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Inleiding 

Al geruime tijd wordt in de D1-fase van de faculteit der Werktuigbouwkunde het college 
Werktuigkundig Regelen 1/11 gegeven. Sinds enkele jaren is hieraan ook een practicum 
verbonden. Dit practicum omvat tot nu toe het maken van een aantal opgaven m.b.v. 
het programma PC-Matlab. De sectie Werktuigkundige Regeltechniek wil dat dit prac- 
ticum over enkele jaren een meer practische vorm krijgt. Men denkt dan met name aan 
practicumopstellingen T I T -  waar de verschillende regelprincipes uit het college Werktuig- 
kundig Regelen 1/11 op toegepast kunnen worden. Eet oniweïpen van zû'rì pïactimm- 
opstelling is het doel van mijn eerste stage. Tevens is deze opdracht de afronding van de 
vakken Constructies en Mechanismen, Elehro-mechanische Servosystemen en 
Des Duivels Prentenboek. 

In de komende hoofdstukken zal ik achtereenvolgens behandelen: 
- 

- 

- 
- 
- 

Ideeën, eisen en overwegingen die leiden tot de keuze van het model van de 
practicumopstelling; 
Het afleiden van de bewegingsvergelijkingen en de toestandsvorm hiervan, plus 
enig kommentaar op de regelbaarheid en reconstrueerbaarheid van het systeem; 
De keuze van de benodigde servomotor en overbrenging; 
Het meten van hoeken en hoeksnelheden; 
Wat moet er nog meer gebeuren voordat de practicumopstelling er ook echt staat. 

Ik wil tot slot ir. P.C.J.N. Rosielle en dr.ir. F.E. Veldpaus bedanken voor hun mede- 
werking aan deze stage. 

Eindhoven, 2 0-3-1 9 89 
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Hoofdstuk 1: Model practicumopstelling 

Par. 1.1: Ideeën 

Allereerst ben ik op zoek gegaan naar een aantal ideeën voor de practicumopstelling. 
Hierbij heb ik alleen gekeken naar systemen die ogenschijnlijk niet door al te eenvoudige 
bewegingsvergelijkingen (b.v. de bewegingsvergelijking voor een enkelvoudig massa- 
-veersysteem! te beschrijven zijn en waarbij het e€€ect van een ïegelaaï redelijk gûeû 
zichtbaar is. De zeven beste ideeën waren de volgende: 

Alternatief I 

Omschrijving: Het wagentje rijdt over een hobbelige weg. Aan de voorwieien 
wordt de indrukking van de demper/veer gemeten. Uit deze gegevens wordt de 
instelling van de aktieve demper aan het achterwiel bepaald, zodanig dat de 
vertikale verplaatsing van de achterzijde van het wagentje minimaal is. 

Alternatief 2 

Omschrijving: De last M wordt uit het schip omhoog gehesen. Vervolgens wordt 
het karretje losgelaten. De last begint naar links te bewegen. De bedoeling is nu 
om de hoek O zodanig te sturen dat de last horizontaal beweegt en zo snel 
mogelijk boven de kade tot stilstand komt. 
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Alternatief 3 

Omschrijving: h(t) is een stuurbare grootheid. X(t) = x ewenst(t)- De  bedoeling is 
nu om h(t) zodanig te sturen dat Xwerkelijk(t) = Xgewenstft). 

Alternatief 4 

Omschrijving: w is hier de stuurbare grootheid. O(t) = Ogewenst(t). Doel is 
Sturen van W zodanig dat flwerkelijk(t) = Ogewenst(t). 

Alternatief 5 

1 het 

Omschrijving: 0 is de stuurbare grootheid. In de ruststand zijn zowel 01 als p gelijk 
aan nul. E r  wordt nu een verstoring aangebracht in Q en/of p. De bedoeling is om 
0 een zodanig verloop te geven dat Q en ,8 zo snel mogelijk weer naar nul gaan. 
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Alternatief 6 

I 

Omschrijving: w is hier de stuurbare grootheid. B(t) = Bgewenst(t). Ook nu geldt 
weer dat w zodanig gestuurd moet worden dat &erkelijk(t) = Bgewenst(t). 

Alternatief 7 

Omschrijving: Dit is het model van een dubbelslinger. ,O kan d.m.v. een servo- 
motor gestuurd worden. Q = Qgewenst(t). Het doel is hier om de servomotor 
zodanig aan te sturen dat Qwerkelijk(t) = Qgewenst(t). 

Par. 1.2: Overwe~ngen en keuze model 

Het model moet aan de volgende eisen voldoen: 
- 
- 
- 
- 

De bewegingsvergelijkingen moeten eenvoudig op te stellen zijn; 
Verschillende regelprincipes moeten toepasbaar zijn; 
Het resultaat van de gebruikte regeling moet duidelijk zichtbaar zijn; 
Het meten, van de voor het regelen benodigde grootheden, moet eenvoudig 
kunnen gebeuren. 

Na het bekijken van deze eisen is de keuze gevallen op alternatief 7 omdat: 
- 

- 
- Verschillende regelprincipes toepasbaar zijn; 
- 

De bewegingsvergelijkingen van de tweede orde zijn (zie hoofdstuk 2). De totale 
orde van het systeem is vier; 
Hoek Q en eventueel ,d is eenvoudig te meten; 

Het resultaat van de regeling goed zichtbaar is. 
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De gestelde eisen, plus enkele aanvullende eisen, geven samen het volgende totale 
eisenpakket waaraan de opstelling/constructie moet voldoen: 

Het regelen van Q d.m.v. ,6, waarbij Q = Qgewenst(t) (een voorgeschreven verloop) 
en ,O d.m.v. een servomotor gestuurd wordt; 
Verschillende regelprincipes moeten toepasbaar zijn; 
Torsieveerconstante k moet instelbaar zijn; 
Het regelen gebeurt via een PC; 
De ophanging van de staven moet zo stijf mogelijk zijn, zonder dat de constructie 
te  zwaar wnrdt ; 

E.v.t. het instelbaar zijn van demping. 

- 

- 
- 
- 
- 

- Het effect VZLE de regeling meet zichtbaar zijn; 
- 

In het volgende hoofdstuk komt aan de orde de modelvorming van de dubbelslinger. 
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Hoofdstuk 2: Modelvorming dubbelslinger 

Par. 2.1: BeweEingsverEelïjkingen 

De gehele constructie ziet er gemodelleerd als volgt uit: 

figuur 2. i 

Lossnijden van enkele onderdelen en het invoeren van krachten/momenten levert het 
onderstaande plaatje: 

Hierin is: 
Q, P, 9 
k 

figuur 2.2 

= hoekverdraaiing 
= torsieveerstijfheid 

2 Modelvorming dubbelslinger 

[rad] Nm/rad] ; 
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ma, ma = massa staven 

T = aandrijfkoppel servomotor 
Tda, T d b  

g = versnelling zwaartekracht 
Ja = massatraagheidsmom. staaf A 

= koppel t.g.v. wrijving 

M.b.v. Lagrange kunnen nu de bewegingsvergelijkingen opgesteld worden: 

kl ; ."1; 'Nm ; -&!i ;. 

9 = kolomvector met gegeneraliseerde coördinaten, q = 

r i  
Q 

? 

v 
L i  

* 
& =  kolomvector met gegeneraliseer de kracht en, 

Uit vergl. (2.1) volgen de bewegingsvergelijkingen van de dubbelslinger (zie appendix 1): 

De volgende karakteristieke grootheden worden ingevoerd: 

wa2 

ka 

T' 

F 2 1  ; 
K21 ; 
[s-2] . 

De demping veronderstel ik rechtevenredig met de hoeksnelheid te zijn: 
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da -- daa - 
Ja db 

M.b.v. bovenstaande grootheden kan vergl. (2.2) dan worden omgeschreven tot: 

öI + dak + wa2sina + ka(@ - i~p) = O 

i j  + dbb  + y s i n (  iep> --(a h3 - iCp) = TI 
a 

Par. 2.3: Lineariseren bewegingsvergeliikingen - 

Daar in het college Werktuigkundig regelen 1/11 eigenlijk alleen met lineaire bewegings- 
vergelijkingen gewerkt wordt, zal ik ook hier in eerste instantie van de gelineariseerde 
vergelijkingen uitgaan. 

Stel dat I QI  << 1 en I BI << 1. Dan geldt: 

sina x Q ; 
sin(@) x i y  . 

Verg. (2.3) km nu omgeschreven worden In de volgende gelineariseerde bewegingsverge- 
lij kingen: 

Par. 2.4: Afleiding toestandsvorm 

Voor het regelen van het systeem, volgens de methode die in het college Werktuigkundig 
Regelen I1 gebruikt wordt, is het noodzakelijk de bewegingsvergelijkingen om te 
schrijven in de zgn. toestandsbeschrijving. Uitgangspunt vormt vergl. (2.4). Deze moet 
omgeschreven worden in de vûlgende vorm: 

x = Ax + BU 
* -* 

Hierin is: 
- A = systeemmatrix; 
- B = ingangsmatrix; 
x = toestandsvector; 
u = stuursignaal. 
- 

(2.5) 
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Voor de toestandsvector kies ik de volgende: 

X =  - 

- 
a! 

a! 

Y 
- Y -  

De motor wordt, voor de eenvoud van het model, stroomgestuurd. Het stuursignaal u is 
dus gelijk aan I. Er geldt : 

T = km1 

Hieruit volgt: 

Vergl. (2.4) kan nu in de toestandsvorm geschreven worden (zie appendix 2). De 
matrices - _  A en B zien er nu als volgt uit: 

O 

- A = 1 -(wa2 O + ka) 

1 

-da 
O 
O 

O O 
ik a O 
O 1 

-(wb2 + h) -db 

Par. 2.5: Regelbarheid systeem 

Door het regelen via toestandsterugkoppeling is het in principe mogelijk om alle polen 
van het systeem willekeurig te plaatsen. Een eis hiervoor is dat het systeem regelbaar is. 
Een systeem heet volledig regelbaar als de rang van de regelbaarheidsmatrix - P gelijk aan 
het aantal toestandsgrootheden in x - is. De regelbaarheidsmatrix - P is als volgt 
gedefinieerd: 

(2.10) 

Waarin n het aantal toestandsgrootheden in x - is. In het geval van de dubbelslinger geldt 
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n = 4 Rang(P) - = 4. Invullen van vergl. (2.8) en (2.9) in (2.10) levert: 

p = 2 1  
O O 
O 0  
o 1  
1 -db 

Rangip) - = 4 betekent hetzeiÎde ais dei(F) - û: 

Det(P) - = l.l.ika~ika*(kmrn/Jb)* # O als: 
- i # O ;  
- k # O ;  
- Ja # m ;  - Jb # m ;  
- km # O .  

Hieraan is voldaan; het systeem is dus volledig regelbaar 

Par. 2.6: Reconstrueerbaaxheid svsteem 

Voor het regelen van het systeem, volgens de methode die in het college Werktuigkundig 
Regelen I1 beschreven wordt (optimale regelwet), dient de toestand van het systeem 
bekend te zijn. Het is echter niet noodzakelijk om alle toestandsgrootheden te meten. 
Door het meten van slechts enkele grootheden kan de volledige toestand hieruit afgeleid 
worden. Dit noemt men het reconstrueren van de toestand. Om de toestand volledig te 
kunnen reconstrueren moet het systeem zgn. reconstrueerbaar zijn. Een systeem is 
reconstrueerbaar als de rang van de reconstrueerbaarheidsmatrix Q gelijk aan het aantal 
toestandsgrootheden in x is. De reconstrueerbaarheidsmatrix Q is als volgt gedefinieerd: 

Hierin is - C de zgn. uitgangsmatrix die als volgt gedefinieerd is: 

(2.11) 

(2.12) 

De kolom y bevat de gemeten grootheden. De reconstrueerbaarheid hangt dus duidelijk 
af van welke grootheden je meet. Stel je meet alleen Q, dan geldt: 

y = [i o o O]X =+ - - 

2 Modelvorming dubbelslinger 10 



- c = [i o o o] 

Invullen van - C en vergl. (2.8) in (2.11) levert: 

& =  

O 
O 
O 

& 

De eis voor het reconstrueerbaar zijn was: Rang@) = n -.\ rang&) = 4 oftewel 
det(Q) # O: 

Det(Q) = 1 1 ika. ika # O als: 
- i # O ;  
- k # O ;  
- Ja  # C O .  

Hieraan is voldaan. Stel je meet alleen de hoekverdraaiing van de motoras, dan geldt: 

- c = [o o 1 O] 

Nu blijkt det(Q) = k Q  # O als: 
- k # O ;  
- Jb # C O .  

Ook hieraan is voldaan, zodat blijkt dat door het meten van slechts a of de hoekver- 
draaiing van de motoras de toestand van het systeem gereconstrueerd kan worden. Hoe 
de toestand gereconstrueerd kan worden uit de gemeten grootheden zal ik verder niet 
behandelen. In hoofdstuk 4 zal enige aandacht aan het meten van de hoeken en hoek- 
snelheden gegeven worden. In hoofdstuk 3 zal de keuze van de servomotor en de over- 
brenging besproken worden. 

2 Modelvorming dubbelslinger 11 



Hoofdstuk 3: Keuze servomotor + overhennine; 

Par. 3.1: Maten en massa's 

Voordat de motor en de overbrenging bepaald kunnen worden moeten eerst enige maten 
en massa's van de dubbelslinger aangenomen worden. De slingers heb ik redelijk lang 
gekozen i.v.m. het duidelijk zichtbaar zijn van hun verdraaiing, maar niet te zwaar 
opdat de motor en de geheie constructie niet ook te zwaai zülieii wûiden. De staven veî- 
onderstel ik homogeen. Hieraan kunnen extra gewichten bevestigd worden. De massa- 
traagheidsmomenten van de staven zullen echter onder de hieronder genoemde waarde 
moeten blijven, omdat zowel de motor als de overbrenging hierop berekend zijn. 

De volgende aannames heb ik gedaan: 

Hieruit volgt dus: 

Het te verwachten benodigde motorvermogen ligt rond de 10 W (Stel hmax = 5 rad/s, 
daa = 0.2 * Pdissipatie = 5 W. Inclusief extra vermogen voor het regelen van het 
systeem is dus ongeveer 10 W nodig). Echter de relatief kleine motoren die dit vermogen 
kunnen leveren, kunnen slechts een laag koppel leveren bij een hoog toerental. Het is dus 
noodzakelijk om een overbrenging tussen de motor en de slinger te kiezen. Deze 
overbrenging dient nagenoeg spelingsloos te zijn. Daarom kies ik voor een voorgespannen 
tandriem-overbrenging (zie par 3.3). Deze hebben een overbrengingsverhouding van 
maximaal 1:6 + i = 1/6 -r' 

Par. 3.2: Berekening motorvermogen 

Voor de berekening van het motorvermogen veronderstel ik de wrijving bij slinger B 
verwaarloosbaar klein: 

db 2 0 

Uit vergl. (2.4) volgt: 

3 Keuze servomotor + overbrenging 12 



1 
Waarin: A i) = . . 

dt l  

Om het bencdigde ver~egen te kunnen berekenen moet een ~ ( t )  aangenom-en worden. 
Deze heb ik zo gekozen dat slinger A een ruime slag maakt (f 30 graden) met een fre- 
quentie van 1 seconde. Het benodigde vermogen om deze beweging te  realiseren veron- 
derstel ik ruim voldoende om ook andere bewegingen van slinger A te genereren. Ik denk 
dan aan een grotere slag met een lagere frequentie, een kleinere slag met een grotere 
frequentie en niet-sinusvormige bewegingen. Voor de berekening van het benodigde 
motorvermogen ga ik dus uit van: 

a! = @s(27rt). Hieruit volgt: 

a! = 0.5236~0~(2n-t) ; 
a! ('1 = -3.290sin(2.rrt) ; 

= -28.67eos(2n-t) ; 
a(') = i29.9sin(2h) ; 

= 816.lcos(2h) . 

Allereerst wordt het vermogen berekend dat nodig is om de bovengenoemde beweging in 
stand te  houden (particuliere oplossing van de bewegingsvergelijkin ). Invullen van 
bovenstaande gegevens plus die op pagina 12 in vergl. (3.1) en f 3.2) levert (zie 
appendix 3): 

0.1259 + 0.3364 c0s(2.rrt) + -1 Jb 
124.0 - - TI = [--- 52.03 

k kJ h 

M.b.t. k) J b  en daa doe ik de volgende aannames : 

k = 20 Nm/rad; 
J b  
daa = 0.2 Nms/rad . 

= 2.5.10-3 kgm2 (n.b. Z"Js1inger b = 2.269-10-3) ; 

Invullen in vergl. (3.3) en (3.4) levert na differentiëren van y naar t: 

(p = - 20.2sin(2n-t) - 1.24cos(2n-t) ; 

T = &T' 
= O.O136cos(2fi) - O.lOSsin(2fi) . 

.? Keime servomotor + overbren-&g 13 



Het te leveren vermogen van de servomotor is P = T(;7 + 
P = - 0.0169cos2(2.irt) - 0.140cos(2~)sin(2.irt) + 2.20sin2(2.irt) * 
P,,, NN 2.2 Watt 

Voor het regelen is extra vermogen nodig. Daarom kies ik voor het benodigde servo- 
mot orvermogen : 

Pnodig  = 5 Watt 

Par. 3.3: Berekeninn tandriemoverbrenning 

Zoals eerder gezegd is een overbrenging nodig om het toerental van de motor te redu- 
ceren. M.b.v. reductiekasten (planetaire wielen) kan een minimum speling van 1 graden 
gerealiseerd worden. Dit lijkt te veel. Een tandriemoverbrenging kan nagenoeg spelings- 
vrij zijn, echter de te bereiken overbrengingsverhouding is veel groter ( i  = 1/6) dan die 
bij een reductiekast ( i  < 1/60). Het te leveren koppel van de servomotor zal dus groter 
moeten zijn. Een zwaardere motor dan noodzakelijk, die een relatief laag toerental 
draait, zal het gevolg zijn. 

Ik heb gekozen voor een tandriem van het merk Synchroflex omdat deze vrijwei spelings- 
vrij is. Indien voorgespannen heeft de riem een virtuele speling van 0.02 mm. Bij een 
riemschijfdiameter van 25 mm betekent dit een hoekverdraaiing van 0.09 graden. Dit is 
verwaarloosbaar klein. Tevens is deze riem "overal verkrijgbaar". De afmetingen van de 
overbrenging zijn bepaald volgens de methode die in de Philips constructeursbladen 
(MFT 3-2225-1) gevolgd wordt (zie appendix 4). Dit leverde de volgende tandriem: 

Synchroflex T5 

b = 1 0 m m ;  
a = 226.03 mm ; 
D = 152.8mm; 
d =25.46mm; 
c = 3.61 .lo5 N/m ; 

aantal tanden riem = 150 ; 
riemlengte = 750 mm ; 
steek = 5 mm ; 
tanden riemschijven = 16 en 96 

ze = 6 ;  

Waarin: 
b = riembreedte; 
a 
D = steekcirkeldiameter grote riemschijf; 
d = steekcirkeldiameter kleine riemschijf; 
c = riemstijfheid; 
ze 

= hartafstand tussen de assen van de riemschijven; 

= minimum aantal tanden in ingrijping bij kleine riemschijf. 

De riem kan verder als star verondersteld worden en de riemschijven massaloos (zie 
appendix 5). 
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Par. 3.4: Motorkeuze 

Ik heb gekozen voor een gelijkstroommotor van het merk MAXON omdat deze veel voor 
servoproblemen gebruikt wordt. Uit voorgaande paragrafen volgde dat het benodigde 
motorvermogen minimaal 5 W, het te leveren koppel 0.11 Nm en het te draaien toerental 
rond de 21 rad/s ligt. Deze eisen leiden tot de keuze van een motor uit het z.g.n. 
F-Program omdat deze motoren als enige het koppel van 0.11 Nm in hun continue 
werkeebied hebben liggen. Aangezien de motor voor het regelen extra belast wordt is het 
namdijk verstmdig cm UP 0.11 Nm in het cintiniue werkgebied te hebben liggen. ~e 
' I  kleinste It motor, die aan bovengenoemde eisen voldoet, kan een vermogen leveren van 
40 W. Er is nu nog keuze uit drie types met een onderling afwijkende koppel-stroom 
grafiek. Zie onderstaand plaatje: 

Empfohlener Leistungsbereich 

Dauerbetriebsbereich 
unter Berücksichtigung der a 
schen Widerstände (Ziffer 17 un 
gebungstemperatur von 25OC wird bei dauernder 
Belastung die max. zul. Rotortemperatur erreicht. 
A thermische Grenze. 

Kurzzeitbetrieb 
Der Motor darf kurzzeitig iind wiederkehrend überla- 

200 500 800 M(mNm) stet werden. 

figuur 3.1 

Type 811 heeft als voordeel dat het koppel nauwkeuriger te regelen is omdat een variatie 
in I een kleinere verandering in het koppel geeft. Tevens kan deze motor een hoog 
toerental draaien. Type 818 daarentegen kan een hoger koppel leveren. Ik heb dus voor 
type 815 gekozen omdat dit een compromis is. Enkele gegevens van deze motor zijn: 

MAXON F-Motor I22 I60 I815 I51 12 11 16 I200 I 

Netvoedingspanning 36 V ; 
S = 4.77 min-l/mNm ; 
R = 2.67 R ; 
k,,, = 73.1 mNm/A ; 
r, = 30.6 ms ; 
J = 6.12 10-5 kgm2 . 

Waarin: 
S = steilheid; 
R = inwendige rotorweerstand; 
k,,, = koppelconstante; 
T~ = mechanische tijdconstante; 
J = rotortraagheidsmoment . 
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Hoofdstuk 4 Het meten van hoeken en hoeksnelheden 

Par. 4.1: Meetmethoden 

Voor het regelen van het syteem moeten een of meerdere toestandsgrootheden gemeten 
worden. In het geval van de dubbelslinger zijn dit dus de hoeken Q en y en de hoeksnel- 
heden Q en (n. Het meten- van de grootheden kan op verschillende manieren gebeuren. 

- Q en y meten (b.v. met een digitale/analoge encoder) én & en (p meten (b.v. met 

- Alleen Q en y meten en & en (j bepalen door differentiëren van a en y naar de tijd; 
- Alleen & en (j meten en Q en 9 bepalen door integreren van & en (p over de tijd. 

n- l--l- J311KtXt: 1 1 l U ~ t ; l l J K l l C U ~ l l  L l J l l .  
- --E:,*L -.I hn A :- . 

een gelijkstroomtacho); 

Om aan te geven welke problemen bij het meten zoal komen kijken, zal ik op de tweede 
mogelijkheid (het meten van slechts Q en y d.m.v. een digitale encoder) iets dieper 
ingaan. 

Par. 4.2: Digitale encoder 

Een digitale encoder bestaat uit een schijf, met aan de rand een aantal gelijkmatig 
verdeelde spleten (stel aantal spleten = n),  die-op de as bevestigd is, en een opnemer die 
aan de "vaste wereld" bevestigd is. Zie onderstaand plaatje. 

Schematischer Aufbau 
eines Encoders 

figuur 4.1 

Er zijn twee opnemers, A en B, die bij verdraaiing van de as een blokvormig signaal 
afgeven. Een periode (360 graden) van dit signaal komt overeen met 2r /n  rad hoekver- 
draaiing van de as. De opnemers zijn in het ideale geval precies 1/4steek (90 graden) 
t.o.v. elkaar verschoven. Zie figuur 4.2. De resolutie is in dat geval: 

251r Res(&) = (4-1) 

Kanaal I geeft de vaste nuldoorgang van de encoder aan. Uit de signalen A en B kan 
tevens de draairichting van de as bepaald worden. Hierop zal ik verder niet ingaan. 

4 Het meten van hoeken en hoeksnelheden 16 
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Darsteliung der Kanal I 
Aucgangssignale 
eines digitalen 
Encoders 

figuur 4.2 

De hoeksnelheid wordt als volgt berekend: In een tijdsinterval ts tel je het aantal keren 
(ns) dat de signalen A en B veranderen. De berekende hoeksnelheid is nu: 

2 m S  
Wberekend = 4nt 

S 

Par. 4.3: Nauwkeurigheid 

In de praktijk zijn er een aantal zaken die de nauwkeurigheid van de gemeten hoeken en 
de berekende hoeksnelheden beïnvloeden. Enkele hiervan zijn: 
- De faseverschuiving tussen de signalen A en B is vrijwel nooit exact 90 graden. De 

fout in de gemeten hoekverdraaiing is dus groter dan Res(&). Dit beïnvloed 
uiteraard ook de nauwkeurigheid van de berekende hoeksnelheid. 

- Bij  het berekenen van de hoeksnelheid bepaal je eigenlijk de gemiddelde hoek- 
snelheid over het interval ts. Een kleinere ts eeft een berekende hoeksnelheid die 
beter overeenkomt met de werkelijke snelheid Tin dat interval). De nauwkeurigheid 
neemt echter af bij kleinere ts. De resolutie is namelijk (indien de signalen A en B 
exact 90 graden in fase verschoven zijn): 

Bij  het kiezen van een encoder zal dus een compromis gekozen moeten worden omdat: 
- Grotere n geeft een nauwkeurigere meting, maar maakt de encoder duurder; 
- Kleinere ts geeft een berekende hoeksnelheid die minder gevoelig is voor verande- 

ringen in de werkelijke hoeksnelheid, maar maakt de nauwkeurigheid kleiner. 

De bepalende factor bij het kiezen van een hoek/hoeksnelheidsmeter is dan ook de 
gewenste nauwkeurigheid ! 

4 Het meten van hoeken en hoeksnelheden 17 



Hoofdstuk 5: Constructieve overweengen 

In dit hoofdstuk zal ik enkele constructieve overwegingen behandelen, die een rol hebben 
gespeeld bij het ontwerpen van de practicumopstelling. De ontwerptekeningen zijn 
achterin dit verslag opgenomen. In bijlage 6 staan de belangrijkste basiselementen- 
/materialen opgesomd waaruit de constructie opgebouwd is. 

Ad 5.1) Torsiestaaf 

Aanvankelijk had ik gekozen voor een torsiestijheid van 20 Nmjrad. Het biijkt dat de 
slinger A en B in dat geval ( a  = ~/6cos(27rt)) nauwlijks t.o.v. elkaar roteren 
(<< 1 graden). De "zichtbaarheid" van de regeling is dan ook ver te zoeken. Ik heb dan 
ook gezocht naar de mogelijkheid van een torsieveer met een lagere torsiestijfheid. 

Als torsiestaaf gebruik ik een dunne, ronde, massive staaf van aluminium of staal. Er 
geldt: 

I k =  

I, = 

Waarin: 
G =  
I, = 
a =  
I =  

[Nm/rad] ; 1 

glijdingsmodulus staafmateriaal [N/mz] ; 
polair oppervlaktemoment voor massieve staven [m4] ; 
diameter torsiestaaf [m] ; 
lengte torsiestaaf [m] . 

De torsiestijfheid als functie van de lengte van de staaf en de diameter is in onderstaande 
grafieken weergegeven. 

AI. as, 1=0.8:0.05:0.7 (m) 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5  7 

asdiameter (mm) 

figuur 5.1 
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St. as, 1=0.2:0.05:0.7 (m) 

" 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 

asdiameier (mm) 

figuur 5.2 

Daar een variabele staaflen te de nodige constructieve problemen geeft (het inkiemmen 
van een dunne as is moeilijfi, kies ik voor een constante staaflengte. Het variëren van de 
torsiestijfheid, betekent hiermee dus het monteren van een andere staaf. 

Ik heb voor een staaflengte van 0.5 m gekozen omdat hierbij de torsiestijfheid nog 
redelijk klein t e  krij en is (kleinste diameter Al. staaf, in voorraad bij de CTD, is 5 mm 
--i k = 3.34 Nm/ra$, zonder dat er gevaar is voor eventuele knik van de torsiestaaf bij 
het terugveren naar de ongespannen toestand. 

Het is nu nog noodzakelijk om te kijken naar de spanningen die optreden in de staaf 
a.g.v. torsie. De maximale schuifspanning rmax in de staaf is: 

- - Mt [N/mm2] ; 
- Wt Tmax 

Waarin: 
Mt 
Wt = weerstandsmoment tegen torsie; 
ncp 
G = glijdingsmodulus [ N / m 2 ]  . 

= koppel in de staaf ; 

= hoekverschil tussen de slingers A en B [rad] ; 

5 Constructieve overwegingen 19 



Onderstaande grafieken geven het verband weer tussen de maximale schuifspanning in de 
staven en de relatieve hoekverdraaiing tussen de slingers A en B: 

relatieve hoekverdraaiing (rad) 

figuur 5.3 

figuur 5.4 

Voor de aluminium staven geldt : Tmax toelaatbaar = 50 N/mm2. 
Voor de stalen staven geldt: Tmax toelaatbaar = 150 N/mm2. 

Ik heb voor de volgende staven gekozen: 

materiaal 

AlMgSi 0.8 

St.37 
1 1  

I! 

11 

5 Constructieve overwegingen 

diameter Tmml k [Nm/radl 

3.34 
6.92 
4.02 
9.82 
20.4 
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Ad 5.2) Slingers 

Voor staaf B had ik gekozen m = 2 kg en I = 0.35 m --I f = 5.71 kg/m. Een ronde 
stalen staaf met diameter 30 mm heeft een massa per lengte-eenheid van 5.514 kg/m. 
Deze is goed te gebruiken. 
Voor staaf A had ik gekozen m = 4 kg en I = 0.35 m + 7 = 11.4 kg/m. Ronde staven 
met een diameter van 40 en 50 mm hebben een massa per lengte-eenheid van resp. 9.802 
er, 15.32 kg/". Deze wijken heide mg$ af van de aa.ngenomen waarde. De voor het 
dynamisch gedrag bepalende karakteristieke grootheden van de slinger zijn Wa2 en Ja. Wa2 
is onafhankelijk van de staafdikte. Zie onderstaande grafiek: 

30 i I 
0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 

staaflengte (m) 

figuur 5.5 

Het verband tussen Ja en de staaflengte/dikte is in figuur 5.6 weergegeven. 

kg/m = 9.802. 11.13 en 15.32 
0.5 

0.45 

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 
0.45 0.25 0.3 0.35 0.4 

staafiengte (m) 

figuur 5.6 

I.v.m. met de eventuele overbelasting van de motor en/of de riem kies ik voor een staaf 
met een diameter van 40 mm en een lengte van 0.35 m, waaraan nog extra gewichten 
bevestigd kunnen worden. 
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Ad 5.3) Verbinding tussen slinger B en de riemschijf 

Slinger B en de riemschijf heb ik direkt aan elkaar gekoppeld, op een zo groot mogelijke 
afstand van de as. Hiermee wordt de as minder belast en zijn de krachten in de verbin- 
ding kleiner. 

Ad 5.4) Moer op de as bij slinger A 

Mocht de tossiestaaf alsnog willen knikken bij het terugdraaien naar de ongespannen 

komen wordt. 
stand, dm kan de stad- vmrhe!wst wGrderi ^Eder trekspanning mdal hel knikken voor- 

Ad 5.5) Draagend frame van de constructie 

De koppels, die van de as op de lagers werken, worden opgevangen door twee aluminium 
blokken die d.m.v. een aluminium buis met elkaar verbonden zijn. Dit is de meest 
eenvoudige, lichte en toch ook sterke constructie. 
Het geheel rust op rechthoekige stalen kokerprofielen, die op drie plaatsen op de vaste 
wereld rusten. Zie onderstaand plaatje: 

X 

X X  
3 

figuur 5.7 

Hei is nu eenvoudig om de constructie vast te zetten, zûad2ï dat de er spanningen 
kokerprofielen optreedt. Dit zou kunnen gebeuren als je meer steunpunten hebt. 

Ad 5.6) Plaat waaraan motor bevestigd is 

in de 

De riem moet, zoals gezegd, voorgespannen worden. De gaten, waar de assen van beide 
riemschijven doorheen gaan, moeten nauwkeurig geboord worden, zodat de riem onder de 
gewenste voorspanning gebracht kan worden. Een spanrol is dus niet nodig. 
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Hoofdstuk 6: Wat er nog meer moet gebeuren 

De ontwerptekeningen zijn gemaakt, de regelbaarheid en reconstrueerbaarheid van het 
systeem is bekend en van de constructie is het dynamisch model opgesteld. Voordat de 
practicumopstelling een feit is moeten er echter nog een aantal zaken gebeuren, zoals: 
- Stoffelijk maken van de constructie 
- Meten van hoeken en hoeksnelheden; welke nauwkeurigheid is gewenst? 
- Aanbrengen van demping bij slinger A. In de huidige constructie zal de demping 

- Verwerking van de meetgegevens d.m.v. een PC die de regelacties berekent; 
- Testen van de regelprincipes uit het college Werktuigkundig Regelen 1/11; 
- Het testen van de dubbelslinger voor grote Q en @ (> 30 graden). Het model wordt 

- Toepassen van toest andsreconstructie. 

verwaarloosbaar kiein zî<jn; 

dan niet-lineair; 
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De torsieveer is ongespannen als a en y beide gelijk aan nul zijn. 
Bovenstaande invullen in (Al .  1) levert: 

- - 
mag2 la sina - k(icp- a) 

imbgs h3 sin ( iv) + ik( icp - a) 

De bewegingsvergelijkingen zijn dus: 

(Ai.1) 

(A1.2) 
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Appendix 2: Afleiding toestandsvorm 

Uitgangspunt bij de afleiding is vergl. (2.4): 

Deze vergelijking dient te worden omgeschreven in de volgende vorm: 

= Ax + BU - - 

Waarbij : 

En: 

u = I  

Het schrijven van vergl. (A2.2) in de vorm van vergl. (A2.3) levert: 

+ 

1 

-da 
O 
O 

O 
i k  a 

O 
-(wb2 + hJ) 

O 
O 
1 

-db 

(A2.1) 

(A2.2) 

(A2.3) 

(A2.4) 

(A2.5) 

+ 

(A2.6) 
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Zodat voor de matrices - -  A en B geldt: 

(A2.7) 

(A2.8) 
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Appendix 3: AfleidinE komel- hoeksnelheidsrelaties servomotor 

Uit angspunt bij de afleiding van de koppel- hoeksnelheidsrelaties vormen de vergl. 
(3.17 en (3.2): 

(A3.1) 

(A3.2) 

Het invullen van de relaties, midden op blz. 12, levert: 

k 

0.02722kl [,(2) + 

0.980, 6daa&+ [ k y = -  7 

Jb 

O .  1633, 

(0.09346 + 0.02722k) 
Jb 

Invullen van = $s(27rt) in bovenstaande vergelijkingen levert: 

(A3.3) 

(A3.4) 

Appendices 27 



Amen& 4: Tandriemberekening 

Ad 4.1) Bepaling gecorrigeerd vermogen 

Pi = P*f (A4.1) 

Waarin: 
Pi = gecorrigeerd vermogen (W) ; 
P = ingaand vermogen (Vv') ; 
f = correctiefactor ; 
f 
f i  = correctiefactor voor bedrijfsomstandigheden ; 
f2  = 0.2 indien 24 uurs bedijf ; 
f3 = factor voor vertragende aandrijvingen . 

= 2(fi + f2 + f3) ; 

Uit enkele tabellen blijkt (zie Philips constructeursbladen MFT 3-2225-1) dat: 

f1 
f3 = 0.4 i i < 0.3) . 
--i 
f = 4.8 * 
Pi 

= 2.0 ongelijkmatige belastingen) ; 

= 4.8.5 = 24 W 

Ad 4.2) Riemtype 

Uit de gegevens Pi = 24 W en ymax N 200 omw/min (zie par 3.2: cp = -20.2sin(2~t) + 
- 1.24cos(2n-t) + bmax N 21 rad/s = 200 omw/min) volgt riemtype T5. 

Ad 4.3) Hartafstand tussen de assen 

Omdat de tandwielen niet te groot en de riem , i.v.m. de constructie, niet te breed mag 
worden, kies ik voor de combinatie 16-96 tanden per wiel. Voor de riemlengte kies ik 
750 mm. De hartafstand wordt nu als volgt berekent: 

b + b2 - 32(D - d)2 
16 a =  (A4.2) 

?Vaarin: 
D 
d 
a 

= steekcirkeldiameter grote riemschijf (mm) ; 
= steekcirkeldiameter kleine riemschijf (mm) ; 
= hartafstand van de assen (mm) ; 

b = 4L - 2r(D + d) . 

steek'aanta1 tanden . Uit bovenstaande volgt na invullen : N.B. steekcirkeldiameter = ?r 

a = 226.03 mm 
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Ad 4.4) Aantal tanden in ingrijping 

Waarin: 
z = aantal tanden kleine riemschijf ; 
ze = aantal tanden in ingrijping . 

Ad 4.5) Riembreedte 

Waarin: 
b = riembreedte (mm) ; 
Ps = specifiek vermogen (waarde in W, zie constructeursbladen) . 

Invullen levert: 

24'10 7.92 mm = 5.0506 = 

De eerstvolgende standaard-riembreedte is 10 mm. Deze heb ik dan ook gekozen: 

b = 1 0 m m  

Ad 4.6) Stijfheid 

Waarin: 
CI 
c2 
c3 = stijfheid vrije riemstuk (N/m) . 

= stijfheid riemstuk in ingrijping op riemschijf 1 
= stijfheid riemstuk in ingrijping op riemschijf 2 

Ook deze waarden zijn aan de hand van tabellen bepaald. Dit leverde: 

cl = 1.47.106 N/m ; 
e2 = 4.21 106 N/m ; 
c3 = 5.40.105 N/m . 
--i> 
c = 3.61 - lO5 N/m 

(A4.3) 

(A4.4) 

(A4.5) 
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Appendix 5: Aantonen dat riem star en riemschiif massaloos te veronderstellen is 

Ad 5.1) Riemschijf massaloos te veronderstellen 

Het massatraagheidsmoment van een massieve schijf is: 

(A5. i) 

De riemschijven zijn van aluminium gemaakt. p(aluminium) = 2.7-103 kg/m3. De 
breedte B = 16 mm. Nu geldt voor de riemschijven: 

Kleine riemschijf: 
R = 12.73 mm+ J (t.o.v. ‘p) = 1.8.10-6 kgm2 

Grote riemschijf 

Deze beide massatraagheidsmomenten zijn verwaarloosbaar t.o.v. het massatraagheids- 
moment van slinger B (J (slinger B t.o.v. ‘p) = 2.3.10-3 kgm2) 

R = 76.40 mm -r‘ J (t.o.v. cp) = 6.4-10-5 kgm2 

Ad 5.2) Riem star te veronderstellen 

Het maximale koppel, dat door de motor geleverd wordt, is ongeveer 0.11 Nm (zie 
par 3.2). De straal van de kleine riemschijf is 12.7 mm. De trekkracht in de riem is dus 
(inassatraagheidsmoment kleine riemschijf is immers te verwaarlozen): 

De grote riemschijf verdraait nu over: 

F t  e k  - 0.000314 rad = 0.018 graden B = c ; D / 2 -  

Zelfs als het motorkoppel enkele malen groter is door de regelacties, dan nog is de 
hoekverdraaiing van de grote riemschijf t .g.v. de elastische vervorming te  verwaarlozen. 
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Appendix 6: Basiselementen/materialen van de constructie 

Hieronder staan opgesomd de basiselementen/materialen waaruit de constructie is 
opgebouwd. De nummers verwijzen naar de deeltekeningen, die achterin dit verslag 
opgenomen zijn. 

Deeltekm. Basiselement /mat eriaal 

* Dragende constructie 
Aluminium staf, vierkant, kwal. 51 ST 
Aluminium buis, rond, kwal. 51 ST 

179 

- Stalen buis, rechthoekig, ST.37 
- Stalen buis, rechthoekig, ST.37 
7 Aluminium plaat, kwal. 2S 
5 Stalen staf, rond, ST.37 
- Stalen staf, rond, ST.37 

- 

* Riem + riemschijven 
8 Sync hr oflex riemschijf 
- Bergmann 16 T5/16-N2 
- Synchroflex T5 tandriem 

* Motor 
- 

* Lagers 
- 

* Slingers 
2, 4 
3 
- 

* Torsiestaaf 
- 

6 

* Verbindingen 
- 
- 

MAXON F-Motor I22 I60 I815 I51 12 11 16 I200 1 

SKF 16002 (groefkogellagers) 

Aluminium staf, vierkant, kwal. 51 ST 
Aluminium staf, vierkant, kwal. 51 ST 
Stalen staf, rond, ST.37 
Stalen staf, rond, ST.37 
Stalen staf, rond, ST.37 

Torsiest aaf 
a Aluminium staf, rond, kwal. 51 ST 
b i Stalen staf, rond, ST.37 
Afhankelijk van materiaal torsiestaaf: 

Alumimium staf, rond, kwal. 51 ST 
Stalen staf, rond, ST.37 

Afmetimen 

50x50 mm 
40x35 mm 
30x20~2 m.rn 
50x30~2 mm 
dikte 5 mm 
4 17mm 
6 20 mm 

z = 96 
z = 16 
z = 150 
b = 1 0 m m  

50x50 mm 
40x40 mm 
4 40 mm 
4 30 mm 
4 80 mm 

$ 5 , 6 m m  
4 4, 5, 6 mm 

4 40 mm 
4 40 mm 

M5, M6 en M12 bouten 
M6 rivnuts (voor bevestiging plaat aan rechthoekige buizen) 
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