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1. INLEIDING 

Als opdracht voor mijn tweede stage bij de vakgroep WFW, heb ik in MeUJuni 1991 
voor Jos Banens aan de kanteltafel gewerkt. De proefopstelling in het lab was op het 
visionsysteem na, net gereed en laat zich als volgt beschrijven. 
De kanteltafel zelf bestaat uit een vlakke plaat in een krat waarop een ronde kogel 
kan rollen. De plaat kan roteren om twee onderling loodrechte assen die via tandwiel- 
overbrengingen aangestuurd worden door twee dc-motoren. Door kleine rotaties van de 
plaat zal de kogel gaan rollen. 

Figuur 1: De kanteltafel. 

De positie van plaat wordt indirect met encoders achter op de motoren gemeten. De 
bedoeling is dat de positie van de kogel gemeten gaat worden door een visionsysteem 
boven de plaat. Dit systeem is echter nog steeds in bestelling. 
Voor het inlezen van de gemeten posities en het uitsturen van de berekende signalen 
naar de motoren worden twee HCTL-chips gebruikt die door de computer aangestuurd 
worden. Tussen de HCTL 's en de motoren bevinden zich twee stroomversterkers die 
de spanning omzetten naar motorstromen. Voor de aansturing en de berekening van de 
nieuwe motorsignalen is een programma p2.c geschreven. In het programma worden 
bij de berekeningen een aantal faktoren gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld voor de 
omrekening van de encoderputsen naar de hoekverdraaiing van de plaat om de eerste 
vrijheidsgraad de faktor KyO [rad/pulsl gebruikt. 
Het lag in de bedoeling één regeling operationeel te maken, waarbij ik gekozen had 
voor een punt naar punt besturing van de kogel m.b.v. een PID-regelaar. Uiteindelijk 
is dit een PD-regeling geworden van de positie van de plaat zonder kogel. 
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2. POSITIES 

2.1 De faktor Ky 

De posities van de plaat worden t.o.v. een vast assenstelsel gemeten en vergeleken met 
de referentie positie POS(t). Met de positie- en snelheidsfout worden de nieuwe 
motoringanssignalen berekend. Voor het starten van de beweging worden door het 
programma de matrices POS en SYS opgevraagd. In deze matrices worden de gewens- 
te referentieposities, terugkoppelfzktoren meettijd en de samp!e€reqtwntiie qgegeven. 
Voor de twee vïijheidsgraden worden dezelfde berekeningen uitgevoerd. Alleen de 
waarden van constanten zoals de overbrengingsverhouding en massatraagheden 
verschillen. Voor de overzichtelijkheid worden de berekeningen in het verslag alleen 
voor de eerste vrijheidsgraad uitgevoerd. Daarnaast worden in het programma ook de 
faktoren Ky [rad/puls] en Ku [Nddigit] gebruikt. 
De berekening van deze faktoren wordt wel voor beide vrijheidsgraden gegeven. 

Omdat er over het gedrag van de motoren nog weinig bekend is en we de tafel niet 
willen beschadigen wordt in het begin met een los motortje geëxperimenteerd. We 
willen eerst ook inzicht krijgen in de wrijving en traagheden van motoren en vertra- 
gingen. Een motortje wordt daarvoor uit de tafel gehaald en los op tafel gelegd. Op de 
motor zit alleen nog een vaste vertraging H9.2 gemonteerd met op de uitgaande as 
een tandwiel. 

De encoder bestaat uit een schijf die tijdens het draaien onderbrekingen van een 
lichtstraal veroorzaakt. De onderbrekingen worden in electrische pulsen omgezet. 
Richtingdetectie is aanwezig. Afhankelijk van de draairichting worden de pulsen bij 
elkaar opgeteld respectievelijk van elkaar afgetrokken . Het aantal pulsen wordt om de 
AT seconden opgevraagd door de computer. Bij een hoekverdraaiing van de motoras zal 
de encoder een evenredig aantal pulsen geven, Dit aantal is ook evenredig met de 
hoekverdraaiing van de plaat en wordt gegeven door de faktor Ky: 

Yp = Ky"y 

y : aantal pulsen [puls] 
Yp: hoekverdraaiing van de plaat [rad] 
Ky: faktor [rad/puls] 

Om de faktor Ky te berekenen, moet het aantal pulsen per omwenteling van de 
motoras en de overbrengingsverhouding tussen de hoekverdraaiing van motoras en 
plaat bepaald worden. 
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Figuur 2: De overbrenging. 

Door de motoras met de hand te verdraaien en met het programma het aantal pulsen 
uit te lezen, kan bepaald worden dat de encoder 2048 pulsen per omwenteling geeft. 

OPM: Volgens de gegevens bij de encoders (zie Bijlage A:) hebben de encoders 500 of 
512 incrementen per omwenteling. Dit is niet bekend omdat ik het exacte bestelnum- 
mer niet ken (Tach0 Bestelnummer 3407..). Experimenteel worden 2048 pulsen per 
omwenteling gevonden. De faktor 4 is te verklaren doordat alle flanken van kanaal A 
en B geteld worden. Dit zijn er 4 per increment. 

De twee encoders zijn net als de twee gebruikte motoren identiek (zie Bijlage A:). De 
gebruikte vaste overbrengingen op de motoren hebben een verschillende overbren- 
gingsverhouding (zie Bijlage A:). De vaste overbrenging op de motor voor de eerste 
vrijheidsgraad heeft een verhouding k19.2. De overbrengingsverhouding tussen het 
kleine en grote tandwiel is 1:12. Hieruit volgt dat bij een hoekverdraaiing van 2a 
radialen van de plaat de encoder 19.2*12*2048 pulsen zal geven: 

KyO = 2a / (2048*19.2*12) Erad/pulsl 

Voor de tweede rotatieas heeft de vaste overbrenging een verhouding 15.2 en de 
tandwieloverbrenging 1: 14 

Ky1= 2a / (2048*5.2*14) [rad/pulsl 

Figuur 3: De plaat. 
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3. MOTOREN 

3.1 Een PD-regeling voor de motor. 

De communicatie tussen de computer en de motoren vindt plaats door een chip 
(HCTL). De HCTL wordt door de computer aangestuurd met 8-bits binaire getden 
(van O tot 256). De HCTL zet deze om en levert een evenredig grote spanning. Via een 
stroomversterker wordt deze spanning omgezet in een evenredig grote stroom naar de 
KIIG~OEII. 128 betekent dat de E o t m  stil staat. Bij getallen tussen 128 en 256 zal hij 
rechtsom versnellen en tussen O en 128 linksom. In figuur 4 is de besturing van de 
motoren schematisch weergegeven. 

Figuur 4: De besturing. 

Voor de positieregeling van de motor wordt een PD-regeling gekozen. De positie wordt 
in pulsen gemeten en het nieuwe inganssignaal voor de motor wordt in de vorm van 
binaire getallen tussen O en 255 berekent. Om een slimme keuze te kunnen maken 
voor de proportionele en diRerentierende faktor wordt een model opgesteld voor de 
motor. De droge en visceuze wrijving in de motor worden niet meegenomen in het 
model. Als model voor de motor nemen we: 

JE = M 

met: 

M = moment [Nm] 
J = mussatraugheid motor [kg*m2] 
E = hoekversmhkg [ra&? 

5 



Daarbij is de hoekverdraaiing rechtevenredig met de gemeten pulsen, : 

a = KF*y 

met: 

y = aantal pulsen Iguls] 
KYm = konstante [r@puls] 
a = hekverdrauihg motoras [ r d  

en het geleverde moment op de no toms  met de grootte van de. binaire getden: 

M = Km(u-128) 

u = ingangssignaal motor [digit] 
K- = konstante [Nm/digit] 
M = moment op de motoras [Nm] 

We kunnen de bewegingsvergelijking dan ook schrijven als: 

J> = (U-128) 

Hierbij wordt de motorhoek y gegeven in encoderpulsen [puls I. Het ingangssignaal u 
voor de motor bestaat uit binaire getallen van O urn 256. Jm=l/k !&gits*s'lradl is op de 
faktor Ky/Km na gelijk aan het massatraagheid van de motor in [kg*m21. 
Om J, te bereken wordt eerst k bepaald. Integreren van de vergelijking levert: 

j = k*(~-128)* t  
y = 0 .5*k*(~-128)* t~  

dus k = 2y/(u-128)*t2 

De hoekverdraaiing van de motoras y wordt door de encoder gemeten in pulsen, 
waarbij een omwenteling van de motoras 2048 pulsen geeft. We bepalen k uit experi- 
menten waarbij u gegeven is en y op een aantal tijdstippen t uitgelezen wordt. 
Na een aantal metingen wordt k geschat op: 

k = 1.5 id [puls/digit*s2] 

Voor J, volgt: 
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J,  = Ilk = 6.7 10” [digit*s2/puls] 

INTERMEZZO 

Bij een massaveersysteem met bewegingsvergelijking: 

kumien de d i f f ~ r e n t i a ~ v e , e l i ~ ~ ~ g  omgeschreven wordeo in: 

2 x +2pogx + O$ = o 

waarbij voor de ongedempte eigenhoekfrequentie lir, en relatieve demping /3 van het 
systeem geldt 

EINDE INTERMEZZO 

Wanneer de positie van de kogel gemeten wordt, zal een nieuwe positie voor de plaat 
berekend worden om de kogel in de gewenste richting te sturen. Omdat zonder de 
camera de positie van de kogel niet gemeten kan worden, worden de referentieposities 
vooraf in een matrix POS in matlab opgegeven. Om de plaat en de motor naar deze 
posities te sturen wordt gebruik gemaakt van een PD-regelaar. Voor de regelwet 
kiezen we: 

u = -LI@ -yref) - L2Q -Yref) 

met: 

y,, = referentie positie Ipuls] 
Yrd = referentie hoeksnelheid Ipuls/s] 
y = gemeten positie @uk] 
y = gemeten hoeksnelheid [puk/s] 
LI = proportionele faktor [digit/puls] 
L2 = diflerentierende fakor  [digit *s]puk] 
u = ingangssignaal [digit] 

Substitutie van de regelwet in het model levert na omschrijven: 
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Er wordt een stap in de positie aangeboden. Dit betekent dat de referentiepositie 
constant is en de referentiesnelheid als funktie van de tijd gelijk is aan nul. 

Met: 

volgt: 

2 y + 2poa + ooy = o&, 

Dit is een massaveersysteem met massa Jm, veerstijfheid L1 en demping L2. De 
systeemresponsie wordt bepaald door de eigenhoekfrequentie o. en de relatieve 
demping p. Wanneer het systeem uitgedempt is geldt y = j ;  = O en: 

Y = Y ,  

Tenzij droge wrijving Fw in het systeem aanwezig is: 

Jd = -LIo> - y$I -L2@ -jrd -Fw 
In steady state zal dan gelden: 

Wanneer L1 groot gekozen wordt, blijft de statiscue fout FwL klein. De statische fout 
zou eventueel weggeregeld kunnen worden door een integrerende aktie in de regelwet 
op te nemen. 

We willen een snelle responsie met weinig doorschot en kiezen daarom voor een 
kritisch gedempt systeem @=i). Om te beginnen nemen we (a,=l), zodat theoretisch: 

2 LI = J,oO = 6.7 IO4 [digit&&] 
~2 = 2 p a  = 1.34 10-5 [digit*sip~lsl 

In Matlab worden de gemeten hoek y en berekende j als funktie van de tijd opgesla- 
gen. De sampletijd en de totale meettijd kunnen ook ingesteld worden. Zo kan bekeken 
worden of het systeem kritisch gedempt (net geen doorschot) is en eventueel worden de 
parameters L i  en L2 bijgesteld. De systeemresponsie wordt sneller door no te vergro- 
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ten. p blijft 1. Uiteindelijk voor a,, =7.7: 

Nog verder vergroten van a. zorgt voor chattering. Dit gedrag kan veroorzaakt worden 
door speling in de vaste overbrenging of digitaliseringseffekten. 

3 8  De faktor Ku 

Vervolgens worden de motoren in de tafel geplaatst. Omdat we bij hoeken in radialen 
en bij de krachten in Newtons willen denken, bepalen we de faktoren die de encoder- 
pulsen naar radialen en de binaire getallen naar Newtonmeters om kunnen rekenen. 
De hoeken en momenten worden daarbij naar de kant van de plaat toegerekend. In 
Hoofdstuk 1 (Posities) is al beschreven hoe we van pulsen naar radialen komen: 

y : aantal pulsen 
Ym: hoekverdraaiing van de plaat [rad] 

KyO = 27c / (2048*19.2*12) [radpuls] (voor l e  vrijheidsgraad) 
Kyl = 27c / (2048*5.2*14) [radpuls] (voor 2e vrijheidsgraad) 

De stap van digits naar newtons wordt nu bekeken. Hiervoor wordt de faktor Ku 
gebruikt: 

M = KU*U 

M : moment op plaat [Nml 
u : ingangssignaal motor [digit] 
Ku : konstante Wddigitl 

Uit de gegevens die de fabrikant over de motor geeft (zie bijlage A:), halen we de 
mot orkons tante Km : 

Km = drehmomentconstante = 23.5 [NdA] 

De stroom I die per digit naar de motor gestuurd wordt, wordt gegeven door de faktor 
Ki. Voor u=255 meten we een motorstroom van 1 [A]. Aangenomen dat het verloop 
lineair is wordt Ki: 

Ki = U128 [Ndigit] 

en volgt voor Ku: 

KU = Km*Ki*N 

waarin N de overbrengverhouding is tussen hoekverdraaiing van motoras en plaat. 
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Voor motor 1 respccticvelijk motor 2:  

= 0.0134 [Nm/digit] 23.5 10 *5.2 * i4 
128 

Kul = 

3.3 Een PD-regelaar voor de plaat. 

Voor de pusitieregelirig vali  de plaat kiezen we eeii i'D-regeiwet. 

u = L l b m  &@) -L2jm 

waarin: 

u = ingangssignaal [Nm] 
Ym = KY*Y Eradl 
Y, = KY*Y Iraciks3 
&f = referentie hoek [rM 
LI = proportionele &e [Nmtradl 
L2 = dgerentierende aktie [Nm*slradJ 

In de regelwet wordt de hoekverdraaiing in radialen gegeven. He, moment op de plaat 
u wordt in Newtonmeters berekend. Om L1 en L2 voor de regelwet te kunnen 
berekenen wordt eerst het traagheidsmoment van het hele systeem geschat in kg*m2. 
De massatraagheden van de motor en de encoder zijn door de fabrikant gegeven en 
bedragen 10.4 lo-? [kg*m2] voor de motor respectievelijk 0.4 lo-? [kgm'] voor de 
encoder. De massatraagheden van de plaat om de eerste en tweede rotatieas worden 
geschat door de onderdelen te wegen. Gewicht van blad en onderdelen welke bepalend 
zijn voor traagheidsmomenten zijn: 

233.3 [gram] (voor l e  vrijheidsgraad) 
75.3 [gram] (voor 2e vrijheidsgraad) 

De onderdelen bevinden zich op het raamwerk om de plaat. De afstanden tot de 
rotatieassen worden gemeten en de massatraagheid kunnen geschat worden: 

J1 = 233.3 10-3*0.212 = 1.03 
52 = 75.3 10-3*0.212 = 3.32 

[kg/m21 
[kg/m21 

De massatraagheden van encoder en motor worden naar de kant van de plaat toe 
gerekend door deze te vermenigvuldigen met de overbrengingsverhoudg in het 
kwadraat @ en bij J1 en 52 opgeteld. Voor de totale massatraagheid volgt: 

J1 = (10.4 10-7+0.4 10-7)*(12*19.2)2+1.03 = 1-04 10" [kg/m21 
52 = (10.4 PO-7+0.4 ~i*5.2)~+3.32 lo3 = 9.04 [kg/m23 

Voorlopig wordt aangenomen dat de twee vrijheidsgraden elkaar niet beinvloeden. Ook 
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wrijvingskrachten worden niet in het model meegenomen. Als model voor de eerste en 
tweede vrijheidsgraad kiezen we: 

Jdp = up 

Jp = masmaugheid om de vrijheidsgraad [kg*m2] 
up = moment op de plaat [Nm3 
yp = hoekverdraaiutg van de plaat om de vri jkagraad [radl 

Wanneer we de regelwet substitueren in de regelwet volgt: 

met: 

Zoals eerder krijgen we een stapresponsie. In steady state geldt $p=yp=O en yP=a, .  In 
werkelijkheid is dit niet zo omdat er altijd droge wrijving aanwezig is. Het responsie- 
gedrag wordt geheel bepaald door de eigenhoekfrequentie wo en relatieve demping p .  

Eerst wordt weer gekozen voor w o = l  en j3 =1, zodat 

LI = 1 [kg.m2/sec21 
L2 = 2 [kg.m2/secl 

Door in matlab de werkelijke systeemresponsie te bekijken kunnen we L1 en L2 
vergroten, zodat de responsiesnelheid groter wordt. Uiteindelijk vinden we L1=400 en 
L2=14.5 bij een samplefrequentie van 500 [Usecl. Wanneer LI  en L2 verder verhoogd 
worden gaat de motor weer chatteren. 
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4. HET PROGRAMMA 

Het programma P2.C is in de programmeertaal C geschreven. Het is een tijdelijke 
versie en kan eenvoudig gewijzigd worden wanneer bijvoorbeeld een andere regelwet 
gekozen wordt. 
P2.C vraagt om de AT seconden metingen van de encoders op. Hiermee wordt de 
positie van de plaat berekend. De nieuwe ingang wordt m.b.v. de regelwet berekend, 
omgerekend naar digits en naar de motoren gestuurd (HCTL). Voordat nieuwe 
meetgegevens opgevraagd worden, worden eerst de posities (y[O1) en ytll) en de 
ingangssignden (x[O] ei; rr[l]) opgeslagen in =iatrkes, zodat deze later in Mstlsb 
bekeken kunnen worden. Wanneer een clockpuls gegeven is, worden de nieuwe 
meetgegevens van de encoders opgevraagd. 
Matlab wordt gebruikt omdat zo op een snelle manier gegevens bekeken kunnen 
worden en parameters verandert kunnen worden. 

OPM: Notaties van posities, snelheden etc. zijn hier niet hetzelfde als in de rest v/h 
verslag. 

Nadat P2.C gestart is, voert het eerst een aantal controles uit, waarna het enkele 
matrices uit Matlab opvraagt. Deze matrices POS en SYS bevatten de referentieposi- 
ties, terugkoppelversterkingsfaktoren, de samplefrequentie en meettijd per stap. De 
referentieposities zijn de posities die de plaat inneemt bij de stapresponsies. 

SYS = [ t 1 / A t  L I @ )  L2(0) LI(1)  L2(1) 1 
t = totale meettijd per stap [sec] 

l/a T = samplefrequentie [metingen//sec] 
L i  (O) = pos. terugkoppel versterking@aktor motor 1 [kgm ’//sec”] 
L2(0) = melh. terugkoppel versterkiagsf2tor motor 1 [kg.m*/sec] 
Ll(1) = pos. terugkoppel versterkingsfaktor motor 2 [kg.m2/sec2] 
L2( 1) = snelh. terugkoppel versterkingsfaktor motor 2Ikg.m *//sec] 

r CIir(O) a*,( O )  ..... &,(O)l 
pos = 1 air(l) &,,(i) ..... a,(l)l 

a,(O) = ref. hoek van de plaat om eerste vrijheidsgraad I r 4  
a,( l )  = ref. hoek van de plaat om tweede vrijheidsgraad [rM 
a 1,2..n = aantai achtereenvolgende referentie posities 

M.b.v deze matrices kunnen de versterkingsfaktoren, de meettijd, de samplefrequentie 
en referentieposities veranderd worden, 

PROBLEEM: De ingestelde samplefrequentie en meettijd kloppen niet in de werkelijk- 
heid. Dit is gedeeltelijk opgelost door de timer sneller te laten lopen. De reden hiervoor 
is nog niet bekend. 

Per stap wordt t seconden gemeten en worden t í ~ T  samples genomen. Dit kan 
betekenen dat de matrices van de opgeslagen gegevens te groot worden. De matrices 
mogen maximaal 8192 elementen bevatten anders geeft het programma een foutmel- 
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Hierna wordt de routine DO-EXPERIMENT gestart: 

CLK-WAIT(): wacht op een clockpuls waarna, 

GET-MEASUREMENTS: metingen opvraagt over de positie van de plaat. De positie 
van de plaat wordt indirect gemeten door encoders op de motoren. De communicatie 
met de motoren vindt plaats door 2 HCTL's die bediend worden door twee 8255 PIOs. 
De positie van de plaat wordt bemonsterd. De bemonsteringstijdstippen liggen steeds 
AT seconden uit elkaar. De bemonstering levert ons de hoekverdraaiing van de twee 
motoren yû respectievelijk y1 in pulsen op tijdstip t. Ce positie van de piaat w-srdt in 
radialen omgerekend met de omrekenfaktoren KyQ en Kyl: 

Y[OI = KyO*yO 
y[lI= Kyl*yl 

y[Ol = hoekverdraaiing v/d plaat om l e  vrijheidsgraad [rad] 
y[ l l= hoekverdraaiing v/d plaat om 2e vrijheidsgraad [rad] 
y0 = hoekverdraaiing motoras 1 [pulsen] 
yi = hoekverdraaiing motoras 2 [pulsen] 
KyO = 2n; / (2048*19.2*12) [radípuls] 
Kyl = 2n; / (2048*5.2*14) [rad/pulsl 

De hoeksnelheden dy[O] en dy[ll van de plaat worden niet gemeten maar berekend 
met de posities op tijdstippen t-AT en t: 

dy[Ol= KyO*(yO-oldyO)/T 
dy[ 1 3  = Ky 1*( y 1-oldy 1 )/T 

waarin: 

dy[O] = hoeksnelheid om l e  as [rad] 
y0 = gemeten positie op tijdstip t [pulsen] 
oldy0 = gemeten positie op tijdstip t-AT [pulsen] 
T = AT is de tijd tussen twee metingen [sec] 
KyO = bekende omrekenfaktor [rad/puls] 

CONTROL Met de hoek y[Ol en hoeksnelheid dy[Ol wordt de nieuwe ingang van de 
motor berekend. Om de positie van de plaat te regelen is gekozen voor een punt naar 
punt besturing m.b.v. een PD-regelaar. Deze is robuust, snel, simpel te programmeren 
en werkt voldoende nauwkeurig. 

UFO] = -L1~0l*(y[Ol-yre~-L2[Ol*dy[Ol 
dyref= O 

L1 en L2 zijn de terugkoppelversterkingsfaktoren en worden in Matlab gegeven in de 
rij SYS. De referentiehoek(yre0 is in Matlab gegeven als element van de matrix POS. 
Omdat we een punt naar punt besturing hebben is de referentiehoeksnelheid (dyref) 
gelijk aan nul. Wanneer later overgestapt wordt op baansturing za l  dit niet zo zijn. 

PUT-CONTROL: Het uitgangssignaal wordt uiteindelijk uitgestuurd in digits. Om het 
benodigde koppel voor de plaat om te rekenen naar digits wordt de faktor KuO (en 
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Kul) gebruikt: 

uu = UBKUO 

uu wordt hierna begrensd tussen -128 en +128. Daarna wordt 128 bij uu opgeteld, 
zodat uiteindelijk een digitaal uitgangssignaal tussen O en 256 naar de HCTL gestuurd 
wordt. 128 zal betekenen dat de motorstroom nul is en de motor dus niet bekrachtigd 
wordt. 

SÂVE-DATA: slaat voordat een nieuwe c'iockpuis komt de gegevens over de positie, 
snelheid en ingangssignad u op. 
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6. CONCLUSIES 

Voor de positieregeling van de plaat is een PD-regeling operationeel gemaakt. Het 
camerasysteem dat de positie van de kogel moet gaan meten is nog in bestelling. 
Daarom is een complete punt naar punt besturing van de kogel nog niet af. Verwacht 
wordt, wanneer het camera systeem aankomt, dat dit nog slechts enkele dagen in 
beslag zal nemen. Dit zal dan door een ander gedaan worden. 
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BIJLAGE A: Gegevens van de fabrikant 

Voor de opstelling zijn twee identieke Maxonmotoren van 20 Watt besteld (Bestelnum- 
mer: RE 025-055-35EBA20lA). Hierop zijn twee vaste vertragingen en digitale 
encoders gemonteerd. De eerste vertraging heeft een overbrengverhouding 19.2: 1, de 
tweede 5.2:l (Bestelhummers: 2932.701-0005.0-000 resp. 2932.702-0019.0-000). Van de 
twee identieke HP-encoders is het volledige bestelnummer niet bekend (Bestelnummer 
3407..). 


