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Samenvatting 
Dit verslag i s  het resultaat van een stage-opdracht die in de sectie meet- en 
regeltechniek van de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde is uitgevoerd. In 
deze sectie wordt onderzoek verricht op het gebied van moderne regel- 
strategieën, maar is ook ruimte om de ontwikkelde regelconcepten aan de 
praktijk te toetsen. Het laboratorium met proefopstellingen i s  uitgebreid met een 
nieuwe opstelling, namelijk die van de kanteltafel, waar dit verslag over schrijft. 

De kanteltafel i s  een opstelling waarbij een kogel vrij kan rollen over een vlakke 
plaat. De doelstelling is om de kogel een door de gebruiker gewenst gedrag te 
laten vertonen, bijvoorbeeld het beschrijven van een bepaalde trajectorie of het 
innemen van een bepaalde positie op het tafelblad. De kogel zal bewegen indien 
het tafelblad een hoek maakt met het horizontale vlak. Het tafelblad kan in twee 
loodrecht op elkaar staande richtingen een hoek met het horizontale vlak maken, 
door middel van twee onafhankelijke aandrijvingen, gevormd door twee 
elektromotoren met een overbrenging. Deze motoren kunnen aangestuurd 
worden met behulp van een aangekoppelde PC. 
Om de bewegingen van de kogel te kunnen controleren wordt gebruik gemaakt 
van een regeling. Deze bepaalt op basis van de positie van de kogel en de 
oriëntatie van het tafelblad welke acties de motoren moeten ondernemen om de 
kogel de gewenste positie te laten innemen. Boven het tafelblad i s  een camera 
bevestigd, die de positie van de kogel registreert. Het bepalen van de oriëntatie 
van het tafelblad geschiedt met behulp van hoekopnemers die pulsen afgeven. 
Deze kunnen door de PC opgevraagd worden, om verwerkt te worden tot 
informatie over de hoeken. 

Voor het ontwerpen van een regeling voor dit systeem i s  het noodzakelijk om een 
idee te hebben van het model en de parameters, die in het systeem een rol 
spelen. Er i s  een theoretisch model afgeleid en door middel van een aantal 
eenvoudige experimenten zijn parameters als de optredende wrijving en de 
massatraagheden van het tafelblad bepaald. Op basis van het model en de 
parameters is  een regelaar ontworpen, die op de opstelling getest is. Uit de 
resultaten i s  gebleken dat het model en de gevonden parameters voldoende goed 
zijn om de kogel een gewenste baan op het tafelblad te kunnen laten beschrijven. 

Hiermee is  het doel van deze stage, namelijk het operationeel maken van de 
kanteltafel voor regeldoeleinden, bereikt. In de toekomst kunnen diverse andere 
regelconcepten op deze opstel ling getest worden. 
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Inleiding 
Deze verslaglegging beschrijft de werkzaamheden die verricht zijn in het kader 
van een stageopdracht. De opdracht omvatte het operationeel maken van de 
kanteltafel voor regeldoeleinden. De kanteltafel is een nieuw ingerichte 
proefopstelling, waarvoor meet-equipment en besturing aanwezig zijn. De 
opstelling zal beschreven worden in hoofdstuk 1. Er zullen echter nog diverse 
voorbereidende werkzaamheden ultggevoeac! xorten worden voordat e; 
regelstrategieën op de opstelling getest kunnen worden. 

Om te beginnen is  er een modellering van het systeem nodig. Het systeem is  eerst 
vereenvoudigd door het gedrag in één van de twee draairichtingen te bekijken. 
De kanteltafel i s  in dat geval op te vatten als een goot die opgehangen is in een 
draaipunt en waarin een kogel kan rollen. Hiervan is  in hoofdstuk 2 een afleiding 
van het model gegeven. Vervolgens wordt een model voor de kanteltafel afgeleid 
waarbij de kogel in twee richtingen kan bewegen. Het afgeleide model is een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het houdt namelijk geen rekening met 

Ïn hoofdstuk 3 wordt het model gekalibreerd op de opstelling. Om de opstelling 
vanuit de computer aan te kunnen sturen moet eenduidig vastgelegd zijn welke 
draairichtingen en verplaatsingen als positief beschouwd zullen worden en zal 
ook de omzetting van de metingen naar de gewenste variabelen volgens een 
bekende omrekening plaats moeten vinden. 

Een indicatie van de in het afgeleide model voorkomende parameters is  nodig 
voor de bepaling van een regeling. Enkele experimenten voor de bepaling van 
deze parameters worden besproken in hoofdstuk 4. 

Er i s  gekozen om op de opstelling een PD-regelaar toe te passen. Deze regeling 
komt echter overeen met toestandsterugkoppeling, In hoofdstuk 5 wordt 
beschreven hoe de regelaarparameters bepaald worden en de resultaten die met 
de op de opstelling toegepaste regelaar bereikt zijn worden vermeld in 
hoofdstuk 6. 

Op basis van de bevindingen worden in het laatste hoofdstuk conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan. In de bijlagen i s  een selectie uit de gebruikte 
programmatuur, enkele resultaten van overige experimenten en de gegevens van 
in de opstelling verwerkte componenten bijgesloten. 

optredende wrijving. ~ ~~ 
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Hoofdstuk 1 
Beschrijving van de opstelling 

In dit hoofdstuk wordt de opstelling van de kanteltafei duidelijk gemaakt. Eerst 
wordt beschreven hoe de opstelling uit verschillende onderdelen is opgebouwd. 
Van de diverse onderdelen wordt een beschrijving gegeven van functie en 
werking. 

1.1 De totale opstelling ~ 

De totale opstelling bestaat uit de kanteltafel, het meetsysteem, de computer en 
de observatiemonitor. De kanteltafel i s  een constructie die een vlakke plaat onder 
bepaalde hoeken kan draaien, met als doel om de op de plaat liggende kogel een 
bepaalde trajectorie te laten doorlopen. Het meetsysteem bestaat uit een camera 
die de positie van de kogel meet en hoekopnemers die de oriëntatie van het 
tafel blad bepalen. De meetgegevens worden aan een computer toegevoerd, die 
met een speciale frame-grabber-kaart is  uitgevoerd voor de verwerking van het 
camerabeeld. Het waargenomen camerabeeld kan op de observatiemonitor 
weergegeven word e n. 

------------ 
I 

I 
Camera I 

S .  
a .  . .  . .  

Figuur I :  De kanteltafelopstelling 
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1.2 De kanteltafel 
De kanteltafel bestaat uit een vlakke plaat die om twee assen kan roteren. Het 
blad is opgehangen in een raam, wat op zijn beurt weer opgehangen is  in een 
bak. De besturing van het blad geschiedt met behulp van twee 
gelij kstroomelektromotoren die via overbrengingen met bekende vertragingen 
momenten op het tafelblad kunnen uitoefenen. Aan de motorassen zijn tevens 
incrementele hoekopnemers bevestigd die relatieve hoekinformatie leveren. Het 
aansturen van de motoren en het uitlezen van de encoders geschiedt met behulp 
van de aangesloten PC. Op het tafelblad kan een kogel geplaatst worden, die een 
gewenste trajectorie moet doorlopen. Hiervoor is het nodig om de positie van de 
kogel te meten. Dit is mogelijk gemaakt middels het camerasysteem. 

1.3 De camera 
Boven de kanteltafel i s  een CCD bewakingscamera bevestigd die de 
geregistreerde beelden naar de framegrabberkaart in de PC stuurt. De beelden die 
de camera registreert kunnen bovendien zichtbaar gemaakt worden OP de 
o bse rvatiemon i tor. 

1.4 De computer 
De computer krijgt via de framegrabberkaart de positiegegevens van de kogel 
binnen. Ook komen de meetgegevens van de hoekopnemers binnen. Deze 
meetgegevens worden vertaald naar fysische grootheden. In geval van een 
closed-loop regeling wordt op basis van de metingen een stuursignaal bepaald 
voor de aansturing van de elektromotoren. De programmering van de regeling 
gebeurt in C++. Voor de verwerking van de data van een experiment wordt 
gebruik gemaakt van MATLAB. 
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Hoofdstuk 2 
Afleiding van het model 

Om de kanteltafel te kunnen besturen zal een model van het systeem afgeleid 
moeten worden dat het gedrag van het ongeregelde systeem zo goed mogelijk 
beschrijft. In dit hoofdstuk wordt het gebruikte model afgeleid door eerst het 
model van een kogel in een goot af te leiden. Dit systeem komt overeen met de 
dynamica van de kanteltafel in één draairichting. 

2.1 Model van de kogel in een goot 
Voordat het model van de kanteltafel afgeleid wordt, zal eerst de afleiding van het 
onderstaande systeem gegeven worden. Dit systeem bestaat uit een kogel die 
zonder slip rolt in een goot die kan draaien door aansturing door een motor. Dit 
systeem representeert één draairichting van het tafelblad van de kanteltafel, zodat 
vanuit het model van de kogel in de goot een vereenvoudigd model van de 
kanteltafei afgeleid kan worden. 

l g  
Figuur 2: Model van de kogel in een goot. 

Het bovenstaande model wordt wrijvingsloos en spelingsvrij verondersteld. De 
betekenis van de symbolen i s  als volgt: 

g: gravitatieversnel I ing 
K: 
a: hoekverdraaiing van de goot 
x 
Mk: massa van de kogel 
Jk: massatraagheidsmoment van de kogel 
Jg: 

koppel geleverd door de motor 

positie van de kogel ten opzichte van het draaipunt 

massatraagheidsmoment van de goot om het vaste draaipunt 
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Met de methode van Lagrange kunnen de bewegingsvergelij kingen afgeleid 
worden. De keuze van de gegeneraliseerde coördinaten luidt: 

De kinetische energie van het systeem bestaat uit de volgende termen: 

uk = i(J, + MkX2)b2 + +Mkx2 + 4Jkb2 

Ais de kogel zonder slip roit dan geldt voor de hoeksnelheid waarmee de kogel 
om zijn eigen as roteert: 

x2 U.' 3- 
Rk2 

Waarbij Rk de straal van de kogel is. Hiermee kan voor de kinetische energie 
geschreven worden: 

De potentiële energie van het systeem wordt veroorzaakt door het gravitatieveld: 

up = -Mkgxsin(a) 

en de niet van een potentiaal af te leiden belastingen luiden: 

De niet-lineaire bewegingcvergelijkingen worden bepaald volgens Lagrange: 

-- i a u k ) -  - auk + "P -Q* 
dt a q  aq aq 

en luiden: 

( J, 4- MkX2)& + 2Mkx>i.Gr + Mkgcos(CX) = K 

De bewegingsvergelij kingen kunnen gelineariseerd worden om een stationaire 
toestand. Bij lineariseren om kleine hoeken a kan gebruik gemaakt worden van 
de aanname dat sin(a)  = a en cos(a) -1, Bovendien kan gebruik gemaakt 
worden van de aanname dat in de term (Jg+Mkg) de massatraagheid van de kogel 
op afstand x verwaarloosbaar i s  ten opzichte van de massatraagheid van de goot. 
De massatraagheid van een homogene kogel om zijn eigen as wordt gegeven 

voor de massatraagheid van een kogel Jk = +MkRk2 em als alie massa in ket 
middelpunt geconcentreerd zou zijn dan zou de kogel geen massatraagheid 

door Jk = zMkRk2. 2 Als alle massa op het oppervlak geconcentreerd zou zijn geldt 
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Jk hebben. De term Mk + 7 kan dus ook vervangen worden door (1 + h)Mk 

waarbij h een waarde tussen O en Y2 kan aannemen. De gelineariseerde 
bewegingsvergelijkingen luiden nu: 

Rk 

( 1  + h)MkX+ Mkga = O 
Jgä + Mkgx = K 

Met deze gelineariseerde bewegingsvergelij kingen i s  het systeem in de volgende 
toestandsbeschrijving te vatten: 

O 0  

Door deze beschrijving uit te breiden met een draairichting p en een coördinaat y 
loodrecht op x i s  het vereenvoudigde model van de kanteltafel te bepalen. Het 
zal echter-ookin zijn geheel afgeleid worden. ~ ~ -~ ~ 

2.2 Model van de kanteltafel 
Voordat de bewegingsvergelij kingen en de toestandsbeschrijving van de 
kanteltafel afgeleid kunnen worden zullen de beschrijvende assenstelsels met 
bij behorende tekenafspraken vastgelegd moeten worden. In de onderstaande 
figuur i s  een schematische weergave van de opstelling afgebeeld. De keuze van 
de assenstelsels i s  in overeenstemming met de uitvoering van de opstelling 
gekozen en de tekens zijn zodanig gekozen dat er een min of meer symmetrische 
model beschri jvi ng resu I teert. 

Figuur 3: Modellering van de kanteltafel 
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Ook van het volledige model is het met de methode van Lagrange mogelijk om 
de bewegingsvergelijkingen te bepalen. De volgende gegeneraliseerde 
coördinaten worden gekozen: 

2.2.1 Kinetische energie t.g.v. rotaties 
De kinetische energie ten gevolge van rotaties om de a en P as worden gegeven 
door de volgende termen: 

De eerste termen hierin worden veroorzaakt door de massatraagheid van het 
tafelblad bij rotaties om de a en P as. Hierbij i s  verwaarloosd dat de 
massatraägheid Öm de P as kan verandereibij hoekverdraaiingen om de a as. De 
derde term wordt veroorzaakt door het roteren van de kogel ten gevolge van 
draaiingen van het tafelblad en de vierde term wordt veroorzaakt door rotaties 
om de as van kogel ten gevolge van rollen. Hierbij i s  aangenomen dat de kogel 

zonder slip rolt. Hier kan de term 7 dus ook vervangen worden door AMk 

waarbij h een waarde tussen O en 1/2 kan innemen. 

Jk 

Rk 

2.2.2 Kinetische energie t.g.v. translaties 
Voordat de kinetische energie ten gevolge van translaties van de kogel 
beschreven kan worden, moet de transformatie van een aan de vaste wereld 
verbonden assenstelsel xo, yo, zo naar het meebewegende assenstelsel x,y,z 
beschreven worden. Dit kan met de volgende transformaties. Het assenstelsel 
ëxlë,,ë, kan via onderstaande transformatie in assenstelsel e, ,e, ,e, uitgedrukt 
worden: 

cos(a) O - sin(a) 

- 0  - 0 - 0  

- sin(a)cos(p) cos(p) - cos(a)sin(p) - ëyo 
sin(a) cos( p) sin( p)  COS(^) cos( p) I i:::] [i!]=[ 

Afgeleid naar de tijd geldt er voor het meebewegende stelsel: 

O sin( p) 

P -acos(p) o 
O 
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i- ytrsin(p)+ Rk(i)'ë,- 
= (xcisin(p)+ y -  ~ ~ i x c o s ( ~ ) ) . ë ,  I (  ( -xa cos( p) - vp) * ëz 

2.2.3 Potentiële energie 
Behalve kinetische energie moet ook de potentiële energie van de kogel in 
rekening gebracht worden. De potentiële energie van de kogel wordt gegeven 
door: 

U,, = -Mkg( xsin( a)  cos( p) + y(sin( p)) 

De niet van een potentiaal af te leiden belastingen worden gegeven door: 

Q*= I K P I  

IJ 
Met behulp van Lagrange zijn nu de bewegingsvergelijkingen te bepalen. Deze 
bevatten nog diverse niet-lineaire termen die verklaart kunnen worden door het 
optreden van Coriolis-krachten op de kogel. 
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2.2.4 Gelineariseerde bewegingsvergelijkingen 
Door de gevonden vergelijkingen te lineariseren rond kleine hoeken a en fl 
resulteren onderstaande vergelijkingen, die vergelijkbaar zijn met de 
vergelijkingen die voor het kogel-in-goot systeem zijn afgeleid. 

( Jtefel,a * Jkogel M k X 2 ) ä  - Mkgx = Ka 

(Jtafel,p * Jkogel + MkY2)b - MkgY E Kp 

( I  + L)M,X- M,ga = O 

(1+h)M,y-hdk@=O 

De massatraagheid van de kogel om de kogelas en de invloed van de positie van 
de kogel op het tafelblad i s  verwaarloosbaar ten opzichte van de massatraagheid 
van het tafelblad. Het gelineariseerde model kan nu in een toestandsbeschrijving 
worden beschreven, zoals hier weergegeven: 

O 0  
O 0  

o o o o 1 0 0 0  
o o - - o  - o o 1 - 0 - 0  
o o o o O 0 1 0  
o o o o O 0 0 1  

o O 0 0 0  o 0 -  
Jtafe/,. 

O 0 0 0  

Mkg 

Mkg O 0  O G  
&J o o o O 0 0 0  
o &j o o O 0 0 0  

X 

Y 

Hiermee i s  een model beschikbaar wat gebruikt zal worden voor het bepalen van 
een regelaar voor de kanteltafel. 

2.3 Wrijvingsmodellering 
In de rotatievrijheidsgraden van het tafelblad treden aanzienlijke 
wrijvingsmomenten op. Bij het besturen van de kanteltafel moet hier dan ook 
voor gecompenseerd worden. De optredende wrijving bestaat uit een deel 
viskeuze wrijving (hoeksnelheidsafhankelijk) en een deel droge of Coulombse 
wrijving. Bovendien zal vanuit stilstand een rustwrijving overwonnen moeten 
worden, die groter i s  dan de Coulombse wrijving. Ook zal door onrondheden van 
de tandheugel de wrijving afhankelijk zijn van de hoek waaronder het tafelblad 
zich bevindt. De wrijving zal echter gemodelleerd worden als zuivere Coulombse 
wrijving. Deze heeft een constante waarde in de richting tegengesteld aan de 
draai richting. 
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Hoofdstuk 3 
Kalibreren van het model op de opstelling 

Om experimenten aan de opstelling uit te voeren en gebruik te kunnen maken van 
de hiervoor beschreven modellering van het systeem, moet er een vertaalslag 
gemaakt worden tussen de fysische grootheden in het model en de grootheden 
waarin de ingangs- en uitgangssignalen van de opstelling beschreven worden. 
Ook met de assenstelsels van model en opstelling in elkaar overgezet worden, 
zodat er een eenduidige definitie van de positieve draairichtìng is. 

3.1 Oriëntatie assenstelsels 
In Figuur 3 op pagina 10 is  een model van de kanteltafel gegeven met daarin het 
assenstelsel weergegeven, waarvoor de bewegi ngsvergel i j ki ngen en 
toestandsbeschrijving zijn afgeleid. De positieve draairichtingen en 
cameracoördinaten zoals die op de opstelling aanwezig zijn zijn echter 
vastgelegd volgens Figuur 4, 

Figuur 4: Positieve draairichtingen en coördinaten van de opstelling. 
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De fysische grootheden en de meetdata van een experiment zijn lineair van 
elkaar afhankelijk volgens de algemene formule: 

waarde,,,, = resolutie x waarde,, erment + bias 

Door de draairichtingen volgens het model en van de opstelling met elkaar te 
vergelijken zijn de tekens van de resoluties te bepalen. Voor de momenten wordt 
aangenomen dat er geen bias optreedt. Dat wil zeggen dat bij aansturing van een 
command-value O, de motor geen moment zal leveren. Voor de hoekopnemers i s  
geen bias aan te geven omdat het Inrrementele hoekopnemers zijn en dus geen 
vast nulpunt hebben. Om de nulpunten van de fysische grootheid, de 
hoekverdraaiing, gelijk te krijgen met de nulpunten van de schaalverdeling van 
de hoekopnemers, moet het tafelblad handmatig in de horizontale positie 
gebracht worden, waarna een commando gegeven wordt, dat de hoekopnemers 
reset. Het i s  echter wenselijk om een procedure te ontwikkelen die dit probleem 
omzeilt. De coördinaten die de camera en framegrabberkaart als uitvoer hebben, 
hebben ook een bias. Deze i s  echter weg te werken door een nieuwe 
camerakalibratie uit te voeren waarbij de bias weggewerkt wordt in de 
transformatiematrix, die de overgang van wereldcoördinaten naar 

-cameracoördinatenbeschrijft.- ~~- - ~ -  ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~~~ ~ 

3.2 Bepaling resoluties 
Bij het regelen van de opstelling i s  het wenselijk om in de regelwet gebruik te 
kunnen maken van fysische grootheden. Aangezien de regelwet gebruik maakt 
van de metingen, moeten de metingen ook in SI-eenheden toegepast kunnen 
worden. De positie van de kogel zal dus in meters en de hoekverdraaiingen van 
het tafelblad zullen in radialen beschikbaar moeten zijn. Het aansturen van de 
motoren zal dan gebeuren door middel van een op te geven moment. De 
metingen en manipulaties zullen nog een vertaalslag moeten ondergaan omdat de 
aansturing en uitlezing niet in SI-eenheden gebeurt. Bij het bepalen van de positie 
van de kogel moet de beeldinformatie vertaald worden naar coördinaten op het 
tafelblad. Voor het bepalen van de hoekverdraaiingen van het tafelblad zal uit de 
encoderinformatie aan de motoras de bij behorende hoekverdraaiing bepaald 
moeten worden. Voor het leveren van een moment op het tafelblad moet bepaald 
worden welke command-value naar de motor gestuurd moet worden. De 
omrekeningen die hier gemaakt worden zullen hieronder beschreven worden. 

3.2.1 Resolutie kogelcoördinaten 
De positie van de kogel wordt bepaald met een camera die boven het tafelblad 
hangt. De informatie wordt in de camera vastgelegd op een sensor van 12.7 bij 
9.5 mm. wat overeenkomt met 782 bij 582 pixels. Deze cameracoördinaten 
worden naar de framegrabber (een insteekkaart in de PC) gestuurd die er een 
gedigitaliseerd beeld van 51 2 bij 51 2 pixels van maakt. Iedere pixel kan een 
grijswaarde hebben tussen O en 255. De beeldfrequentie van de camera i s  25 Hz 
maar door afwisselend de even en oneven beeldlijnen uit te lezen komt de 
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informatie met een frequentie van 50 Hz beschikbaar. Op het beeld van 51 2 bij 
51 2 pixels kan een zwaartepuntsmeting uitgevoerd worden, die de informatie 
bewerkt tot een formaat van 81 92 bij 81 92 punten. Door te werken op dit sub- 
pixel-niveau kan de positie van de kogel nog nauwkeuriger weergegeven worden. 

Voor de camera i s  een kalibratie-procedure ontwikkeld, waarmee de intrinsieke 
en extrinsieke parameters van de camera bepaald kunnen worden. De intrinsieke 
parameters zijn parameters die de brandpuntsafstand en de lensverstorings- 
parameters van de camera bevatten. Deze zijn constant en dienen slechts 
eenmaal bepaald te worden. De extrinsieke parameters bevatten drie rotatie- en 
drie translatie-parameters en beschrijven de positie en oriëntatie van de camera 
ten opzichte van een door de gebruiker gedefinieerd coördinatenstelsel. 

De oorsprong van het gekozen coördinatenstelsel bevindt zich midden op het 
tafelblad. Het bereik in x en y richting i s  ongeveer 20 centimeter in positieve en 
negatieve richting. Door de beperkingen van de camera i s  echter een iets kleiner 
gebied bereikbaar (tot plus en min 20 centimeter in x en plus en min 16 
centimeter in y richting). 

32.2 Resslutie-hoekver~raaiingen 
Bi j  het bepalen van de hoekverdraaiingen van het tafelblad wordt gebruik 
gemaakt van incrementele hoekopnemers (HP heds531 O) die bevestigd zijn aan 
de motoras. Deze encoders sturen 51 2 pulsen per omwenteling van de motoras 
naar de HCTL’s waar de draairichting wordt bepaald. Uit het aantal pulsen en de 
informatie van de draairichting wordt een telling van 2048 pulsen per 
omwenteling bijgehouden, die de PC desgewenst kan opvragen. De motoras is 
echter nog met een tweetal overbrengingen met het tafelblad verbonden zodat 
hiervoor nog een overbrengverhouding in rekening moet worden gebracht. Op 
beide motoren i s  een tandwielvertraging met een overbrengverhouding van 1 :6 
bevestigd. Vervolgens wordt met een tandwiel een half cirkelvormige tandheugel 
aangedreven met een overbrengverhouding van 1 :14 en 1 :12 voor respectievelijk 
de OL en de p as. De totale omrekeningsfactor wordt ook wel resolutie genoemd 
en de bepaling ervan i s  in Tabel 1 overzichtelijk weergegeven. 
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hoekverdraaiing tafel blad a [rad] B [radl 

bereik -0.25 tot +0.25 [rad] -0.4 tot +0.4 [rad] 

tandheugel 

tandwiel kast 

i= l4 

i =6 

i=l2 

i=6 

hoekverd raai i ng motoras a,ú.t,: [radl Bmctcr kadl 
bereik -21 tot 21 [rad] -28.8 to 28.8 [rad] 

encoders+HCTL’s 2 048 [PU I se n/om w] 

3 25.9 [PU Isen/rad] 

2 048 [PU I se n/o mw] 

3 2 5.9 [PU I senhad] 

- - - - 

pulsen na nP 
bereik (alleen hele getallen) +6900 tot -6900 +1 O000 tot -1 O000 
p~~ ~ ~ p ~ ~ p  ~ ppp[pppp ulsen] p~ ~~~~ p p ~ ~  [p ulsen] ~ ~p ~~~ p p ~  ~ ~ 

draairichting - - 
Resol u tie: -3.65*1 O-’ [rad/puls] -4.25*1 O 5  [rad/puls] 

Tabel 1: Bepaling resolutie en bereik hoekmeting 

Er moet handmatig voor gezorgd worden dat de uitgangspositie van het tafelblad 
horizontaal is, waarna door het geven van een commando de hoekopnemers 
gereset kunnen worden. Er resulteert hierdoor geen bias ten opzichte van de 
initiële stand van het tafelblad maar er i s  wel een afwijking ten opzichte van de 
echte horizontale stand. 

3.2.3 Resolutie motorstuursignaal 

Het aansturen van de motoren geschiedt door het sturen van een command-value 
naar de motor. De computer stuurt deze command-value naar een HCTL die 
vervolgens een stroom naar de motoren stuurt. De motor levert bij een bepaalde 
stroom een moment dat gelijk i s  aan de motorconstante vermenigvuldigd met de 
stroom. Het moment aan de motoras wordt via een tandwielkast en een 
tandheugel overgebracht op het tafelblad en wordt hierdoor versterkt met twee 
overbrengverhoudingen. 

p~~ ~ 
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a as 

command value Ua [-I up [-I 

bereik (alleen hele getallen) -1 27 tot +127 [-I -1 27 tot +127 [-] 

bereik HCTL’s -2 to 2 [A] -2 to 2 [A] 

motorconstante Km=73*1 [Nm/A] Km=73*1 [Nm/A] 

randhehage! 
tandwiel kast 

i=a 4 

i=6 

ì = 3  2 
i=6 

moment op tafelblad K, [Nml Kp [Nml 

bereik -1 2.2 tot +12.2 [Nm] +10.5 tot -1 0.5 [Nm] 

draairichting + 
Resolutie: 9.66*1 O-’ [Nm] -8.27*1 O‘* [Nm] 

Tabel 2: Bepaling resolutie en bereik motorsturing. 

De momenten op de motoras kunnen nu eenvoudig met behulp van 
onderstaande omrekening bepaald worden: 

Ka = resolutie, x u, [Nm] 
Kp = resolutie, x up [Nm] 

Er i s  echter de inverse relatie nodig omdat de momenten gecommandeerd 
worden in Nm en de daarbij behorende command-value‘s naar de motoren, 
daaruit berekend moeten worden. Voor de berekening van de command-value’s 
wordt dus gebruik gemaakt van: 

u, = Ka [-I resolutie, 

[-I Ks u -  
p - resolutie, 

3.3 Programmering resoluties 
Alle in dit hoofdstuk bepaalde resoluties zijn verzameld in de file EXP-KT.DEF, 
die bijgevoegd is  in bijlage A. Deze definities worden door de overige 
programmatuur gebruikt, zodat de gebruiker de metingen altijd in de juiste 
fysische grootheden beschikbaar krijgt en zicht heeft op resoluties en de daarbij 
optredende quanti seri ngseffecten. 
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Hoofdstuk 4 
Bepaling systeem parameters 

Om een regeling voor de kanteltafelopstelling te kunnen bepalen is een indicatie 
van enkele parameters van het ongeregelde systeem gewenst. Een aantal van deze 
parameters zijn te bepalen door het doen van enkele metingen en het uitvoeren 
van enkele eenvoudige experimenten aan de opstelling. 

eters~van-de~kögë~- ~~ ~- -- -4~1- Päräm- 
De massa van de kogel i s  eenvoudig te bepalen door deze te wegen. De massa 
van de gebruikte kogel, een kogel uit een muis voor computerbesturing, bedraagt 
ongeveer 1 O gram. De massatraagheid van de kogel i s  bepaald alsof het een 
homogene kogel betreft. Dit i s  echter niet het geval, aangezien de kogel een 
metalen kern heeft met een rubber loopvlak. Zoals eerder beschreven, i s  de 
daarbij optredende fout van ondergeschi kt belang. 

4.2 W rijvi n gsm o m e n t e n 
Voor de bepaling van de wrijvingsmomenten in de draairichtingen a en p i s  het 
volgende experiment uitgevoerd. Het tafelblad wordt in een bepaalde 
uitgangspositie gezet en vervolgens wordt het moment dat de motor op het 
tafelblad uitoefent lineair toenemend in de tijd opgevoerd tot ongeveer de 
maximale waarde. Als het geleverde moment het wrijvingsmoment niet ontstijgt 
zal het tafelblad niet bewegen. Zodra het moment voldoende groot is  om het 
wrijvingsmoment te overwinnen zal het tafelblad een hoekversnelling ondergaan. 
Dit experiment i s  vanuit verschillende beginposities en in verschillende 
draairichtingen herhaald. Aan onderstaande figuren is  te zien dat er geen scherpe 
overgang is die het overwinnen van het wrijvingsmoment aanduidt. Wel is aan 
het verloop van hoek en hoeksnelheid te zien dat er stick-slip optreedt. 
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Sturing motor 1 Sturing motor 2 

O 100 200 300 400 O 100 200 300 400 

Hoeken en hoeksnel heid 0.25 I 1 
Hoeken en hoeksnelheid 

O 100 200 300 400 O 100 200 300 400 

Figuur 5: Experiment om wrijvìngsmomenten te bepalen. 

Uit een aantal herhalingen is  bepaald dat de wrijvingsmomenten in de 
draairichtingen a en p ongeveer 4.5 en 5.5 Nm zijn. (Beide met een 
nauwkeurigheid van plus en min 0.5 Nm). 

4.3 Be pal i ng Massat raagh ed en. 
Door op het tafelblad gedurende korte tijd een moment groter dan het 
wrijvingsmoment uit te voeren zal het in beweging komen. Wanneer er geen 
moment meer aangebracht wordt zal de beweging vertragen ten gevolge van het 
wrijvingsmoment. Door de vertraging als constant op te vatten kan eenvoudig uit 
het quotiënt van wrijvingsmoment en vertraging de massatraagheid bepaald 
worden, aangezien dan geldt: Jtafe,,iX = Kwrf,,a 

Dit experiment i s  in een aantal herhalingen uitgevoerd en leidde tot gemiddelde 
waarden van 
spreiding in Jtafe/,a en Jtaf./,p i s  ongeveer 0.05 en 0.1 [kgm’] hoewel bij Jtafe/,p wel een 
uitschieter van 0.81 gevonden is. Opgemerkt moet worden dat deze waarden 
bepaald zijn met behulp van de eerder bepaalde wrijvingskoppela, die een zekere 
onnauwkeurigheid bevatten. Een voorbeeld van een uitgevoerd experiment wat 
tot de vermelde waarden leidde is  te vinden in Figuur 6. 

en Jtafe/,p van respectievelijk 0.5 [kgm2] en 1 .O [kgm’]. De 
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O 0.5 1 O 0.5 1 
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10 

5 

n 

.................................................. 

.............................................................. 

O 0.5 1 

..................................................... - 

..................................................... - 

o.8 uitloop uitvergroot [radhl I 

1 

Figuur 6: Experiment ter bepaling van massatraagheden 

4.4 Overzicht parameters 
Om de bepaalde parameters overzichtelijk te groeperen zijn ze uitgezet in 
onderstaande tabel. 

Parameter Naam i nd ica t ie indicatie 

Massa kogel M k  0.01 [kg] 0.01 [kg] 

Massatraag hei d koge I Jk 4*1 [kgm2] 4*1 [kgm2] 

Massatraagheid tafel blad om a-as Jta~e/,a 0.5 [kgm’] 0.05 [kgm’] 

Massatraagheid tafel blad om p-as Jtate/,p 1.0 [kgm2] 0.1 [kgm2] 

Wrijvingsmoment om a-as Kwrgt a 4.5 [Nm] 0.5 [Nm] 

waarde nauwkeurigheid 

Wrijvingsmoment om P-as Kwrqt p 5.5 [Nm] 0.5 [Nm] 

Tabel 3: Opsomming systeemparameters 

Bi j  verder onderzoek zal door middel van schattingsalgoritmes een nauwkeuriger 
beeld van de systeemparameters bepaald kunnen worden. 
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Hoofdstuk 5 
Een regelaar voor de Kanteltafel 

In dit hoofdstuk wordt een regelaar afgeleid met een proportionele en een 
differentiërende regelactie op de positie van de kogel en op de hoeken waaronder 
de tafel staat. Aangezien de kogelpositie en de hoeken en de afgeleiden hiervan 
samen de toestandsvector vormen, komt de PD-regelaar overeen met 
toestandsterugkoppeling. 

5.1 Bepaling van de regelaarpararneteïs 
Vanuit de gelineariseerde bewegingsvergelijkingen: 

wordt door Laplace-transformatie een karakteristiek polynoom afgeleid: 

Jtafe/,a Jtaíei,a 
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Elimineren van A(s) en B(s) levert twee vierde orde polynomen: 

Algemeen kan voor stabiliteit van een vierde orde systeem dat beschreven wordt 
door het poiynoom: 

s4 + a3s3 + a2s2 + a,s+ a, = 0 

worden gesteld (volgens de stabiliteitsvoorwaarden van Routh) dat: 
alle coëfficiënten ai positief moeten zijn, en dat 
moet gelden: a,ana3 - aoa32 - a,2 > O 

1) 
2) 

Om te zorgen dat alle coëfficiënten positief zijn kan gebruik gemaakt worden van 
een PD-regelaar op de positie en de hoeken: 

y zijn deze te herschrijven tot: x e n p = -  Gebruik makend van CY = - (1 + A) (1 + A) 
9 g 

Daarmee komen de bewegingsvergelijkingen van het geregelde systeem er als 
volgt uit te zien: 

Pe(l+A) De(l+A) Dy PY PY DY PJ1 +A) Dp(l +A) 
Y r e í  

Jeg 
yreí + y +  y +  y + - y+  -y  = -yref + -yreí + 

Jeg Jeg Je Js Je Je Jeg 

Hiervan kan alleen gebruik gemaakt worden als de tweede en derde afgeleide 
van het referentiesignaal ook bekend zijn. In de experimenten die uitgevoerd zijn 
gaf dit geen problemen aangezien de signalen opgebouwd zijn uit harmonische 
signalen (sinus en cosinus) en eenvoudig analytisch gedifferentieerd kunnen 
worden. De proportionele en differentiërende regelversterkingen kunnen bepaald 
worden door de eigenfrequentie en de dempingsfactor van het geregelde systeem 
voor te schrijven. Het karakteristiek polynoom van een vierde orde systeem met 
één eigenfrequentie en dempingsfactor ziet er als volgt uit: 

( s2 + 2pa, + a0q2 = s4 + (4PWO)S3 + (2WO2 + 4Pao2)S2 + ( 4 P W O 3 ) S  + wo4 = o 
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De regelparameters zijn dan als volgt te bepalen: 

P, = Ja(2w,2 + 4 P w t )  

pS = J,(2wO2 + 4PwO2) 

5.2 Wrijvingscompensatie 
Indien de regelaar, zoals die hiervoor i s  afgeleid zo toegepast wordt, zal niet het 
gewenste gedrag resulteren. indien de door de regelaar bepaalde momenten 
kleiner zijn dan de te overwinnen wrijvingskoppels, dan zal het tafelblad niet in 
beweging komen. De wrijvingskoppels zijn te beschouwen als constante 
momenten werkend tegen de draairichting in. Door nu bij beweging in de 
positieve draairichting een moment ter grootte van het geschatte wrijvingskoppel 
bij het door de regelaar berekende moment op te tellen kan voor de optredende 
wrijving gecompenseerd worden. In de omgekeerde richting gebeurt hetzelfde 
door het wrijvingskoppel ervan af te trekken. Hiervoor moet de draairichting 
bekend zijn en deze word bepaald uit het verloop van de hoeken waaronder het 
tafelblad zich bevindt. Indien het tafelblad zich in rustpositie bevindt en er wordt 
een regelactie gewenst, dan i s  er geen draairichting ongelijk aan nul om te 
bepalen welke wrijvingscompensatie toegepast moet worden. Er zal dan 
gecompenseerd moeten worden door een moment ter grootte van het 
wrijvingskoppel aan te brengen dat er voor zorgt dat het uitgangssignaal het 
referentiesignaal gaat volgen. Om op ieder sample-tijdstip te bepalen welke 
compensatie nodig i s  wordt gebruik gemaakt van de routine zoals in bijlage A i s  
weergegeven. 
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Hoofdstuk 6 
Resultaten 

Op de opstelling zijn een aantal experimenten uitgevoerd, waarbij gebruik 
gemaakt is van de regelaar met wrijvingscompensatie. Er zijn referentiesignalen 
toegepast die opgebouwd zijn uit harmonische signalen (sinus en cosinus) omdat 
daarvan analytisch de hogere afgeleiden te bepalen zijn, welke nodig zijn in de 
regelaar. 

6.1 Beschrijven cirkelbaan 
Door als referentiesignaal voor de x-positie van de kogel een sinus voor te 
schrijven en voor de y-positie een cosinus, i s  het de bedoeling dat de kogel een 
cirkelbaan doorloopt. Hierbij hebben de signalen een gelijke amplitude en 
frequentie. Door verschillende amplitudes en/of verschillende frequenties toe te 
passen kunnen diverse andere banen beschreven worden. 

Voor het instellen van de in het vorige hoofdstuk afgeleide regelaar is  een 
programma geschreven dat de regelparameters bepaalt op basis van de gewenste 
eigenfrequentie en demping van het geregelde systeem. Met diverse instellingen 
van deze systeemparameters en referentietrajectorie zijn experimenten 
uitgevoerd, waarvan hier enkele resultaten volgen. 

De figuren bevatten de gemeten posities x en y en de gewenste posities Xref en yref 
uitgezet tegen de tijd (linksboven), de gemeten hoeken a en p en de gewenste 
hoeken a,f en pref uitgezet tegen de tijd (rechtsboven), de afgelegde en de 
gewenste baan in het xy-vlak en de benodigde motorstuursignalen in Nm. 
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O . l i 1  x enxr rindeti’d 

-0.05 
O 5 10 

alpha,beta en ar,br in de tijd 0.1 I 
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-0.1 I I I 
O 5 10 

Figuur 7: Experiment met kritische demping 

Bij dit experiment i s  een PD-regelaar bepaald die de eigenfrequentie van het 
geregelde systeem op 1 O [rad/s] en de relatieve demping op 1 [-I (kritisch 
gedempt) instelt. Als referentietraject i s  een cirkelbaan met een straal van 0.05 
[m] gekozen die in 4 seconden doorlopen moet worden. De frequentie van het 
referentiesignaal zit ruim onder de eigenfrequentie van het systeem en de 
overdracht van het geregelde systeem i s  voor dit signaal ongeveer gelijk aan één. 
Het referentiesignaal wordt goed gevolgd. Er treedt wel verzadiging op bij het 
aansturen van de elektromotoren, maar dit leidt niet tot verminderde prestaties. 

Door het instellen van een lagere eigenfrequentie voor het geregelde systeem 
worden er minder grote regelinspanningen gevraagd, zodat er minder kans i s  op 
verzadiging van de stuursignalen. Door het instellen van een bovenkritische 
demping zal het referentiesignaal nog beter gevolgd kunnen worden. Er is een 
experiment uitgevoerd met de volgende instellingen: eigenfrequentie geregeld 
systeem: 7 [rad/s], dimensieloze demping: 1 [-I, referentietraject: cirkel met straal 
0.1 [m] en omlooptijd 4 [SI. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Figuur 8 
en tonen een zeer goed volggedrag. 

Dit experiment i s  nogmaals herhaald met dezelfde instellingen, maar met een 
omlooptijd van de kogelbaan van 2 seconden. De frequentie van het 
referentiesignaal i s  nu ongeveer de helft van de eigenfrequentie van het geregelde 
systeem. Door de hogere snelheid i s  er meer invloed van Coriolisversnellingen, 
waardoor het referentiesignaal duidelijk minder goed gevolgd wordt zoals in 
Figuur 9 te zien is. 

In bijlage B zijn meer resultaten van experimenten opgenomen. 
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Figuur 8: Experiment met bovenkritische demping 
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Figuur 9: Experiment met hogere omloopsnelheid kogelbaan 
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Hoofdstuk 7 
Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies te vinden die naar aanleiding van de resultaten 
van deze stageopdracht zijn getrokken. Verder zijn enkele aanbevelingen gedaan 
op het gebied van aanpassingen aan de opstellingen en enkele aandachtspunten 
voor verder gebruik van de opstelling 

Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden kan het volgende worden 
geconcludeerd: 

De opstelling met de kanteltafel is  operationeel gemaakt voor regeldoeleinden. 
Het i s  mogelijk om de opstelling aan te sturen en meetdata uit te lezen voor 
toepassing in een regelwet. 

Het model dat voor de kanteltafel afgeleid is, i s  een voldoende nauwkeurige 
modellering voor de uitgevoerde experimenten. Het kan later uitgebreid 
worden met niet-lineaire termen die Corioliskrachten modelleren 

Ondanks de onnauwkeurigheden in de parameters van het systeem i s  toch een 
voldoende goed geregeld gedrag te bereiken. Het i s  echter toch wel wenselijk 
om een nauwkeuriger beeld van de systeemparameters te krijgen. 

De bepaalde toestandsterugkoppeling of PD-regelaar i s  in staat het systeem 
stabiel te maken. De regeling i s  echter alleen nog voor baansturing getest. Of 
deze regeling direct voor punt naar punt sturing te gebruiken is, is  niet 
onderzocht. 

De optredende wrijvingsmomenten kunnen niet in het model van het systeem 
beschreven worden. Door in de regelwet voor de optredende wrijving te 
compenseren resulteert een systeem wat goed overeenstemt met het afgeleide 
model. 
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De voor te schrijven regelacties worden beperkt door de grootte van de 
versterkers. Er treedt verzadiging op bij het opleggen van te grote regelacties. 
De elektromotoren zouden echter tot meer in staat zijn. Ongeveer de helft van 
het maximaal te leveren moment i s  nu al nodig om de wrijvingsmomenten te 
overwinnen. 

De mogelijkheden van de opstelling worden nog beperkt door een aantal 
factoren. De camera met huidige !em i s  niet in staat het hele tafelblad in beeld 
te brengen. 

7.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de bevindingen kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan: 

Het i s  wenselijk om de systeemparameters nauwkeuriger te bepalen met 
behulp van schattingsalgoritmes. Ook kan het beschrijven van de wrijving als 
combinatie van Coulombse en viskeuze wrijving onderzocht worden. 

Door het vervangen van de versterkers door versterkers met een groter bereik, 
kunnen grotere regelacties opgelegd worden, zonder dat verzadiging optreedt. 

Om de opstelling optimaal te kunnen laten functioneren moet een nieuwe 
kalibratie van de camera uitgevoerd worden. 

Door het vervangen van de lens van de camera kan een groter deel van het 
tafelblad in beeld gebracht en gebruikt worden. 

Aangezien gebruik gemaakt wordt van incrementele hoekopnemers zal het 
tafelblad nu eerst handmatig in horizontale positie gebracht moeten worden. 
Dit brengt een afwijking ten opzichte van de werkelijke horizontale stand met 
zich mee. Een meer nauwkeurige initialisatieprocedure i s  wenselijk. 

Het zuiver rollend gedrag van de kogel kan wellicht nog verbeterd worden 
door het toepassen van een vlakker en gladder tafelblad. 

De routine die de wrijvingscompensatie bepaalt maakt gebruik van de 
referentiehoeken en de referentiehoeksnelheden van het tafelblad. Deze zijn in 
het geval van harmonische referentiesignalen analytisch te bepalen. Indien 
punt naar punt sturing of baansturing volgens niet-harmonische signalen 
gewenst is, zal de wrijvingscompensatie-routine aangepast moeten worden. 

~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ 

~ 
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B ij lage A 
Gebruikte programmatuur 
In deze bijlage i s  diverse gebruikte programmatuur terug te vinden. 

Definities voor de opstelling 
/* exp-kt.def ---------- ---------- 

Definitions for kan te I tafe I experi ment/si mu I ator. 
Defines standard and specific exp-? values for the 
kanteltafel experimental setup. 

Term i no logy: 
z - measurements from the experiment 
u - commands to the experiment 

*I 

#if nd ef exp-d ef 
#define exp-def 

/* exp-nz-max = number of measurements */ 
/* exp-nu = number of command inputs */ 

#define exp-nu 2 
#define exp-nz-max 4 

I* 
Measurements exp-z: 

exp-z[O] - alpha [rad] 
exp_z[l] - beta [rad] 
expA21 - x [ml 
expA31 - y  [ml 

Command inputs exp-u : 
exp-u[O] 
exp-u[l] 

- command for alpha motor [Nm]; 
- command for beta motor [Nm]; 

commands are converted to DAC values and then 
clipped to the range -1 2 7 . ~  27 (inclusive), 
truncated to the nearest integer and D/A 
converted. 

You may select to actually fetch either 2 or 4 measurements, 
With 2, you only get the angles, i.e. e>cp-z[O] and exp-z[l I .  
Timing depends on the number of measurements. See below. 

~ _ _ _  ~ 
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The encoders are incremental devices and lack an absolute 
angle (or index) indication. So, you do not get absolute 
angles. However, they may be reset to hold zero degrees. 
The encoders are not reset upon exp-init, but they are 
when the computer i s  powered on. Explicit resetting may be 
done at any time with the DOS-command 

kt-e n co 

When you want all 4 measurements, failure to detect an object 
in the image will abort your program, both during exp-init 
and expset. 

Constants to translate measurement data to physical 
quantities: angles in [rad], positions in [m] by: 

where value an integral value from encoder or camera. 
physical = expxxx-res * value + exp-xxx-bias 

~ 

#define exp-alpha-bias O 
#define expalpha-res -3.65e-5 

#define exp-beta-bias O 
#define exp-beta-res -4.26e-5 

#define exp-x-bias -.2 
#define exp-x-res 5e-5 

#define exp-y-bias ,145 
#define exp-y-res -3.6e-5 

#define exp-u0-bias O 
#define exp-u0-res 9.657e-2 

#define exp-u1 -bias O 
#define exp-u1 -res -8.277e-2 

/* Timing: ------ ------ 
When you want 2 measurements only, you may choose freely any 
(reasonable) sample time. 
When you want all 4 available measurements, your sample time 
must be 20 ms (50 Hz). It i s  dictated by the camera system. 
Image processing takes time too in this case. In general, 
the image processing takes up a variable amount of time. 
However, we choose to implement it in such a way, that a 
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constant amount of time i s  consumed here. 

Timing is  now as follows (all times in seconds): 

t - a sample moment; 
expset waits for this moment. 

t+exp-dt-im - final time of image processing; the image i s  
komen at t-0.02, i.e. at the previous sample 
moment; your coordinates reflect the situation 
in this (old) image. 
Start of encoder readout (first alpha, then 
beta). 

t+exp-dt-i m 
+exp-dt-enc - Encoders are read; 

expset returns. 

Time exp-dt-im is  fixed by the implementation of the image 
processing ankisdenoted below.---- -~-- - ~- ~~ ~ ~- - ~ 

Time expdt-enc depends on the speed of your computer and is  
in the order of 0.0002 seconds (0.2 ms). 
Use testprogram 

kt-tim 
to find out the actual exp-dt-enc (and wait count calibration) 
on your computer. 

- 

*I 
#define exp-dt-im 0.004 

I* 
Indications for system parameters: 

Ja 
Jb 
M 

- Moment of inertia around alpha-axis [NmA2] 
- Moment of inertia around beta-axis [NmA2] 
- Mass of ball [kg] 

*I 
#define Ja 0.5 
#define Jb 1.0 
#define M 0.01 

#endif 

/* end of exp.def *I 
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Routine wrijvingscompensatie 
/* tafe1pd.c ------ ------ 
First Kanteltafel control program. 
Uses PD regulators on angles and positions 
Uses Friction compensation in regulator 

/* Global declarations */ 
/* In this implementation all the variables below MUST be */ 
/* declared global. 
int n; 
double T; 
double ampl; 

double  om;^^^^^ 
double PD[8]; 
double z[4], 

u DI; 
double P[4], 

Di41; 
double t; 
double Mf[2]; 
double Mx; 
double Uf[2]; 
double zref[2]; 
double zprefE21; 
double zold[4]; 
double aref[2]; 
double aprefE21; 

*/ 
/* Number of actions to do */ 
/* Sample time [SI */ 

/* PD Actions */ 
/* Measurements */ 
/* Commands */ 
/* Proportional gains */ 
/* Differential gains */ 
/* Actual time */ 
/* Friction torques */ 
/* Mass term */ 
/* Friction actions */ 
/* Reference positions [m] */ 
/* Reference speed [m/s] */ 
/* Old positions for speed calc */ 
/* Reference angles */ 
/* Reference angle speeds */ 

*/ double Wait[3] = { O, O, 0 }; /* Wait counts 

double v[2]; /* speeds [m/s] */ 
double vref[2]; 
double ap[2]; /* angle speeds [radls] */ 

int 
int 

/* 
..... 

rp = O; 
control-pos(double *xyref) { 

/* registrate pos data */ 

Control law. 
Implements a (double) PD regulator. No effort i s  made to 
avoid static errors (due to Coulomb friction). 
Very straight-forward speed calculation which may cause 

~~~ 
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troubles with a high speed feedback gain or very short 
sample time. 

*I 

double sf[2]; 
int i; 
ref(); 
for ( i=O; i<2; i++ ) { 

/*** 
zppref[i] = -om*om*zref[i]; 
zpppref[i] = -om*om*zpref[i]; 

***/ 
ap[i] = (z[i]-zold[i])/T; zold[i] = z[i]; /* alphaeta */ 
v[i] = (z[i+2]-zold[i+2])/T; zold[i+2] = z[i+2]; /* x/y */ 

aref[i] = -(om*om/Mx>*zref[i]; 
aprefril = -(om*om/Mx)*zpref[i]; /* zpppref */ 

/* zppref */ 

1 

sf[O] = ( ap[O]>O ? 1 : ap[O]<O ? -1 : 
apref[O]>O ? 1 : apref[O]<O ? -1 : 
aref[O]-z[0]>0.003 ? 1 : aref[O]-z[0]<-0.003 ? -1 : 
o >; 

apref[l]>O 11 : apref[l]<O ? -1 : 
aref[l]-z[1]>0.003 ? 1 : aref[l]-z[1]<-0.003 ? -1 : 
O); 

sf[l] = ( ap[l]>O ? i : ap[l]<O ? -1 : 

ULO] = sf[Ol*Mf[O] + P[O]*(zref[O]-z[2]) + D[O]*(zpref[O]-v[O]) + 

u[ l l  = sf[l]*Mf[ll + P[2l*(zref[l]-z[3]) + D[2]*(zpref[l]-v[l]) + 
Pi1 l*(aref[Ol-z[O]> + D[l]*(apref[O]-ap[O]); 

P[3l*(aref[l I -z[ l  I) + D [3] *(apref[l ]-ap[13); 
1 ..... 

ru n O; 
epilogO; 

return O; 

/* end of tafe1pd.c */ 
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Bijlage B 

-o. 1 

Resultaten van experimenten 

-- 

In de onderstaande experimenten i s  gebruik gemaakt van de volgende 
instellingen: eigenfrequentie geregeld systeem: 7 [radhl, dimensieloze demping 1 
[-l. Door de frequenties in de x en de y richting een factor twee te laten 
verschillen, kunnen een parabool en een acht beschreven worden. Door een 
factor 3 verschil aan te brengen wordt het verloop zoals weergegeven in Figuur 
12 te verkrijgen. 

alpha,beta en ar,br in de tijd 
1 0.2 I 

x,y en xr,yr in de tijd 0.1 I 

.,.- 
O 5 l o  

0.1 

- 0.05 
E 

.z o 
ö 
F 

-0.05 

Y 

o .- 

a 
E 
8 
Y 

3 c 

tijd [s] tijd [SI 

- 
E 
i5 
c 
0 
C 
Y p 

Benodigde stuursignalen 

1 

Figuur I O: Beschrijving parabool 
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alpha,beta en ar,br in de tijd 
I 0.2 I x,y en xr,yr in de tijd 0.2 r 

-0.2 I I -0.2 I I I 
O 5 10 O 5 10 

tijd [SI tijd [s] 

-0.1 -20 
-0.2 -0.1 O 0.1 0.2 O 5 10 

x-positie [m] tijd [s] 

Figuur 11: Beschrijving achtvormige baan 

x,y en xr,yr in de tijd o.2 alpha,beta en ar,br in de tijd 0.2 I I I 

O 5 10 O 5 10 
tijd [SI tijd [SI 

20 

6 10 
n 

i5 
z o  C 

g -10 

al 

-20 
-0.2 -0.1 o 0.1 0.2 O 5 10 

x-positie [m] tijd [SI 

Figuur 12: Baan samengesteld uit harmonische signalen 
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Bijlage C 
Gegevens van diverse onderdelen 
In deze bijlage zijn enkele gegevens opgenomen van onderdelen die in de 
opstelling verwerkt zijn, te weten het gegevensblad van de Maxon motoren die de 
aandrijving van het tafelblad verzorgen en de documentatie van de 
hoekopnemerc. 
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F-Motor 12216o(.r1 
Graphitbiirsten 

rnaxon-Baukastensystem 

T I .  
Digital-Encoder 
HP HEDS 6010 

[341171. a 
Detail Seite 92 %Ite O5 

- -  
m * m  

, , M5x8 dp. 

(statisch, Welk abgestutzt) 10000 N 
O Radiaispiel bei Kugellager 0,05 mm 
O Umgebungstemperatur -20/+100"C 

tl25"C O Max. Rotortemperatur 
O Anzahl Kollektorsegmente 26 

Motorgewicht 790 g 
O Motordaten gern4ssTabelle sind Nenndaten. 

Toleranzdarstellung Seite 33. 
Detailliertere Angaben entnehmen Sie 
unseren Computerblättern. 

/ I  
32.2-1 I rnax.90.5 - 1  I 20.8-1 

1 Typenleistung 

Betriebsbereiche Legende (Erläuteningen Sete 34) 

Dauerbetnebsbereich 
unter Berucksichtigung der angegebenen thermi- 
schen Widerstande iZiffer 19 und 20) und einer Um- 

~ gebungstemperatur von 25°C wird' bei dauemder 
Belastung die max. mi. Rotortemperatur erreicht. 
= thermische Grenze 

Kunzatbetneb 
Der Motor dad kumeitig und wederkehrend uberia- 
stet werden. 

tagerprogramk 
[7 Ctandardprograrnrn 

Sonderprograrnrn (auf Anfragei) 

O Axialspiel bei Axialiast e 15 N 2 0,l mm 
> 15 N 0,l - 0,5 mm 

Axialspiel fur Motorkombinationen 
mit Encoder eingeschränkt auf max. 0,15 mm 

Vorspannkrafi min. 15 N 

axial (dynamisch) 15 N 
radial (5 mm ab flansch) 100 N 
Auforescdruck (statisch) 400 N 

O Vorgespannte Kugellager 

O Max. Belastung der Kugellager i 
i 

I I 

maron DC motor 55 AUsgahe Apnil993 thderungen varbenalten 

I 



i r -  28 mrn DIAMETER 1 

INCREMENTAL OPTICAL SERIES 
ENCODER KIT 

Features 
SMALL SIZE - 28 mm DIAMETER 

MANY RESOLUTIONS STANDARD 
LOW INERTlA 
QUICK ASSEMBLY 
0.25 mm (.O10 INCHES) END PLAY 
ALLOWANCE 
ï T L  COMPATIBLE DIGITAL OUTPUT 
SINGLE 5V SUPPLY 
WIDE TEMPERATURE RANGE 

LI N E X P U  L S L A V A L U X 4 . E  

100-x2 CYCLES/REVOLUTION AVAILABLE 

D e w  i ption 
The HEDS-5000 series is a high resolution incremental opti- 
cal encoder kit emphasizing reliability and ease of assembly 
The 28 mm diameter package consists of 3 parts the 
encoder body, a metal code wheel. and an'emitter end plate 
An LED source and lens transmit collimated light from the 
emitter module through a precision metal code wheel and 
phase plate into a bifurcated detector lens. 

The light is focused onto pairs of closely spaced integrated 
detectors which output two square wave signals in quadra- 
ture and an optional index pulse. Collimated light and a 
custom photodetector configuration increase long life relia- 
bility by reducing sensitivity to shaft end play. shaft 
eccentricity and LED degradation The outputs and the 5V 
supply input of the HEDS-5000 are accessed through a 10 
pin connector mounted on a 6 metre ribbon cable. 

Outline Drawing 

TECHNICAL DATA JHXUARY 1% 

A standard selection of shaft sizes and resolutions between 
100 and 512 cycles per revolution are available Consult the 
factory for custom resolutions The part number for the 
standard 2 channel kit is HEDS-5000. while that for the 3 
channel device. with index pulse. is HEDS-5010 See Order- 
ing Information for more details For additional design 
information. see Application Note 101 1 

Applications 
Printers, Plotters, Tape Drives. Positioning Tables, Auto- 
matic Handlers, Robots, and any other servo loop where a 
small high performance encoder is required. 

CEKTER POLARIZED 

c o w / -  
WHEEL 

EYIìTER END PLATE 

WASE P U T E  

I 

I A' I 

11.1 
*(.MI DIA. . 
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Theory of Operation 
The incrementa! shaft encoder operates Dy translating ;he 
rotation of a shaf? intu :n!errup:,ans of 2 Iign! Seam whicn are 
then stitput as eiectrica, p215eS 

I r-ttreci E9S---X'X Xi!-& t~htswcei=-&q $+E*, itt.~ig-Diode-- 
co!limated by a moide3 lens into a paralle! beaw of l:gh! The 
E-nit:e: End Plate contai:~ ti+o or three s:vi?iiar iign! sszrces 
one f o i  eacn channel 

The standard Cooe ii'nee: i5 a me:ai 'JISC wclicn na5 N 
ecual!v spaced aperr~res around its circb-!erence 4 
matchtig patter? o! aper:sres 8s 7osm:i3nac on the 5tiì:i31ary 
phase plate The l isi! be>- i5 :rönsm:::er: ariiy when t i e  
apenares tz ;he egde wzee: and tne a3e*!Lires in t i e  p%ase 
plate iine up: therefore garing a cc-rpie!i s?af: revo!d!en. 
there will De N ai:erna!:nc ::ah! and dark 3er.aas A r?>ldeC 
lens Senea:P, !?e :?asp piate apertdie co.ieC!S !he ~ t s d u -  
Iáted Iigh! i v o  2 siiiccc aeiec:ar 

The Encocer Body contaiis :?E phase $aie arid :%i rietec- 
tion eiements for :wo .2r ;%ree c%a?neis Eacn cha*nre! 
consists of an (itegrated circui! w;!n !wc pnotodiodes a i d  
amplifiers a cornparais* a l 6  oLitDu! circwtrv 

The apertures for the !wz pnntodiodes are gzs~tio-.e2 5 5  !hat 
2 !ign: perioc cm one ae:ec;ov ccrres~o-ds :a a dark period 
or! the other p-sh-puil' The pclotodiode signals are 
ampli!ier and !ea to the co-parator wT.o5eo~1:pai changes 
state wnen !ne dif!erence of :ne :wz photocurren:s ChalgeS 
sign. The second channel haf a s+rnilar configuration k t  the 
i oca t i o~  of its aperture pair prokides an .cdpa! which I S  in 
qcadrature to the first channel phase aifferenee O! 9@' 
0:rection of rstatiori is determtned oy oosercinc wnich U! the 
channels IS the leading wave!orm The o;itp;ts are TTL logic 
ievel signals. 

Tne optional ,ndex channel ;F similar in optical and electrical 
configurat!on to tne A anc 9 ckacneis previously dessrised. 
An index pulse af typically 1 cycle widtn is generateb for 
each r3ta:ion of tne Code wheel Us:ng tne recommended 
logic interface. a unique logic state Po can be tdentrfied if 
such accuracy is required. 

The three part kit  is  assembled Dy attacning the Encoder 
Body tothe mountnng suriaceusing tnreescrews The Code 
Wheel is set :o the ccrrect gap and secured to the shaft. 
Snapping the cover Em!t:er End Plate on :he Sody com- 
pletes the asserribly. The only adjus!ment necessary IS the 
encoder centering relatt.?e 10 the shaft Tnis optimizes w a d -  
rature and the optior.ai index pulse outputs. 

Index Pulse Considerations 

The motion sensing application and encsder inter!ace cir- 
cuitry will derermsne the necessary{ :5ase ieia:!o?sSic Of the 
i ndex+&+l se-t&;rie-".a, od;i:a-traClci<e.?z .e s!: Zt: 2-L 

iogicaliy relating the Index pdse  t? ;he A an; 9 ca:* Chian- 
ne15 The HEES-5010 aliows some ab!.isrmei! nf tie index 
puise posi!,on with respect :o the n z i n  da% r,.;ar,ne:s The 
posi!ion 15 easr!y adjusted aurin; !hi  asser.3.y process as 
~lla5!m!e2 in :he asser%!? procedures 

sing the index ?&.e OU 

Definitions 
5ec:ricat ctegrees 
1 shaf! rota'lon - 36Q angular ces-eas 

1 cycie 

Position Error 

Theaqgular difference betwee? the actual sha" pos ti0n an0 
its position as cals,la;ed b) coL-t "7 t i ?  eicxie '5 cvcis5 

Cycie Error 

An indication of cycle JK forrnity The 5ffere?ce SS'weer a- 
observed shaft angie w?ch  gives rise 10 o l e  elect- Ca' Cycle 
and the nominal angular increment of 1 N of a re+oIu!ian 
Phase 

The angle aetween the center cf ?Jk A aqd the center of 
Pulse B 
Inoex Phase 

For counter clockwise rotation as illustrated above the 
Inaex Phase is  def i led as 

= N eiectwa cycies 

- 361 electricai deg-ees 

4: - 4 2  

2 
al= - 

61 is theangle. inelectrical degrees between the falling edge 
of 1 and falling edge of B 62 is the algie in electrical 
degrees between the rising edge of A and the rising edge 
of I 

Index Phase Error 

The index Phase Error 1% describes the change in the 
Index Pulse position after assemaly with respect to the A and 
B channels over the recommended operating conditiow 
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