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1. Inleiding 

Deze stage heeft plaatsgevonden in opdracht van Oc6. Het is het eerste deel van een 
onderzoek naar het opvangen van snelheidsvariaties van de transportbanden in copiers en 
printers. Deze snelheidsvariaties van de transportbanden leiden namelijk tot een mindere 
kwaliteit van de afdruk op het papier. In latere onderzoeken is het dan ook de bedoeling 
verschillende regelstrategieen te analyseren, die deze variaties minimaliseren. 
Om hier aan te kunnen beginnen moet het lopende bandwerk van de copier eerst operationeel 
worden gemaakt. Dit betekent het aansturen van actuatoren, het uitlezen van sensoren. Hierbij 
dient echter ook een regeling ontworpen te worden die de band recht laat lopen, de 
zogenaamde sclieefstiiairi-egefi~g. Ee:: verderre uitleg over het prlncipe v a ~  scheefsturing volgt 
in hoofdstuk 2. 
Hierin zal verder, na een korte uitleg over de werking van het apparaat, het aan te sturen 
bandwerk worden beschreven. Tevens zal dus het principe van scheefsturing worden 
uitgelegd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de apparatuur besproken, die gebruikt is om het 
systeem aan te sturen. Hiema volgt een uitleg van het principe van het gekozen regel- 
algoritme. Daarna volgen de resultaten van een experiment dat met deze regeling is 
uitgevoerd. Tenslotte volgen enkele conclusies en komen de aanbevelingen aan bod, die voor 
verder onderzoek gebruikt kunnen worden. 



2. Systeernbeschrijving 

Tn dit hoofdstuk wordt eerst globaal de werlung van de copier uitgelegd. Daarna zal meer 
genuanceerd de opbouw van het lopende bandwerk met de verschillende componenten 
worden toegelicht. Ook wordt de werlung van de scheefsturing uitgelegd. 

2.1 Werking van de copier 

In de copier bevindt zich een tweetal lopende bandwerken, een Toner Transhse Unit (TTF- 
lmit) en ep_?l OX-wit. Deze hestaan uit een aantal walsen waarover een band loopt. Op de 
OPC-band wsrdt bet beeld JraE de afdruk geschreven. Deze OPC-band is namelijk 
fotogevoelig, hij wordt magnetisch op plaatsen waar hij wordt belicht. Met behulp van LED'S 
kan de band zo worden belicht, dat er een gewenst magnetisch patroon ontstaat. Op de band 
wordt dan de toner-inkt aangebracht. Vervolgens wordt dit toner-patroon door de OPC-band 
op een rubberen band overgebracht, de TTF-band. Door tenslotte deze band in contact te 
brengen met het papier, ontstaat de print. 

Het in deze opdracht aan te sturen systeem bestaat uit het OPC-bandwerk. Dit is een aparte 
unit in de copier en kan in zijn geheel worden uitgeklapt. Het bandwerk bestaat uit 6 walsen 
en een rol (zie figuw 2.1). De rol wordt aangedreven met behulp van een rubberen tandriem, 

Figuur 2. I :  OPC-unit 

die met een tandwiel op de as van een DC-motor is verbonden (motoro). Bedrijfssnelheden 
van de band bedragen 0.2-0.5 d s .  Bij deze rol wordt ook het beeld op de OPC-band 
geprojecteerd door middel van de beeldvormende units. De band draait dan rechtsom en komt 
bij de tonerhouder. Hier komt de toner-inkt op de band doordat de poederdeeltjes worden 
aangetrokken door de gedeeltelijk magnetische band. Bij de volgende wals vindt de 
overdracht plaats van de toner op de TTF-band. De vijfde wals is de stuurwals die gekanteld 



kan worden, zodat de bandscheefsturing opgevangen kan worden. Bandscheefsturing is het 
axiaal verplaatsen van de band. 

2.3 Bandscheefsturing 

Zoals a1 gezegd is bandscheefsturing het axiaal verplaatsen van de band. Dit is een gevolg van 
het niet horizontaal staan van de walsen. Als de as van een wals namelijk onder een hoek 
staat, verlaat de band de wals verschoven over een afstand Ay. Voor Ay geldt: 

Hierin is h de hoogte van de omspannen boog en a de hoek die de as maakt met het 
horizontale vlak. Als een wals dus niet helemaal parallel staat, treedt er enige mate van 
scheefsturing op. In de praktijk is dit altijd het geval als gevolg van bijvoorbeeld produktie- 
onnauwkeurigheden. 
Hetzelfde principe kan ook worden toegepast om de axiale positie van de band te corrigeren. 
Dit gebeurt met behulp van de a1 eerder genoemde stuunvals. Deze kan over een bepaalde 
hoek gekanteld worden. Voor de kanteling zorgt motor2. Deze drijft een tandheugel aan, dat 

-w+ 
AY 

Figuur 2.2: Bandsturing met stuurwals 

er voor zorgt dat de as van de scheefstuunvals ornhoog en omlaag kan bewegen. De maximale 
slag die gemaakt kan worden is 35rnm. Dit komt overeen met een scheefsturing Ay van 2 tot 3 
mm. Dit geldt alleen voor de band ter plekke van de stuunvals. Als de gehele band de 
stuunvais gepasseerd is 'sj cclirsiafite hoek, dsr, is er sprake vzn em m b m e  trslnsl~tie vm de 
band. 

2.4 Sensoren 

Er zijn drie identieke sensoren. Dit zijn Opto-Switches, lichtgevoelige sensoren (zie Bijlage 
1). Ze bestaan uit twee helften. Een helft is een LED en de andere een fotodiode. Als er zich 
een voonverp tussen beide delen bevindt, geeft de sensor een uitgangsspanning van 5V af. De 
sensor kan dus registreren of er zich iets tussen beide delen bevindt. De functie van de drie 
sensoren is als volgt (zie ook figuur 2.1): 

SensorO: 
Deze bevindt zich aan de onderkant van de OPC-bandunit, met de band tussen de 
sensordelen. De functie van deze sensor is om 6Cn omwenteling van de band te 
registreren. Dit gebeurt door een gat in de band. 



Sensor1 : 
Registreert de band vlak achter de scheefstuurwals of de de band zich tussen LED en 
fotodiode bevindt. Deze sensor kan tevens op en neer worden bewogen, loodrecht op 
de looprichting van de band. Hiervoor zorgt een mechanisme dat wordt aangedreven 
door een DC-motor (motorl). De maximale slag die deze beweging maakt is 5 rnm. 

Sensor2: 
Deze is vlak bij de aandrijfi-01 bevestigd (zie fi guur 2.1). Om deze rol zit een schijf 
met spleetjes. De sensor is hierdoor in staat om de hoekverdraaiing van de rol te 
registreren, met een resolutie van O.SO, overeenkomend met 1 mm bandloop. 



3. Ontwerp van de besturing 

In dit hoofdstuk wordt de apparatuur besproken die nodig is om de OPC-band softwarematig 
aan te sturen. Tevens worden een aantal mogelijke manieren uitgelegd om de axiale positie 
van de band te bepalen. Vervolgens wordt een model afgeleid waarop een regelaar wordt 
gebaseerd. Tenslotte volgt de implementatie hiervan in Simulink. 

Om het bmc!~~.mk v m  de q i e r  sofWarematig te kunnen aansturen is bepaalde apparatuur 
nodig. Er moeten namelijk zowel signalea van cle copier kunnen worden ingeiezen ais 
uitgestuurd. De aansluitingen op de copier bestaan uit EI-connectoren. In bijlage 2 zijn alle 
benodigde aansluitingen weergegeven. 
Voor de data-acquistie is gebruik gemaakt van de hardware en software van dSpace. De 
hardware bestaat uit het processor board DS1003 in combinatie met een tweetal UO-boards. 
Voor het uitsturen van signalen is een D/A-kaart van het type DS2 101 gebruikt, en voor het 
inlezen een AID-kaart van het type DS2002. Deze kaarten worden aangesloten op 
connectorpanels, die m.b.v. BNC-aansluitingen verder kunnen worden doorgekoppeld. 
Voor het aanstwen van de 24V DC-motoren van de OPC-unit is alleen de DIA-kaart niet 
voldoende. Deze kan slechts spanningen tot +lovolt leveren en dat zonder het benodigde 
vermogen. Daarom is er nog een servoversterker gebruikt (zie bijlage 3 voor de werking). 
Deze zet de ingangsspanning van dSpace om in een stroom, evenredig aan die spanning. De 
benodigde motorstromen bedragen slechts milli-ampkres. De sewoversterker is dan ook 
ingesteld op 5 [ M I .  De 24V spanning wordt door em externe voeding geleverd. De totale 
configuratie komt er dan als volgt uit te zien. 

Copier 

Figuuv 3.1: Hardware-layout 

Voeding 5V 

4 

3.2 Positiebepaling 

Voeding 12V 
24V 

Nu het mogelijk is de actuatoreir aafi te sturen en de sensoren uit te lezen, kan er een 
algoritme bedacht worden om het gehele systeem te besturen. Het algoritme moet er voor 
zorgen dat de band axiaal niet van de walsen afloopt, ten gevolge van de bandscheefsturing. 

Servo- 
versterker 
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I 

DS2101 I DS2002 



Het is de bedoeling om iedere omwenteling van de band een regelactie uit te voeren via de 
stuunvals. Afhankelijk van de snelheid duurt een omwenteling 3-5 [s]. Een omwenteling kan 
geregistreerd worden met behulp van sensor0. Elke keer als het gat in de band voorbijkomt, 
wordt de uitgangsspanning van de sensor even OV. In Simulink wordt deze uitgang omgezet 
naar een digitaal signaal van 0 of 1. Als het gat passeert, wordt het algoritme doorlopen. 
Hiemee voorkomt men dat er een actie wordt uitgevoerd als de band stilstaat. 
Als het gat is geregistreerd kan een meting van de axiale positie van de band plaatsvinden. 
Hiervoor wordt sensor1 gebruikt. Ook deze sensor levert een digitaal signaal. Hieruit kan niet 
zomaar de positie van de band afgeleid worden. Er zijn een aantal mogelijke manieren om 
toch een maat voor de positie van de band te krijgen: 

Het is mgelijk nm de sensor vanuit een beginpositie een soort scanbeweging 
loodrecht oop de b a d  te !&!ten maken, met behulp van motorl. Deze scanbeweging 
wordt in een vaste tijdsduw uitgevoerd. Als maat voor de bandpositie kan nu 
bijvoorbeeld de tijdsduur worden genomen waarvoor de band wordt gedetecteerd. Het 
voordeel hiervan is dat het bepalen van de positie eenvoudig is. De heen en terug- 
beweging kost echter extra tijd, terwijl de scanbeweging maximaaI3 seconden mag 
duren. Dit betekent een slag van Z O ' ~  1.5 mm. De motor beweegt de sensor namelijk 
in zo'n 17 sec. volledig op en neer (10 mm). Dit is natuurlijk te lang om eenmaal per 
omwenteling een meting uit te voeren. 

s Een tweede mogelijkheid, die minder lang duurt, is om de sensor op een willekeurige 
plaats te laten beginnen en dan steeds de rand te zoeken door maar 66n richting op te 
bewegen. Een nadeel is we1 dat het bepalen van de positie van de band minder 
eenvoudig wordt. Een voorbeeld hiervan wordt in figuur 3.2 weergegeven, met 
beschrijving hieronder. 

In de eerste grafiek is het signaal van de gatsensor te zien. Elke keer als het gat wordt 
waargenomen, is de uitgang van de sensor OVolt. Hieruit valt ook af te leiden dat een 
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Figuur 3.2: Bepaling bandpositie 



omwenteling ongeveer 5 s duurt. 
De grafiek daaronder geeft het signaal weer dat naar de sensormotor wordt gestuurd. Als 
reactie op sensor0 wordt afhankelijk van de toestand van sensorl een signaal naar de motor 
gestuurd. Dit is een pulsvormig AanIUit-signaal waarvan de pulsduur variabel is. Als nu uit 
het signaal van sensorl blijkt dat de rand van de band is bereikt, houdt motorl op met draaien. 
De tijd dat motorl heeft gedraaid is een maat voor de positie, in de vierde grafiek. De eenheid 
hiervan is dan ook seconde. Hieruit is de axiale positie van de band af te leiden. Dit kan 
worden omgerekend naar een verplaatsing door vermenigvuldiging met de snelheid van de 
sensorbeweging. Deze bedraagt ongeveer 1.2 mrnls. 
Als de relatieve positie van de band eenmaal bekend is, kan hiermee de regelactie worden 
iitgevoerd. AfE.,a::ke!ijk vm die psitie ~lloet de mtm van de st;uumaIs (motor 2) 
aangedreven wordm, m-et a h  gevolg een ka~teling vaE de stuunvals. Wet motorsignaal u is 
een pulsvormig signaal van -lOV of 10V, waarvan de tijdsduur variabel is. In de volgende 
paragraaf zal een model worden afgeleid dat voor de regeling gebruikt kan worden. 

3.3 Modelvorming 

Voor het regelen van de axiale bandpositie is het nodig te weten wat de relatie is tussen deze 
positie en de stand van de stuurwals. De axiale positie van de rand van de band noemen we y, 
de stand van de stuunvals x. De stand x=O wil zeggen dat de stuurwals horizontaal staat. Het 
eenvoudigste model dat kan worden afgeleid is: 

Hierbij is w een verstoring, en k een positieve constante. De verstoring w bestaat bijvoorbeeld 
uit een (constant) gedeelte, gelijk aan de som van de scheefsturing van a11e walsen en de rol. 
Voor een gedeelte is de verstoring tijdsafhankelijk, bijvoorbeeld als gevolg van varierende 
bandspanning, dynamisch gedrag van de walsen en temperatuurvariaties. 
Uit dit model volgt dat als x=O is, de axiale snelheid van de band constant is, en de band dus 
scheefsturing vertoont. Als x positief is, wordt de positie y kleiner en als x negatief is groter, 
als de verstoring w nu1 wordt verondersteld. Aan de hand van (2.1) kan een afschatting 
worden gemaakt van de constante k. Bij x=16 [rnm] hoort Ay=3 [mm/omw]. Deze 
verplaatsing Ay wordt in 6611 omwenteling door de gehele band gemaakt. Een omwenteling 
duurt 4 [s] bij een bandsnelheid van 0.4 [d s ] .  De axiale snelheid y wordt dan 0.75 [mds]. 
De constante k is dan ongeveer 0.05 [l/s]. 

3.4 Regeling 

Op het model (2.2) kan de regeling worden gebaseerd. De gewenste positie is een of andere 
waarde y,. De absolute waarde hiervan is niet van belang. Het is alleen van belang de band zo 
dicht mogelijk hierbij in de buurt te houden. Exact de gewenste positie vasthouden is niet 
mogelijk omdat slechts eenmaal per omwenteling een regelactie wordt uitgevoerd. 
Zoals gezegd is een ander probleem het meten van de bandpositie y. Daarom is het tweede 
algoritme uit paragraaf 3.2 gekozen. Dit heeft als voordeel dat binnen dezelfde tijdsduur een 
groter bereik wordt bestreken. 
De initiele positie van de sensor is de referentie y, van de regeling. Dit wordt vervolgens de 
nulpositiey=O genoemd. Er moet dan we1 voor gezorgd worden dat de initiele positie goed is. 
Er is in eerste instantie gekozen voor een proportionele-regeling: 

Het closed-loop gedrag wordt hiermee: zj, + y = 0 .  De tijdconstante is: z = 1 / kP . 



Het doe1 van de regeling is y = 0 en y=0. Dit kan grotendeels bereikt worden door de 

constante verstoring w teniet te doen, door x = W te nemen. In werkelijkheid is de verstoring A 
echter niet bekend en moet de regelaar dit opvangen. 

Daarom wordt er een integrerende actie toegevoegd aan de regeling: 

t 

x = p Y + l b d t  (2.4) 
0 

Na verloop van tijd zal, als y=O is bereikt, de stand x van de stuurwals e l i jk  worden aan de 
waarde van de I-actie. Deze heeft dan de waarde w/k. Hiermee wordt de constante 
scheefsturing van alle walsen gecompenseerd. 
Het volgende closed-loop gedrag kan worden afgeleid uit (2.2) en (2.4): 

Hiermee kan door geschikte keuze van de regelparameters het systeem worden gestabiliseerd. 
Er wordt dan we1 van uitgegaan dat w constant is. 
Het gewenste systeemgedrag kan worden verkregen door poolplaatsing. Er dient hierbij 
rekening te worden gehouden met de aard van de regeling. De regeling is niet continu, er 
wordt ongeveer eenmaal per 5 seconden een regelactie uitgevoerd. Dit heeft consequenties 
voor het gewenste systeemgedrag. Dit kan niet te snel worden gekozen. De gewenste waarde 
kan namelijk niet binnen 66n regelactie worden bereikt. Met betrekking tot dit probleem geldt 
de volgende vuistregel: 

onT < 0.1 (2.6) 

De sampletijd T is dus 5 s, en de bandbreedte on volgt uit het geregeld systeem: on2 = kI . 
Hieruit volgt dus: I=0.008. 
Er wordt gekozen voor een kritisch gedempt systeem. Dit levert de volgende eis op voor de P- 
waarde (zie ook bijlage 4 voor uitgebreide berekening): 

Hieruit volgt voor de regelparameters: P = 0.8, I = 0.008 . 

3.5 Implementatie 

De regeling zoals in de vorige paragraaf beschreven is in Simulink geimplementeerd en is in 
bijlage 5 te zien. Hierin zijn een drietal toestanden te herkennen: 0, 1 en 2. Als toestando 
actief is, heeft er een regelcyclus plaatsgevonden en wordt er op het voorbijkomen van het gat 
gewacht. Toestandl wordt actief als het gat is gedecteerd. De motor die de sensor beweegt 
wordt dan in de goede richting aangestuurd, zodat de rand van de band wordt gevonden. 
Zodra deze is bereikt wordt toestand2 actief. Nu vindt de regelactie plaats door middel van het 
aanstuen van motor2. De functies van de afzonderlijke subsystemen, die in de bijlage te zien 
zijn, zal nu worden uitgelegd. 

Schakelaar: in dit blok vindt de schakeling plaats tussen de verschillende toestanden. 
Trigger: heeft als ingang sensor0. Als hier het gat voorbijkomt wordt het signaal 
gegeven, dat toestando klaar is. 
Motorsturing: stuurt motorl aan en geeft de tijd die deze motor heeft gelopen. 
Sensormeting: houdt de totale tijd bij die motorl heeft gelopen en geeft het signaal 
klaar als de rand van de band is bereikt. 



Bandregelaar: baseert de regelactie op de totale tijd die motor1 heeft gelopen. Stuurt 
dan motor2 aan. 

Dan zijn er nog twee subsystemen. Het blok Noodregelaar treedt in werlung als binnen 
bepaalde tijd sensor1 de rand van de band niet kan vinden. En het systeem Reset kan worden 
gebruikt om de motorspanning te onderbreken als er iets mis gaat. 

Verder wil ik bij deze paragraaf nog een aantal punten vermelden over de ervaringen van de 
implementatie van dit systeem in Simulink. 

Ten eerste is het zo dat Simulink voor dit systeem niet uitemate geschikt is, 
zz~gezie:: het gee:: cmt;,::::, m22r e m  eve:t-driver, systeem is. Dit betekeiit dat de 
afzonderlijke deelsystemen na elkziar meten worden uitgevoerd. De 
samplefrequentie waarmee ze uitgerekend moeten worden is dus niet constant. 
De implementatie is gedaan door op betrekkelijk hoge fi-equentie te pollen en zo tijdig 
de events te zien. 
Een ander punt, dat hiermee te maken heeft, betreft het op het juiste moment 
uitvoeren van acties. Om dit goed te kunnen doen worden er veel logische signalen 
gebruikt. Bijvoorbeeld als dit signaal hoog is, moet dat gebeuren. 
Ook is het bij dit systeem nodig om gedurende een bepaalde, van tevoren onbekende 
tijdsduur een signaal uit te sturen, bijvoorbeeld bij het aansturen van motor2. Dit 
levert in Simulink ook nogal wat problemen op. 



4. Resultaten 

Met de PI-regeling zoals die in het vorige hoofdstuk is beschreven zijn een aantal 
experimenten uitgevoerd. De samplefrequentie is hierbij steeds 100 Hz. 
Het systeem is allereerst in een initiele toestand gebracht, waarbij de sensor zich a1 boven de 
rand van de band bevindt en de stuurwals ongeveer horizontaal staat. In bijlage 6 wordt de 
werlung van de initialisatieprocedure verder uitgelegd. Vewolgens wordt de band aan het 
draaien gebracht door motor0 aan te sturen. Dit gebeurt door handmatig een spanning van 
zo'n 5V uit te sturen. De snelheid van de band bedraagt dan 0.4 mls. 

Voor de instellingen van de regelaar zijn de waarden gebmikt die ~II pxagraaf 3.4 zijn 
uitgerekend, alleen de P-waarde is iets verkleind om een voorzichtigere regeling te krijgen: 
P=0.2, I=O. 008. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten gedurende 100s weergegeven van CCn van de 
experimenten. 

Figuur 4.1: Resultaten 

In de bovenste grafiek is de positie y van de band weergegeven, die is bepaald zoals in 
paragraaf 3.2 is beschreven. Zie hiervoor ook de bijbehorende signalen in bijlage 7. 
Daaronder is de I-actie te zien die de positie integreert. Daarna de totale regelactie, die 
overeenkomt met een gewenste stand van de stuurwals. Deze regelactie wordt niet continu 
toegepast, maar alleen als er een nieuwe positiemeting binnenkomt. In de onderste grafiek 
tenslotte is de motorspanning naar de stuunvalsmotor weergegeven, zodat de gewenste stand 
wordt bereikt. 

In figuur 4.2 zijn de bandpositie en de stand van de stuunvals weergegeven gedurende 4 
minuten. De positie van de band blijkt een aantal millimeters van de referentiepositie af te 
wijken. Na ongeveer 120s treedt de noodregeling in werlung, er kan dan weinig over de 
bandpositie worden gezegd. De motor beweegt namelijk automatisch terug als het eind van de 
slag is bereikt. Daarom wordt de bandpositie dan constant gehouden. 
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Figuur 4.2: Band -en stuunvalspositie 

Voor de stand van de stuwwals geldt dat deze een behoorlijk grote slag maakt. Dit gebeurt 
wanneer de noodregeling in werkmg treedt. Waarschijnlijk gebeurt dit als de sensor het einde 
van zijn slag heeft bereikt en daardoor in de foute richting beweegt. De rand van de band 
wordt dan niet binnen 5 seconden gevonden en de noodregeling begint te werken. Deze 
beweegt de scheefstuurwals gedwende een bepaalde tijd in de goede richting. Daarom is de 
kanteling van deze wals zo groot. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat de regelaar de band we1 stabiliseert, maar dat de positie 
een aantal millimeters teveel afimjkt van de referentie. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de 
instellingen van de regelaar niet optimaal zijn. Deze zijn namelijk gebaseerd op het model 
(2.2). Voor de parameter k in dit model is slechts een ruwe schatting te maken, dus hiermee 
kan een fout worden geintroduceerd. 
Verder kan een probleem ontstaan als de noodregelaar in werlung treedt. Het algoritme dat 
hiervoor is gebruikt, zorgt er slechts voor dat de stuurwals enigszins in de goede richting 
wordt gekanteld. Het probleem hierbij is vooral dat de eindpositie van de sensor niet bekend 
is, dus de positie wanneer de richting automatisch ornkeert. Als dit een keer gebeurt wanneer 
de regeling actief is, wordt er een foutieve positiemeting verkregen, met alle consequenties 
van dien voor de regelactie. 
Als gevolg van de samplefrequentie van lOOHz onstaan er afiondfouten van maximaal0.01s. 
Bijvoorbeeld bij een meting van een tijdsduw - m e n  er hierdoor fouten ontstaan. 



5. Inventarisatie van overige actuatoren en sensoren 

In toekomstige onderzoeken aan deze copier is het nodig om meerdere actuatoren en sensoren 
te gebruiken. Hiervan is dan ook een inventarisatie gemaakt, om een idee te krijgen van de 
aantallen. Vervolgens is gekeken welke apparatuur er voor de besturing hiervan gebruikt kan 
worden. 

5.1 Actuatoren 

Het zal in latere onderzoeken nodig zijn om ook de TTF-unit en het papiertransportsysteem 
aan te sturen. in de TTF-unit betreft het CCn actuator voor de aandrijving van de TTF-band. 
Voor het papiertransport zijn het er drie. 
Met de huidige erbij zijn er dus in totaal7 actuatoren die aangestuurd moeten worden. 

Voor het aansturen van de actuatoren maakt OcC gebruik van zogenaamde H-brug drivers, in 
dit geval de LMD18200. In bijlage 8 is een schema hiervan weergegeven. Hiennee is het 
mogelijk om de motoren een goed gedefinieerd tijdsinterval te laten draaien. De driver heeft 
twee ingangssignalen nodig: CCn signaal voor de richting, en CCn voor de amplitude van de 
snelheid. Het richtingssignaal is OV of 5V. Het signaal voor de snelheid is een signaal dat met 
de duty-cycle wordt gemoduleerd. Het kunnen instellen van de snelheid is vooral van belang 
voor de aandrijfmotor. Voor de scheefstuwmotor en de sensormotor is dit niet zo van belang. 
Hierbij gaat het vooral om de richting en de tijdsduur van bewegen. Frequenties van de 
benodigde gemoduleerde signalen (PWM-signalen) bedragen zo'n 15 kHz. 
Het voordeel van zo'n driver ten opzichte van de gebruikte stroomversterker is de flexibiliteit 
en de prestaties. Verder is er maar CCn voedingsspanning nodig, tegenover twee voor de 
servo. 
Een nadeel is we1 dat er een complex, hoogfkequent ingangssignaal nodig is om het 
motortoerental te regelen. Hiervoor moet een speciale signaalgenerator worden gebruikt, 
bijvoorbeeld een speciale dSpace-kaart. 

5.2 Sensoren 

Het aantal sensoren dat gebruikt gaat worden is wat moeilijker aan te geven. Dit hangt 
namelijk af van de wjjze van aanpak in vervolgonderzoeken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 
een streep op de band exact gevolgd moet worden, of dat de snelheid van de band gemeten 
gaat worden. De manier waarop dit het beste kan gebeuren is nu moeilijk aan te geven. Dus 
van het aantal sensoren dat daarvoor nodig is, kan slechts een schatting worden gemaakt. Een 
maximaal aantal van 15 lijk redelijk. 

Voor de huidige sensoren geldt dat ze digitaal zijn. Het is logisch om in het vervolg ook deze 
digitale sensoren te gebruiken. 

5.3 Signaalverwerking 

Bij de huidige opstelling wordt gebruik gemaakt van A/D en D/A conversie bij de 
signaalverwerking. Maar aangezien het digitale sensoren en actuatoren (drivers) betreft, zijn 
deze conversies feitelijk overbodig. Er kan voor worden gekozen om slechts digitale I/O te 
gebruiken. 
Er zijn hiervoor speciale digitale I/O kaarten van dSpace. E6n daarvan is bijvoorbeeld het 
DS4002 Digital I/O Board. Deze bestaat uit 8 kanalen die kunnen worden geprogrammeerd 
om digitale signalen in te lezen of om pulspatronen te genereren. Dan heeft deze kaart nog 32 
gewone I/O lijnen die kunnen worden gebruikt voor andere digitale UO taken. 



Dit alles gebeurt met sampletijden van minimaal600 ns. Dit komt overeen met frequenties tot 
maximaal 1 SMHz. Zie ook bijlage 9 voor verdere specificaties van deze kaart. 

Het voordeel hiervan ten opzichte van de analoge dSpace-kaart is dat de pulsbreedtes van de 
in te lezen sensorsignalen eenvoudiger zijn te verkrijgen en te venverken. Voor het uitsturen 
van digitale signalen geldt eveneens dat de pulsbreedte eenvoudig is te programmeren. 
Deze mogelijkheid geldt echter slechts voor 8 kanalen. Hierrnee kunnen dus in de toekomst 
niet alle actuatoren en sensoren worden bestuwd. 



6. Conclusie 

De copier is operationeel gemaakt om met behulp van MatlabISimulink en dSpace te worden 
aangestuurd. Bij de signaalvenverlung is gebruik gemaakt van AID en DIA conversie. Het is 
mogelijk om de benodigde actuatoren en sensoren te gebruiken. Tevens is er een regeling 
ontworpen met het doe1 de band axiaal te stabiliseren. Deze regeling is in Simulink 
ge'implementeerd. 
De regeling blijkt redelijk goed te werken. Het is mogelijk de band gedurende een aantal 
minuten te stabiliseren. Echter de maximale afwijking van de referentie is behoorlijk groot. 
Het probleem is vooral het meten van de positie van de band. Een directe meting is met de 
huidige optelling niet mogefijk. Er ixoet dm ook eeri scliatting voor worden gemaaki. 'Jerder 
is het met de huidige combinatie SimulinWdSpace een tijdrovende klus om een relatief 
eenvoudige regeling te implementeren. In vervolgonderzoeken kunnen daarom delen van deze 
regeling worden gebruikt. 

Er is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden tot digitale 110 met behulp van 
dSpace. Dit heeft een aantal voordelen, zoals het eenvoudig genereren van pulsvormige 
signalen en het inlezen van pulsduren. Hiermee wordt het implementeren van de regeling een 
stuk eenvoudiger. 

Aanbevelingen 

Er zijn een aantal punten die aandacht verdienen in latere onderzoeken: 
Vooral de positiebepaling van de band kan worden verbeterd: 

Hiervoor kan een andere sensor worden gebruikt. Bijvoorbeeld een sensor die 
i.p.v. een digitaal signaal een analoog signaal levert, dat evenredig is aan de 
lichtsterkte die gedetecteerd wordt. Hiermee is het eenvoudiger om de positie van 
de band uit af te leiden. 
Een ander punt dat een goede positiebepaling verhindert is de snelheid van de 
sensormotor. Deze maakt een te kleine slag binnen de gegeven tijd, zodat het 
gebied om de band te detecteren erg klein is. Het is een mogelijkheid om hier iets 
op te vinden. Bijvoorbeeld een andere motor of een algoritme waarbij de sensor 
niet wordt bewogen. 

Het afleiden van een beter model, dat de relatie beschrijft tussen de stand van de 
stuurwals en de positie van de band. Omdat hierop de regeling wordt gebaseerd, zal 
deze ook betere resultaten geven. Mede doordat de positiebepaling moeilijk is, kan de 
invloed van de stuurwals echter niet goed worden gemeten. Het is dan ook niet 
iiiogelijk de imde!paraixter k erg na-cwke-~irig te beijdeii. 
Omdat de sensormotor automatisch van draairichting verandert als het eind van de 
slag is bereikt, levert dat een probleem op voor de positiebepaling van de sensor. Dit 
kan worden voorkomen als bekend is dat het eind van de slag bereikt is. Bijvoorbeeld 
door de richting van de motorstroom te meten. Deze keert dan van teken om, hetgeen 
kan worden gebruikt als sein dat de sensor van bewegingsrichting omkeert. 
Als het eind van de slag bekend is, kan er ook beter een "noodregeling" worden 
gemaakt. Als de rand van de band namelijk niet is waargenomen voordat de sensor 
zijn eindpositie heeft bereikt, kan de noodregeling worden ingeschakeld. De sensor 
blijft dan bijvoorbeeld in de eindpositie wachten tot de band weer wordt gedetecteerd. 
De initialisatie-procedure kan verder worden geautomatiseerd. 



Bijlage 1: Sensorspecificaties 

Transmissive 

Photo-IC output. 

Snap-ir! monnting model. 

Mounts to 0.8- to 1.6-mm-thick panels. 

With a 5-mm-wide slot. 

Photo IC output signals directly connect to 
C-MOS and l T L .  

Connects to Omron EE-1005 and AMP'S El 
series connectors 

Opt0-Switch 

Dimensions 

EE-SX46O-PI 

Internal Circuit 

I v  

Terminal No. I Name 

v I supply voltage 

I (Vcc) 
0 ( Output (OUT) 

I G I Ground (GND) I 
Unless otherwise specified, the 
tolerances are as shown below. 

1 Dimensions I Tolerance I 
1 3 rnrn rnax. 1 M.3 1 

118 c rnm 5 30 1 M.65 1 
Recommended Connectors: 
Japan AivlF 171322-3 (crimptype connector) 

172142-3 (crimp-type connector) 
OMRON EE-1005 (with harness) 

Specifications 
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) 

Output voltage 

Output current 

Permissible output dissipation 

Operating temperature 

Storage temperature 

Soldering temperature 

Rated value Item 

supply voltage 1 Vcc I IOV 

Symbol 

Note: Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C. 

VOUT 

l o w  

POUT 
Topr 

Tstg 

Tsol 

28 V 

16 mA 

250 mW (see note) 

-20°C to 75°C 

40°C to 85°C 
- 



Bijlage 2: Aansluitingen EI-connectoren 

Onderstaande figuren zijn de schematische weergaves van de EI-connectoren, met de 
bijbehorende aansluitingen. De gebruikte benaming is zoals die door OcC is aangehouden, 
deze wordt ook uitgelegd. Niet alle aansluitigen zijn gebruikt. 

+5v  

GND 

MMABUFSE 

+5v  

GND 

MASPOSENC 

GND 

MASNTC 

-- 

-- 

+24V 

MASDETMO 

+24V 

MEXMO 

MASPOSMOA 

MASPOSMOB 

GND 

-- 

Verklaring gebruikte termen: 

P 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sensoren: 
Masholse: SezsorO, gztsensor 
Massidse: Sensor1 , bandsensor 
Masposenc: Sensor2, encoder 
Mmabufse: hefboomsensor 
Masntc: temperatuursensor 

+5v  

GND 

MASSIDSE 

+5v  

GND 

MASHOLSE 

Actuatoren: 
Mexrno: MotorO, aandrijving 
Masdetmo: Motor1 , sensorbeweging 
Masposmo: Motor2, stuunvalsmotor 

X4 



Bijlage 3: Aansluitingen Servoversterker 

De servoversterker bestaat uit een zestal printplaten. Er kunnen dus in totaal zes motoren mee 
worden aangestuurd. Iedere printplaat heeft een 32-polige aansluiting. Deze is in 
onderstaande figuur aan de linkerkant weergegeven. 
De ingang is een signaal van lOVolt dat door dSpace wordt geleverd. De signaal naar de 
motor is de uitgang. 



Bijlage 4: Berekening regelparameters 

Overdracht geregeld systeem: Y = kr R 
(s2 + kPs + kI) 

Hierbij is de referentie constant verondersteld. 
Dit levert de volgende eigenschappen: 

kP 1 
Hiervit volgen de volgende poolparen: s , ,  = -- f - J(k?)' - 4kI (B4.3) 

2 2 

Kritisch gedempt betekent gelijke polen en dus imaginaire delen gelijk aan nul. Dit levert de 

volgende eis: ( k ~ ) '  = 4kI. 
De andere eis volgt uit het de discrete-tijd implementatie van de continue-tijd regelaar: 

Dit levert een bandbreedte w,, = 0.02 bij een sampletijd Tvan 5 s. 
Met behulp van (B4.2) wordt verkregen I=0.008, voor k=O.O5. 

Uit de eerste eis voor samenvallende polen volgt P=0.8. 

Voor de beide reele polen geldt tenslotte: s,,, = -0.02. 



Bijlage 5: Simulink-model van de Regeling 

In onderstaande tekening is het Simulink-model weergegeven, waarrnee de regeling is 
uitgevoerd. De functie van de deelsystemen wordt in paragraaf 3.5 kort beschreven. Hoe deze 
deelsystemen er precies uitzien, gaat te ver om hier te vermelden. 

i Actiefl KlaaR 

Actief;! Klaarl 



Bijlage 6: Initialisatie-procedure 

Het doe1 van de initialisatie-procedure is het positioneren van de sensor1 boven de rand van 
de band. Tevens dient de stuwwals horizontaal te staan. De initialisatie wordt met het systeem 
initsemmdl uitgevoerd. 
Dit systeem zorgt ervoor dat de sensormotor wordt aangestuurd, zodat de sensor de rand van 
de band begint te zoeken. Als deze is gevonden keert de richting van de sensorbeweging om. 
Zo ontstaat een snelle heen -en weergaande beweging van de sensor. Hierdoor weet men dus 
dat de rand is gevonden en kan men de spanning naar de motor op nu1 zetten. 
Het kan echter zo zijn dat de slag van de sensor te klein is om de rand te vinden. De band 
moet da:: in de gooede richting worden gestaurd. Dit vindt handmatig piaats. De sD~ursxlals 
moet in de goede richting omhoog of omlaag worden bewogen, zodat de door het laten 
draaien van de band deze axiaal in de gewenste richting verplaatst. Dit aansturen van de 
stuurwalsmotor kan handmatig worden uitgevoerd met behulp van Cockpit. Hierrnee kan ook 
de band aan het draaien worden gebracht. 
Als de sensor uiteindelijk op de goede plaats is gepositioneerd, moet de stuunvals in de 
horizontale stand worden gebracht. Dit moet ook handmatig gebeuren door de desbetreffende 
motor aan te sturen. Wat de exacte horizontale stand is, is niet bekend. Maar op het oog kan 
deze stand ongeveer worden bereikt. 
Het systeem is dan klaar om met de regeling te beginnen. Hiervoor dient het Simulink-model 
modelpi.md1 te worden opgestart. In Cockpit kan d m  weer handmatig de band aan het draaien 
worden gebracht. Een spanning van 5V naar motor0 is genoeg om een goede snelheid (ca. 0.4 
m/s) te bereiken. De regeling begint dan automatisch als voor cie eerste keer het gat in de band. 
wordt gedetecteerd. 
Mocht de band hierbij toch dreigen van de walsen of te lopen, dan kan de band handmatig 
worden stopgezet. Hiervoor is geen beveiliging ingebouwd. Ook kunnen de motoren worden 
uitgeschakeld met behulp van het Reset-systeem in het regelalgoritme. 



Bijlage 7: Vervolg resultaten 

In bovenstaande figuur is een deel van de resultaten weergegeven die met het experiment uit 
hoofdstuk 4 zijn verkregen. In de figuur is het signaai voor de sensormotor en het 
sensorsignaal zelf te zien. 
Te zien valt dat de rand van de band steeds na korte tijd wordt bereikt. De motor wordt dus 
steeds gedurende korte tijd aangestuurd. 



Bijlage 8: H- brug driver specificaties 

E3 N a t i o n a l  S e m i c o n d u c t o r  
December 1999 

General Description rn NO "shoot-through" current 
Thermal warning flag output at 145'C 

The LMD18200 is a 3A H-Bridge designed for motion control 
applications. The device is built using a multi-technology pro- ' Thermal (Outputs off) at 170'C 

cess which combines bipolar and CMOS control circuitry ' Internal clamp diodes 

with DMOS power devices on the same monolithic structure. ' load protdion 

Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 ac- . Internal charge pump with external bootstrap capability 
commodates peak output currents up to 6A. An innovative 
circuit which facilitates low-loss sensing of the output current Appljcaf ions 
has been implemented. DC and stepper motor drives 

Position and velocity servomechanisms 
Features Factory automation robots 

Delivers up to 3A continuous output Numerically controlled machinery 
Operates at supply voltages up to 55V Computer printers and plotters 
Low R,,(ON) typically 0.3Q per switch 

e TTL an3 CMOS compatible inputs 

Functional Diagram 

THERMAL FLAG OUTPUT BOOTSTRAP 1 OUTPUT 1 Vq OUTPUT 2 BOOTSTRAP 2 

DIRECTION 

BRAKE 

PWM 

THERMAL 
SENSING 

UNDEEVOLTAGE 
LOCKOUT n CHARGE CHARGE 

DRIVE CURRENT DR~VE OVERCURRENT 
DETECTION 

3 

4 
INPUT 

5 
LOGIC 

7 
GROUND 

FIGURE 1. Functional Block Diagram of LMD18200 

Q 1999 National Semiconductor Corporation DS010568 www.nati0nal.com 
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Bijlage 9: dSpace 4002 specificaties 

DS4002 Timing and Digital 110 Board - 
Technical Details 

General 

Signal Capture Mode m 

Pulse Generation . 
Mode 

rn 

w 

Digital 110 

Physical 
Characteristics 

8 channels (Tn) 
Common 30-bitl200-ns time base 

Fan dual-port RAM for data storage 
32 additional digital I10 lines (TTL) 

Signals described as a series of rising 

and falling edges 
Time and polarity stored for each edge 

(timestamps) 
Stores up to 512 30-bit timestamps 
per channel 

Sample time: see table 
Rising andlor falling edge detect 

programmable 

Interrupt to master processor after 

predefined number of edges 

Stores up to 256 commands 
and 29-bit delay constants 
Pulse widths: see table 

All channels triggerable 
from channels 1 and 2 

Interrupts programmable 
from channels 1 and 2 

Update of commands and tlme 
constants during program execution 

(swingmg buffer mechanism) 

Loop counter 
2 external trigger mput lines 

32 lines (TTL) 
Used to control single input 
or output lines 
24 lines inlout (programmable 

in 8-bit groups). 
4 lines in. 4 lines out (fixed) 
Latched input mode 

Power supply 75 V. 3 A 
Requires 8- or 16-bit ISA slot 

(power supply only) 
50-pin female Sub-D connector 

~am~l&Ti rnes and 
Pulse Widths '! 

Order Mumher 
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