeem (de 
LF-mode). Ook heeft zonodig transformatie van rotatie 
naar translatie plaatsgevonden. 

In het model van figuur 3 onderscheiden de verschillende 
actuatorvormen zich nu door: 
- waarde van de stijfheid c2; 

- waarde van de demping d2; 

- graad van de opzetfunctie u(t). 

Voor demping en stijfheid bestaan er optimale waarden en 
voor de opzetfunctie geldt dat hoe hoger de graad (en daar
mee hoe geleidelijker de beweging) hoe grater de ma:ximaal 
bereikbare nauwkeurigheid. Voor de verschillende actu
atorvormen (met uitzondering van de geregelde elektrische 
servo, gestuurde aandrijvingen) wordt nu de verhouding 
tussen stijfheid en demping besproken. 

Mechanische aandrijving 
De elementen van de mechanische aandrijving (zowel in de 
analoge vorm als nokmechanisme als in de digitale vorm 
met elektromagnetische rem en/of koppeling) voldoen aan 
de wet van Hooke. Zowel voor buiging, torsie als trek/druk 
ligt de vertaling naar een veer dus voor de hand. Het nok
mechanisme als aandrijving kenmerkt zich door een grate 
stijfheid in combinatie met een zeer geringe demping. Bij de 
analoge uitvoering ofwel nokmechanisme bestaat een grate 
vrijheid in de keuze van de opzetfunctie (bijvoorbeeld ne
gende graads of scheve-sinus opzet). De digitale versie (bij
voorbeeld een aanslag of elektro-mechanische rem en kop
peling) blijft meestal bij een tweedegraads opzet [eenparig 
versnelde of vertraagde beweging) steken. Daardoor is met 
het nokmechanisme een veel grotere dynamische positio-

Figuur 2. Definitie dynamische fout. 
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Figu ur 3. Modelvorming actuator en mechanisme. 
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neringsnauwkeurigheid mogelijk. 

Gestuurde hydraulische aandrijving 
Was bij de mechanische aandrijving deE-modulus van staal 
(Estaal =21.10'" N/m') bepalend voor wat betreft de stijfheid. 
Bij de hydraulische aandrijving wordt de stijtb.eid bepaald 
door de compressibiliteitsfactor ~ = 0,75.10 ... [m'/m'.bar]. 
Voor trek/druk geldt Eolia= 1/~ = 1,4.10• N/m' waarmee is 
aangetoond dat olie in dat geval150 maal elastischer is dan 
staal. Er is dus een groot cilinderoppervlak nodig om een 
vergelijkbare stijfheid te verkrijgen. 
De gestuurde hydraulische aandrijving zal een matige stijf
heid combineren met een in verhouding redelijke snel
heidsafhankelijke damping. De eveneens aanwezige cou
lombse wrijving is verantwoordelijk voor een statische af
wijking. De gestuurde hydraulische aandrijving kent bij een 
digitale schuif een tweedegraads opzet (constante kracht 
door constante druk). Met een analoge schuifis een hogere 
graad bereikbaar. 

Gestuurde pneumatiscl1e aandrijving 
De stijfheid van de pneumatische aandrijving wordt be
paald door de compressibiliteit van lucht en heeft daarmee 
een beperkte waarde. Voor een pneumatische cilinder is de 
stijfheid bij benadering cpncil = (p.A]Il en daarmee afhanke
lijk van de begindruk. Zelfs bij een druk van 10 bar is de 
pneumatische aandrijving (bij dezelfde cilindergrootte] al
tijd nog 1400 maal elastischer dan de hydraulische. Door de 
geringe stijfheid is de gestuurde pneum.atische aandrijving 
zonder mechanische aanslagen niet erg geschikt in een po
sitioneersysteem. Met aanslagen wordt het dynamisch ge
drag bepaald als l;lij de mechanische aandrijving. De energie 
dissipatie is ook hier weer een combinatie van coulombse 
wrijving en een matige viskeuze damping. Voor de gestuur
de pneum.atische aandrijving zonder aanslagen geldt een 
opzetfunctie van de tweede graad en met aanslagen wordt 
dit een eerstegraads functie (sprang in de snelheid). 

Stappenmotor-aandrijving 
Na het uitvoeren van een bepaalde beweging blijkt er in de 
evenwichtsstand, voor kleine verstoringen, een vrijwel li
neaire relatie tussen de hoekverdraaiing en het koppel te 
bestaan. De hieruit af te lei den stijtb.eid is vrij hoog. Helaas 
combineert de (gestuurde) stappenmotor deze vrij grote 
stijtb.eid met een zeer matige demping. Bij de huidige kleine 
staphoeken blijkt de uitgevoerde beweging zo vloeiend te 
zijn dat de opzet niet als een opeenvolging van stapfuncties 
gezien hoeft te worden. De meeste pulsgeneratoren voor 
stappenmotoren leveren tweedegraads, sommige al derde
graads, opzetfuncties. 

de constructeur I seDtember 19941 9 31 
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EleJ...'trische servo aandrijving 
Voor elektrische servo aandrijvingen kan worden aange
toond dat stijfheid en demping zijn gekoppeld aan de mate 
van tegenkoppeling van respectievelijk positie en snel
heid. Daarmee is in principe een vrije keuze van de combi
natie mogelijk en zou bijvoorbeeld naar een optimale in
stalling kunnen worden gezocht. Regeltechnische preble
men, zoals stabiliteit, kunnen echter de daarvoor noodza
kelijke instellingen beperken. 
De opzetfunctie is afhankelijk van de prestatie van de hui
dige 'setpoint generators'. Momenteel zijn maximaal der
degraads uitvoeringen leverbaar. De tabel van figuur 4 
geeft een overzicht van de relatieve verhouding tussen 
demping en stijfheid bij de verschillende actuatorvormen. 
Bovendien is aangegeven van welke graad de opzetfunctie 
maximaal is. 

Figuur 4. Vergelijldngstabel actuatoren. 

aandrijfvorm c2 d2 op ,,. II 

nokmechanisme >> << 3•graadof> 

rem of koppeling >> << 2•graad 

pneumatische act. << > 2•graad 

nyaraullsci'Te act. > >> 2•graadof> 

stappenmotor > < 2•graad 

elektr. servomotor ># ># 3•graad 

n daze groot11eden zljn binnen grenzen vrij instelbaar 

Dynamisch potentieel per actuatorvorm 

De verhouding van stijfheid en demping van de actuator
vormen is van groat belang omdat daardoor wordt bepaald 
welke positioneringsnauwkeurigheid maximaal haalbaar 
is. Figuur 5 laat zien bij welke relatieve (gerelateerd aan het 
volgmechanisme; de grootheden Qcs en Qds ) stijfheid en 
demping nauwkeurig dynamisch positioneren mogelijk is. 

Figuur 5. Haalbare dynamische positioneringsnauwkeurigheid. 
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Wanneer figuur 5 wordt vergeleken met figuur 6, waarin 
globaal de posities van de actuatorvormen zijn geplaatst in 
hetzelfde stijfheid/dempings-vlak (overeenkomend met 
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de tabel van fig. 4), dan kan worden geconstateerd dat ai
leen met de elektrische servo de maximaal haalbare posi
tioneringsnauwkeurigheid mogelijk is. Hierbij moet wor
den aangetekend dat met name de positie van de hydrauli
sche en pneumatische aandrijving kan worden verbeterd 
door tegenkoppeling van het positiesignaal (bei:nvloeding 
stijfheid) en het snelheidssignaal (bei:nvloeding damping) 
van de actuator (of soms de signalen van de uitgang van 
het mechanisms). 

Figuur 6. Relatieve verhouding demping en stijfheid actuatoren. 
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Karakteristieke grootheden 

Tenslotte wordt nu voor ieder actuatortype de optredende 
restfout als functie van de opzettijd bepaald. Omdat niet 
voor elke constructie te hoeven doen wordt met een aantal 
dimensieloos gemaakte grootheden gewerkt. De definities 
luiden als volgt: 

1. Het volgmechanisme wordt gekenmerkt door: 

Wm= ·@ [rad/s] ym1 

Over het algemeen geldt: hoe hoger de 'bandbreedte van 
dit mechanische systeem', hoe beter het te verwachten dy
narnische gedrag. Een grate bandbreedte wordt bereikt 
door stijf en licht te construeren. Omdat wordt uitgegaan 
van een volgmechanisme zonder noemenswaardige dem
ping en wrijving, kan het met Qm volledig worden geka
rakteriseerd. 

2. De actuator wordt gekenmerkt door: 

In deze 'bandbreedte' is c2 (de actuatorstijfheid} gerela
teerd aan de totale massa. Dit komt overeen met de massa 
die laagfrequent door de actuator wordt gevoeld. 

b) (wat betreft de demping) 

d2 
wds= --[rad/ s] 

m1+m2 

Ook hier valt op dat deze dempingsgrootheid betrokken is 
op de totale massa. Dit komt overeen met het gegeven dat 



-
dle actuator damping verantwoordelijk.is voor het dempen 
van de totale constructie. 

De index sin wcs en wds is de afkorting van 'servo'. De hier 
gepresenteerde beschouwingen zijn zowel bruikbaar voor 
(1seregelde) elektrische servo systemen als voor gestuurde 
actuatoren. De begrippen servo-stijfheid en -damping zijn 
dian synoniem met de actuator-stijfheid en -damping. 

3 . de opzetfunctie wordt gekenmerkt door: 

a) (wat betreft de duur) 

2;r 
wu=T [radls) 

u 

Hierin is~ de opzettijd. 

b) (wat betreft de hoogte) urn [m); 

41:. de dynarnische fout (het maximum van de restfout) is 
Ym [m). 

Het dynamisch model kan nu door de volgende dimensie
loze grootheden volledig worden gekarakteriseerd: 

De dimensieloze grcotheid y geeft hierbij aan hoe de massa 
verhouding mechanisms tot aandrijving ligt. Hierbij moet 
worden aangetekend dat m2 niet aileen voor de actuator
massa staat, maar oak dat deel van het volgmechanisme 
bevat dat voldoende stijf met de actuator is verbonden. De 
scheiding tussen m1 en m2 wordt dus bepaald door de 
plaats van de dominante slapte. 
Zo kan de massa-(traagheid) van een voldoende stijve re
ductiekast bij de actuatormassa behoren. 
Gamma zegt ook iets over het soort aandrijving; 'direct dri
ve'-achtige constructies hebben over het algemeen een gra
te waarde voor y. 
De waarde van yin werkelijke constructies is beperkt (uit
eindelijk moet de actuator in staat zijn de (meestal 'high 
performance') beweging uit te voeren. 
Voor uitgevoerde constructies geldt over het algemeen: 
0,1 <y < 9. 

Haalbare dynamische 
positioneringsnauwkeurigheid 

Figuur 7 laat als voorbeeld voor de mechanische aandrij
ving, (Qcs= 5, Qds= 0) met tweedegraads opzet, de restfout 
als functie van de opzetgrootheid 'tu zien. Voor een snel be
grip is het goed te constateren dat 'tu ook kan worden ge
zien als de verhouding van de eigen trillingstijd T m van de 

mechanische constructie gedeeld door de opzettijd tu• im
mers: 

Vastgesteld kan worden dat de restfout een periodiek ka
rakter vertoont (een gevolg van het ontbreken van demping 
in de actuator). Bij een bepaalde opzettijd kan er dus een 
zeer kleine restfout optreden. Omdat de eigen trillingstijd 
in het voorontwerp niet met voldoende zekerheid te bepa
len is wordt met de omhullende gewerkt (hier 0.4 -cu'). 

10·1 

Ym s ym 0,4't2u 1"-. /'-... 
y \ 

t10·2 

/ I f 

A K I \ j_ 

,..., 
\ 

10·3 
10·1 

"tu 
100 

Figuur 7. Ym als functie van •u voor mechanische aandrijvingen 
met 2'-graads opzetfunctie (Qcs= 5, Da,= 0). 

Figuur 8 laat de ornhullende zien bij mechanische aandrij
vingen met een eerstegraads opzet y m=0,4'tu (aanslag pneu
matische cilinder), een tweedegraads opzet Ym=0,4-cu" 
(elektromechanische rem en/of koppeling) en een scheve 
sinus opzet Ym=0,4-cul (nokmechanisme). De dynarnische 
nauwkeurigheid is bij mechanische aandrijvingen nauwe
lijks gevoelig voor constructieve veranderingen die de 
massaverhouding y wijzigen. Uiteraard heeft een construc
tieve wijziging die op wm ingrijpt wel effect. 
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Figuur 8. Omhullende vall Y
01 

als functie van •u voor mechani
sche aandrijvingen met 3 opzetfuncties (Des= 5, f2a

5
= 0). 

Bij hydraulische aandrijvingen kan door het wijzigen van 
de systeemdruk wel invloed worden uitgeoefend op de 
positie van Qcs en Qds· Belangrijk is daarbij dat het gebied 
aan de linkerkant (fig. 5) wordt vermeden. De positione-
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ringsnauwkeurigheid is hier namelijk niet beter dan Y m = 
3"tu '. 
Met verlaging van de systeemdruk kan dit verbeterd wor
den tot Y m = 0,3 •u'. Figuur 9laat voor verschillende waar
den van y de dynamische nauwkeurigheid zien. Door de 
aanwezigheid van actuatordemping worden de dalen van 
de periodieke functie nu, evenals hierna bij de optimaal 
ingestelde elektrische servo's, opgevuld. 

10-1 

Ym Y m 0,3,;2u ......._ L. , 
~~ 

t ,~, 
/ r 

L ~~ 'l legenda 
-- =0,1 ~ ~ 

' --=1 I= f=: 
I f= f= ./ ....- I --=9 

A' \.1 r-r-

.bX..I 

1Q-3 v 
10-' 

'"tu 
10·0 

Figuur 9. Ym als functie van •u voor hydroulische aandrijvingen 
met 2•-graar!s opzet en verfaagrfe systeemdruk (Qcs= 1, Qds= 1 ,8}. 

Voor voldoende overgedimensioneerde stappenmotoren 
(essentieel voor het juist functioneren) laat figuur 9 de dy
namische nauwkeurigheid zien bij de tweedegraads opzet. 
Door de slechte demping ontstaat weer het periodieke ka
rakter. 

100 

ym ==i Ym=0,5"t2u l I-' r, I --J--...,. 
,.......... 

~ 

.,....,... Ill '\' Iff 

~ (\\ 71 1\ !II 10-2 

10·3 m~ 1V ~ \Y 
10-1 

'"tu 
10·0 

Figuur 10. Ym alsfunctie van •u vooreen stappenmotoraangedre
ven construe tie met 2'-graads opzet (Qcs= 2,3; Qds= 0,1}. 

Tenslotte geeft figuur 11 de omhullende weer van de be
reikbare dynamische nauwkeurigheid bij optimaal tegen
gekoppelde elektrische servomotoren met een tweede
(0,2 "tu2

) en derdegraads (0,6"tu'l opzetfunctie. De optimale 
installing van Qcs en Qds , de optimale tegenkoppeling van 
positie en snelheid, is hierbij afhankelijk van de plaats 
waar deze positie en snelheid zijn gemeten (aan de actu
ator zelf, ter plaatse van de 'end effector' of een combina
tie). Voor het tegenkoppelen van positie en snelheid vanaf 
de actuator geldt: Qcs= 0,8; Qds= 1 . 
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Figuur 11. Haalbare positioneringsnauwkeurigheid constructies 
met eleJ.:trische servo aandrijving (Qcs= 0,8; Qds= 1). 

Geconstateerd kan worden dat voor kleine waarden van -cu 
de derdegraads opzet beter is. Zijn restfouten grater dan 
3% van de opzet toegestaan dan is de tweedegraads opzet 
te prefereren (•u ~ 0,33, dus laagfrequente constructie 
hoogfrequent opgezet). Bovenstaande resultaten zijn sa
mengevat in de tabel van figuur 12. Soms wordt de haalba
re dynamische positioneringsnauwkeurigheid beperkt 
door de eigenschappen (stijfheid en demping) van de actu
ator, soms door de ma:ximale graad van de opzetfunctie. Zo 
zou een optimaal ingesteld elektrisch servosysteem beter 
zijn dan een nokmechanisme, als de servo ook met een 
scheve sinus zou kunnen worden opgezet. Met de derde
graadsfunctie blijft het servosysteem, met betrekking tot 
het dynamisch gedrag, echter achter bij dezelfde construe
tie aangedreven door een noksysteem. Tevens is in de tabel 
aangegeven in hoeverre constructieve veranderingen de 
dynamische positioneringsnauwkeurigheid beinvloeden. 
Bij de gestuurde hydraulische aandrijving kan de nauw
keurigheid aanzienlijk worden verbeterd door de systeem
druk te verlagen en bij de stappenmotor aandrijving is 
overdimensioneren (toch al noodzakelijk om stapverlies te 
voorkomen) essentieel. 

Aard aandrijving soort opzet- pos. nauwk. gevoellg voor 
funktie ym konstr. verand. 

nokmechanisme 5.5. 0.4-cu' nee 

andere mechanische 2•-graad 0,4-cu' nee 
aandrijvingen 1•-graad 0,4-cu nee 

hyclraulische aandr. 2e..graad 0,3-cu' ja, verand p-syst. 

pneumatische aandr. 1•-graad 0,4-cu nee 

stappenmotor aandr. 2•-graad 0,5-cu' ja, overdimension. 

elektrische seNo 2•-graad 0,2-cu' ja, maar in- resp. 
3•-graad 0,6-cu> na-stelbaar 

Figuur 12. Overzichtstabel bet:eikbare positioneringsnauwkeurig
heid. 

Door de gestuurde pneumatische en hydraulische aandrij
ving uit te breiden met een regaling waarbij positie en 
snelheid worden tegengekoppeld, kunnen zowel stijfheid 
als demping van de actuator aanzienlijk worden verbeterd. 
Omdat van deze systemen de dynamische positionerings
nauwkeurigheid nog niet is geverifieerd, ontbreken deze 
nag in dit overzicht. Als de resultaten van de tabel worden' 
samengevoegd dan ontstaan, met betrekking tot de dyna
mische positioneringsnauwkeurigheid, globaal drie gebie
den namelijk: 
- pneumatische aandrijvingen met aanslag; 
- gestuurde hydraulische, gestumde elektrisch 



(stappenmotoren) en mechanische aandrijvingen met 
tweedegraads opzet; 

- mechanische aandrijvingen met een hogere graads op 
zet(nokken) en elektrische servo's. 

Deze gebieden zijn in figuur 13 aangegeven. 

10-1 

y (1) 
m 

legends: -~ Ym=0.4-cu 
2 y m=0,3 - 0,5-tu 

Y m=0,4- 0,6 ,;~ 

10-4~--------L---~--~---L~~~~~ 
10-1 1Qo 

---~ 'tu 

Figuur 13. Globule indeling actuatoren naar positioneringsnauw
keurigheid. 

Conclusie 

Bij het ontwerpen van aangedreven systemen, waaraan ei
sen worden gesteld met bet:rekking tot de dynamische 
nauwkeurigheid, kan aileen dan voor een optimale aan
drijving gekozen worden als de combinatie aan
drijving/volgmechanisme wordt beschouwd. 
De uitvaering van het volgrnechanisme (met betrekking tot 
stijfheid en damping) stelt een bovengrens aan de haalbare 
positioneringsnauwkeurigheid. 
De toegepaste actuator bepaalt uiteindelijk in welke mate 
deze bovengrens kan worden bereikt. De demping en stijf
heid van de toegepaste actuator en de graad van de opzet 
zijn daarbij bepalend. 0 
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