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SAMENVATTING 

Deze stage is door de faculteit Elektrotechniek opgezet om een 
onderdeel van een nieuw meetapparaat te onderzoeken, Met name 
gaat het bij dit onderzoek om het modelleren, het uitvoeren 
van een dynamische analyse onder extreme (niet-lineaire) 
omstandigheden en het ontwerpen van een verbeterde regelaar 
voor dat onderdeel van het meetapparaat wat het 3D-laseraf- 
buigsysteem wordt genoemd. 

Na een inleiding (hoofdst ij en een nadere opdrachtom- 
schrijving (hoofdstük 11) het  d G G r  El&tr&eChniek DpCJe- 
stelde dynamische model in het Multi-body pakket DADS geïmple- 
menteerd en is er een onderzoeksstrategie opgesteld (hoofdstuk 
111). Omdat het uitvoeren van enige eenvoudige berekeningen 
aan het model problemen gaf was het nodig enkele modelaanpas- 
singen aan te brengen (hoofdstuk IV). Een verbeterd model werd 
wel verkregen maar bleek niet opgewassen tegen de randvoor- 
waarden die aan de stage-opdracht gesteld werden, Daarom is 
besloten het model geheel 'vanaf de grond' op te bouwen en dan 
te bekijken in welk stadium er problemen geïntroduceerd werden 
(hoofdstuk V). Met deze strategie kon wel worden aangegeven op 
welk momenten fouten geïntroduceerd werden maar niet wat de 
redenen daarvoor waren. Daardoor is aan het goed doorrekenen 
en het ontwerpen van een verbeterde regelaar niet meer toege- 
komen. De conclusies (hoofdstuk VI) en aanbevelingen (hoofd- 
stuk VII) hebben dan ook vooral betrekking op de tekortkomin- 
gen van de gebruikte software en op de complexiteit van het 
model. 
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I. INLEIDING 

De stage-opdracht heeft betrekking op een gedeelte van een 
meetapparaat, het zgn. 3D-laserafbuigsysteem, en vormt als 
zodanig een onderdeel van een groot project omtrent dit appa- 
raat. Omdat dit apparaat dus nog geheel in ontwikkelingsfase 
en octrooieerbaar is, mogen gegevens uit het project niet te 
veel uitlekken naar buiten. 
De faculteit Elektrotechniek binnen de TUE verricht ook mede 
onderzoek en heeft voor het betreffende gedeelte van het appa- 
raat, wat gezien kan worden als een meet- en regelsysteem, een 
sterk vereenvoudigd dynamisch model opgesteld (8ijlage A ) .  
Het 3D-laserafbuigsysteem is opgebouwd uit de volgende delen: 
1. 

2. 

3. 

4 .  

5. 

Een alzijdig roteerbaar kantelelement waarin een spie- 
geltje is opgenomen (voorgesteld door lichaam m). 
Een luchtlager, dat het kantelelement verbindt met de vaste 
wereld (voorgesteld door veer c!). 
Een drie-tal translerende actuatoren die de aandrijving 
van het kantelelement verzorgen (voorgesteld door de 
lichamen M)* 
Een drie-tal transmissiesnaren tussen de actuatoren en 
het kantelelement, die de translaties van de actuatoren 
omzetten in de rotaties van het kantelelement (voorgesteld 
door de veren cs). 
Een drie-tal elastische koorden tussen de actuatoren en 
de vaste wereld voor een mechanische voorspanning, die 
zodoende in principe de kantelstijfheid opbrengen (vsorge- 
steld door de veren c). 
Deze 'overall' voorspanning heeft een 2-ledige functie: 
a. Fixatie in de onbekrachtigde toestand van de spiegel 

in zijn zitting. Hie r zal het geheel niet uit 
elkaar kunnen vallen. 

b. Conditionering van het luchtkussen. Vergeleken met de 
situatie dat deze vo panning geheel door de actua- 
toren opgebracht zou eten worden, kan het energie- 
verbruik in de actuatorspoel een geringere waarde 
hebben. 

Ket meetapparaat als geheel, waarin het 3D-laserafbuigsysteem 
een zekere rol vervult, moet gebruikt gaan worden om objecten 
in de 3D-ruimte te lokaliseren en werkt als volgt: 
Het spiegeltje in het kantelelement wordt belicht met een 
laserstraal uit een niet nader omschreven laserapparaat. Het 
spiegeltje nu behoort het ingestraalde laserlicht op te vangen 
en onder een bepaalde hoek te reflecteren naar het te Pokali- 
seren object, dat ook uitgerust is met een spiegeltje. Om deze 
hoek aan het kantelelement op te leggen wordt deze m.b.v. de 
drie rotatiesymmetrisch geplaatste actuatoren met elektro- 
dynamische aandrijving in de, t.o.v. het te lokaliseren ob- 
ject, juiste stand gebracht. Het te lokaliseren object in de 
ruimte reflecteert het ingestraalde licht weer terug naar het 
kantelelement die het op zijn beurt weer terugstuurt naar het 
laserapparaat. Karakteristieken van dit teruggestraalde licht 
kunnen zodoende een maat vormen voor de positie van het object 
in de ruimte. 
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11. OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Voor bewegingen van het kantelelement, aangestuurd door de 
actuatoren, met lage frequenties en kleine hoeken om de drie 
hoofdassen van het spiegeltje is het dynamisch gedrag van het 
model via linearisatie van de bewegingcvergelijking van het 
totale systeem goed te voorspellen en 'met de hand' uit te 
rekenen via het opstellen van een systeem-overdrachtsfunctie 
(zie bijlage B) . 
Deze stage-opdracht nu is opgezet om een algemenere situatie 
te bestuderen, waarbij de bewegingen ûok ha~gfreq~efit  mogen 
zijn en er grote hoekverdraaiingen opgelegd mogen worden aan 
het kantelelement. Het bestuderen van deze algemenere situatie 
is gewoonlijk slechts mogelijk door gebruik te maken van 
simulatietechnieken. Verder is het de bedoeling dat er enkele 
uitgangsgrootheden d.m.v. een daartoe ontwikkeld sensorsysteem 
gemeten gaan worden om vervolgens deze meetwaarden te gebrui- 
ken als ingangssignalen voor een te ontwerpen regelsysteem, 
waarmee dan on-line een gecontroleerde oriëntatie en positie 
van het kantelelement in het luchtlager bereikt dient te 
worden. 

De stage-opdracht omvat nu onder voorbehoud de volgende twee 
onderdelen: 
1. Onderzoek het dynamisch gedrag van het afbuigsysteem bij 

grote en sterk wisselende actuatorkrachten waarbij aan het 
kantelelement grote hoeken en hoeksnelheden opgelegd wor- 
den. A l s  richtwaarden voor de bewegingen van het kantelele- 
ment zijn meegegeven : - hoekverdraaiingen van maximaal 30° linksom en rechtsom om 
- frequenties van de b ingen van maximaal 50 Hz. 

2. Ontwerp een regelaar v het systeem om een stabiel 
gedrag te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat de 
regelaar er voor zorgt dat de verticale positie van het 
kantelelement met spieg tje in het luchtlager zo con- 
stant mogelijk blijft. Dit nastrevend kan de meetfout van 
het teruggestraalde licht, en hiermee de meetfout van de 
positie van het te meten object, zo klein mogelijk worden 
gehouden. Ook dient de oriëntatie van het kantelelement zo 
goed mogelijk geregeld te worden om de meetfout zo klein 
mogelijk te houden. 

Onderdeel 2 kan komen te vervallen wanneer blijkt dat onder- 
deel 1 al alle nominale stagetijd opeist. Voor onderdeel 2 kan 
dan eventueel later een nieuwe stage-opdracht opgesteld wor- 
den. 

elk van de drie hoofdassen. 
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111. EEN EERSTE MODEL 

111.1, Beschriivinq in DADS 

Het dynamische model in BIJLAGE A lijkt goed geïmplementeerd 
te kunnen worden in het Multi-Body softwarepakket DADS (Dyna- 
mic Analysis and Design System). Dit is dan ook gedaan na 
onderling overleg. 
Opm.: Alle in het verslag genoemde specifieke Multi-body- en 

DADS-termen zijn aangegeven. 

DADS ~ m v a t  een aantal coinj?uterprogramira s dat cjebïuikt ka:: 
worden om een variëteit aan mechanische systemen te modelleren 
en hun beweging te voorspeilen. M.b.v. een aantal in te voeren 
gegevens die het te modelleren apparaat beschrijven, bouwt 
DADS een wiskundig model dat posities, snelheden en versnel- 
lingen van verschillende delen van het apparaat berekent, 
evenals de krachtresultanten die op het systeem aangrijpen. 
Gebruikmakend van zo'n ftwarepakket om een apparaat te 
analyseren, kan de ontw er het gedrag simuleren van een 
groot aantal alternatieve ontwerpen,. voorafgaand aan het 
bouwen en testen van prototypes. DADS wordt ook vaak gebruikt 
voor de analyse van bestaande mechanische systemen, zoals ook 
voor deze stage-opdracht geitlt. 

Als eerste dient de stand van het gemodelleerde systeem vast- 
gelegd worden. De stand van een systeem ligt vast als de stand 
van elk lichaam van het systeem ten opzichte van de een of 
andere referentie bekend is. Onder 'standl wordt daarbij 
verstaan: a. positie én b. oriëntatie. 

Er zijn twee mogelijke methoden van beschrijving: - Globale beschrijving: de stand van elk lichaam wordt afzon- 
- Relatieve beschrijving: de stand van één lichaam wordt 
derlijk vastgelegd t.o.v. het globale referentiesysteem. 

beschreven t.o.v. de globale referentie, terwijl de stand 
van de overige lichamen beschreven wordt t.o.v. een lichaam 
waarvan de stand al beschreven is. 

Gezien het feit dat de geometrie van het model behoorlijk 
gecompliceerd is, lijkt een relatieve beschrijving van het 
model te verkiezen boven een globale beschrijving. Zodoende 
kunnen later de berekende verp en, snelheden en ver- 
snellingen van de afzonderlijke gemakkelijker geïnter- 
preteerd worden omdat deze dan DS in de lokale assen- 
stelsels worden weergegeven. 
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Voor het vastleggen van de posities en oriëntaties van het 
globale- en de lokale assenstelsels moet nog het volgende 
opgemerkt worden: 

a. Positie 

Omdat het hier een 3D-model betreft zijn er 3 ruimtelijke co- 
ördinaten nodig om de positie van een assenstelsel vast te 
leggen. 

b. Oriëntatie 

In de 3D-ruimte zijn er 3 hoekcoördinaten nodig om de oriënta- 
tie van een assenstelsel vast te leggen. In DADS zijn er 3 
manieren om de oriëntatie te beschrijven, nl. m.b.v. Bryan- 
thoeken, Eulerhoeken en 
meters gebruikt worden, h 
coördinaten, 3 voor translatie en 4 
zien er zich tussen de 4 Eulerparame 
blijft er een totaal van 6 g 

Er is voor een beschrijving in Eulerhoeken gekozen. De rota- 
tievolgorde hierbij is 3,1,3, d.w.z. dat de rotatievolgorde 
begint met het roteren van het initiële- of globale assenstel- 
se1 (Xg,Yg,Zg) rond de Z-as (2,) over een hoek i c p .  Dit resulteert 
in een nieuw assenstelsel (X1l,Ytl,Z1l). Daarna wordt dit 
nieuwe assenstelsel geroteerd om de XDp-as over een hoek 8 .  
Dit resulteert in een nieuw assenstelsel (XI ,Yt ,Zl). De laat- 
ste rotatie vindt plaats rond de Zt-as over een hoek c p .  Dit 
resulteert in het lokale coördinaatsysteem (Xl,, Y l i ,  Z l i )  . 
Opm.: DADS werkt, onafhankelijk van de keuze voor een set 

hoekcoördinaten m.b. t. de invoer, inwendig altijd met 
Eulerparameters. DADS doet dit omdat er bij de overige 
sets hoekcoördinaten, taande uit 3 rotatiehoeken, 
numerieke problemen zo n kunnen ontstaan. Deze pro- 
blemen ontstaan wanneer er door een bepaalde grootte van 
een deelrotatie twee opeenvolgende deelrotaties om 
dezelfde as zouden worden uitgevoerd waarmee de eendui- 
digheid verloren zou gaan (matrix behorende bij rotatie- 
tensor R wordt singulier) en niet iedere willekeurige 
rotatie beschreven zou kunnen worden. 
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111.2. Modelcomponenten 

Alle modelcomponenten worden in eerste instantie beschreven in 
de onvoorgespannen toestand van het model waarbij alle veren 
ongespannen zijn. Hoe de overstap gemaakt wordt van de onge- 
spannen- naar de voorgespannen toestand, is te vinden in 
paragraaf 111.3. 

a. Kantelelement 

Het lokale assenstelsel van net Kanteieiement w o r d t  ge l i jk  
genomen aan het gisisale assenstelsel erì dUs is de s e t  rilbmte- 
lijke coördinaten (X;Y;Z) = ( O , O ; O , O ; O , O )  en is ook de set 
Eulerhoeken ( q ; e ; q )  = ( O , O ; O , O ; O , O ) .  
Opm.: De coördinaten X,Y en Z de stellen de verplaatsingen 

voor in o- resp. 6- resp. y-richting en de Eulerhoeken 
@,e en cp stellen de verdraaiingen voor om de o- resp. 6- 
resp. y-as volgens de conventie in BIJLAGE A. 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Het kantelelement met geïntegreerd spiegeltje wordt veronder- 
steld één star lichaam te zijn en wordt gemodelleerd als een 

met : 

- Een hoofdtraagheidsmoment (= traagheidsmoment om iedere 
(lokale) hoofdas door het massamiddelpunt) van: 
J = 7,8.10-8 kg.m2, 
gelijk voor iedere hoofdas. 
De drie onafhankelijke zgn. traagheidsprodukten zijn allen 
gelijk aan nul omdat de drie (onderling loodrechte) draai- 
ingsassen hoofdtraagheidsassen zijn. 

m = 5,7 g = 5,7.10-~kg. 
Opm.: Bij een eerder model van het 3D-laserafbuigsysteem 

estaande uit, behalve een massa- 
sche middelpunt, 3 massapunten 

- Een (in het massamiddelpunt) geconcentreerde massa van: 

antelelement gemodelleerd als een apart 

rotatiesymmetrisch verdeeld op zekere afstand van dat 
geometrische middelpunt. Dit leverde echter geen grote 
nauwkeurigheidsverbetering op voor de modellering van 
de massaverdeling van het kantelelement in verhouding 
met de complexiteitstoename van het model. 

- Door de halvebolvorm van de geïntegreerde spiegel-lucht- 
lager configuratie, mogen we het kantelelement veronder- 
stellen zonder Coulomb-wrijving om punt O draaibaar te zijn. 
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b. Luchtlaser 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Het luchtlager wordt gemodelleerd als een -element en 
wordt verondersteld massaloos te zijn, geen ng en opge- 
legde actuatorkrachten te hebben en een lineair verband te 
hebben tussen draagkracht en luchtkussenhoogte. Dit laatste is 
een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid, zie BIJLAGE 
6 .  Deze afbeelding laat de draagkracht van het luchtlager zien 
als functie van de luchtkussenhoogte bij verschillende waarden 
van äe druk in het iager. Aangezie: de normale werkdrak 4 bar 
is en de luchtkussenhoogte in onbelaste toestand 20 pm be- 
draagt, heeft het luchtlager in dit werkpunt dus een draag- 
kracht van 6 N. Op dat pudt wordt de raaklijn bepaald. De 
richtingcoëfficient van die raaklijn wordt nu aangenomen als 
de constante (druk-) stijfheid (= veerconstante) en bedraagt 
dus : 
c, = 4,8.105 N/m. 

AFMETINGEN 

Zoals gezegd is in onbelaste toestand de luchtkussenhoogte 
(= vrije veerlengte) : 
h = 20 pm = 20.10-6 m. 

TYPERING 
. . . . . . . . . . . . . . .. 

Aangezien het TSDA-element *:::::- hier een luchtlager voorstelt, wat 
alleen maar weerstand biedt tegen indrukking en niet tegen - 

uittrekking (optillen uit het lager), is het 
lager te modelleren als drukveer m.b.v. de 
optie bij het benoemen van het 

c. Actuatoren 

De 3 actuatoren verzorgen de elektrodynamische aandrijving van 
het kantelelement. Het zijn in feite spoelen die bestaan uit 
een magneet met kern en een spoeldrages. In afbeelding 1 is 
een principeschets afgebeeld. De transmissiesnaar kan worden 
bewogen door de spoeldrager om de kern te laten schuiven 
m.b.v. een stuurspanning. 

De posities en oriëntaties van de drie rotatie- 
symmetrisch geplaatste actuatoren volgen uit BIJLAGE A (zie 
eerste opmerking onder hoofdstukje 111.2.a) en bedragen: 

M2: (X;Y;Z) = (-11,46D-3;-6,62D-3;-22,34D-3) [m] 
($;e;g) = (i20,0;15,0;0,o) [-I 

M3: (X;Y;Z) = (11,45D-3;-6,62D-3;-22,34D-3) [m] 
( q ; e ; g )  = (240,0;15,0;0,0) c - 3  
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DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 

De drie actuatoren worden 
verondersteld starre lichamen 
................................ te p:::;; zijn, gemodelleerd als 

- Een (in het massamiddel- 
punt) geconcentreerde massa 
van: 
M = 9 , 6  g = 9 , 6 . 1 Q - 3  kg. 

sis, met : ................................ ........... :... ............ :+: 

De actuatoren worden in eer- 
ste instantie verondersteld 
slechts te kunnen veranderen 
van positie, niet van ori- 
entatie. In het lineaire ge- 
val geldt dit altijd omdat 
dan de transmissiesnaren niet 
van richting veranderen ter- 
w i j l  de opgelegde krachten 

I - 

Afbeelding 1 
Principeschets actuator 

aangrijpen op het massa (mid- 
de1)punt en dus geen momenten kunnen opleggen waardoor de 
actuatoren niet geroteerd kunnen worden. In het te bestuderen 
algemenere geval, waarin door grote hoekverdraaiingen de 
transmissiesnaren wel van richting kunnen veranderen, dient 
later eventueel nog gecorrigeerd te worden voor deze veronder- 
stelling. 

RICHTWAARDEN 

Voor de actuatoren zijn voor deze stage-opdracht de richtwaar- 
den van enkele grootheden meegegeven: 

- De ordegrootte van krachten in de transmissiesnaren bedraagt 
1 à 2 N met kortdurende piekbelastingen van 4 N. 

- De ordegrootte van het uitgaande (geleverde) vermogen per 
actuator bedraagt 5 W met kortdurende (gedurende 0 . 5  s) 
piekvermogens van 20 W. 

onder voorspanning. De voorspanning in de transmissiesnaren 
bedraagt 2 N waarvan 0,6 N mechanisch wordt opgewekt (als er 
geen stroom door de actuator loopt) en nog eens 1,4 N elek- 
trisch (door beweging van de spoeldrager t.o.v. de kern in 
de actuator). 
Hoe deze voorspanning in het model beschreven wordt, is te 
vinden in paragraaf 111.3. 

- A.g.v. de drie elastische koorden staat het hele systeem 
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d. Transmissiesnaren 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 
. . . . . . . . . . . ........ 

De drie transmissiesnaren woräen gemodelleerd als !Zg@-elemen- 
ten en worden verondersteld mássaloos te zijn met een"..constan- 
te (trek-) stijfheid (= veerconstante) van: 
c, = 1,3.105 M/m. 
Deze snaren zijn zo stijf omdat liet totale bewegende stelsel 
dan zo goed mogelijk één star geheel vormt. Dit komt een 
stabiel regelgedrag ten goede. 

AFMETINGEN 

De (vrije veer-) lengten van alle transmissiesnaren zijn gelijk 
en bedragen: 
1, = 25 mm = 25.10-3 m. 

De aanhechtstraal van transmissiesnaar aan kantelelement 
bedraagt : 
r = 7 mm = 7.10-~ m (zie BIJLAGE A ) .  

TYPERING 

Omdat de transmissiesnaren nylonkoorden zijn, kunnen z i j  
belastingen slechts opnemen in trekrichting. Bij drukbelasting 
immers gaan de snaren slap harigen en kunnen dan geen belasting 
opnemen. De transmissiesnaren woirden derhalve als trekveren 
gem0 eerd m.b.v. de -optie bij het benoemen van 
het 

e. Elastische koorden 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 

De drie elastische koorden die de voorspanning verzorgen 
worden gemodelleerd als T@X&-elementen en worden verondersteld 

constante) van: 
c = 4,O.lO N/m. 

massaloos te zijn met eenc.onstante (trek-) stijfheid (= veer- 

AFMETINGEN 

De (vrije veer-)lengten van alle koorden zijn gelijk en zijn: 
1 = 25 mm = 25.10-3 m. 

TYPERING 

Omdat de koorden van nylon zijn, kunnen zij belastingen 
slechts opnemen in trekrichting. Bij drukbelasting immers gaan 
de snaren slap hangen en kunnen dan geen belasting opnemen. De 

derhalve als trekveren gemodelleerd m.b.v. de 
tie bij het benoemen van het '. 
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f. Vaste wereld 

Om de posities en oriëntaties van de lokale assenstelsels in 
de aanhechtingspunten van de veren aan de vaste wereld te 
definiëren, zijn er, misschien wat verwarrend, vier 'vaste 
werelden' in DADS gedefinieerd die samen dé vaste wereld 
vormen. Dit is zo gedaan om de posities eenvoudig t.o.v. het 
globale assenstelael te kunnen opgeven. 

De posities van de aanhechtingspunten aan de vaste wereld van 
de vier veren volgen eenvoudig uit BIJLAGE A en de gegeven 
lengten van transmissiesnaren en voorspankoorden e:: de hcgte 
van het luchtlager. De oriëntatie van Ielke vaste wereld' is 
gelijk aan die van de bijbehorende actuator, die middels een 
elastisch koord aan 'die vaste wereld' zit vastgemaakt. 
De coördinaten en Eulerhoeken zijn dan: 

VW1: (X;Y;Z) = (0,0;19,70D-3;-46,48D-3) [m] 
($;mP) = (0,0;15,0;0,0) [-I 

VW2: (X;Y;Z) = (-17,06D-3;-9,85D-3;-46,48D-3) [m] 
( $ ; e ; q )  = (120,0;15,0;0,0) [-I 

($;o;f#) = (240,0;15,8;8,89 [-I 
VW3: (X;Y;Z) = (17,06D-3;-gt85D-3;-46,48D-3) [m] 

VWL: (X;Y;Z) = (0,0;0,0;-20,OD-6) [m] 

Opm.: Bij het berekenen van deze getalswaarden is uitgegaan 
van de opmerking in het begin van dit hoofdstuk 111.2. 

( $ ; 9 ; 9 )  = (0,0;0,0;0,0) [-I 

DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Het is triviaal dat de massa en traagheidsmomenten van een als 
wereld gedefinieerde niet ter zake doen daar deze 
per definitie 'vastg kerd' zitten. 
specificatie van de massa en traagheidsmomenten bij het 

programmeren is dan ook niet nodig. 
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111.3. Besinconfisuratie 

De beginconfiguratie van het model moet die configuratie zijn 
waarin het systeem zich in zijn statische evenwichtstoestand 
bevindt (het systeem bezit dan een minimum aan potentiële 
energie). Dit is belangrijk omdat het systeem vanaf t = O op 
een bepaalde manier aangestuurd dient te worden waardoor het 
een vooraf bepaalde beweging gaat uitvoeren. Om er voor te 
zorgen dat deze beweging goed uitgevoerd wordt, moet de aan- 
sturing natuurlijk vanuit rust ingezet worden zonder dat de 
massa's in het systeem middels hun eigentriiiing de beweging 
gaan verstoren, 

(i) Als eerste wordt daartoe de statische evenwichtstoestand 
bepaald a.g.v. de eigen gewichten van de 4 massa's in het 
systeem. (2) Vervolgens wordt vanuit die stand het systeem 
onder voorspanning gebracht waarbij in de transmissiesnaren 
een voorspankracht van 0,6 N moet heersen (zie paragraaf 
III.2.c onder RICHTWAARDEN). Zo ontstaat er weer een nieuwe 
statische evenwichtstoestand = dè statische evenwichtstoestand 
van het systeem onder voors 
De beginconfiguratie van het systeem wordt dus in twee stappen 

uwd, uitgaande van de beginposities van de verschillende 
uit hoofdstuk 111.2 waarbij alle veren ongespannen 

waren. 

Opm. over (1) : De statische evenwichtstoestand a.g.v. eigen 
gewichten kan gevonden worden door een stati- 
sche analyse uit te voeren met DADS. Bij geen 
van de drie oplossingsmethoden (NEWTON, FMTP 
en DAFNE) echter kwam DADS tot een oplossing. 
Ook verbetering van de beginschatting leidde 
niet tot een oplossing. Vergroting van de 
tolerantie leidde wel tot een resultaat maar 
levert een veel te grove oplossing op. 

Omdat het systeem relatief eenvoudig is, kan 
de statische evenwichtstoestand echter ook met 
een handberekening geschat worden. 

a. Kantelelement 

(1) Het kantelelement wordt a.g.v. zijn eigen gewicht en 
gewicht van de drie actuatoren het luchtlager ingetrokken en 
wel met een verplaatsing van: 
u, = F,/c, = ((Cm)*g)/c, = 
( (3*9,6.10-~ + 5,7. lom3) *9,80665) /4,8.105 = 7,05.10-~ m. 
(2) De voorspanning in de transmissiesnaren bedraagt 0,6 N. 
Omdat de transmissiesnaren onder een hoek staan met de globale 
Z-as ondervindt het kantelelement een kracht van: 
F, = Deze kracht trekt het kantelelement nog eens extra het lucht- 
lager in en wel met een verplaatsing van: 
u2 = FJc, = 1,74/4,8.105 = 3,63.10-' m. 

(0,6*Cos15)*3 = 1,74 N. 
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De totale beginzakking van het kantelelement t.b.v. de stati- 
sche evenwichtstoestand bedraagt dus: 
u1 + u2 = (0,71+3,63).10-6 = 4,34.10-6 m. 

De nieuwe beginpositie van het kantelelement is dus: 
(X;Y;Z) = (0,0;0,0;-4.34D-6) [m] 

be Actuatoren 

Om te beginnen zullen de drie actuatoren mee omlaag zakken met 
het kantelelement met een waaràe van 4,34.1~3-~ m. 
(i) Elke actuator zakt a.g.v. zi-jn eiyefi gewicht c m l a a c j  m e t  
een verplaatsing van u, = F,/c, = ( (m*g) /c,) *cos15 = 6,96. m. 
(2) De voorspanning in elke transmissiesnaar bedraagt 0,6 N. 
De transmissiesnaren worden hierdoor uitgerekt met: 
ut = F/c, = 0,6/1,3.105 = 4,62.10-6 m. 
De Z-component (= zakking) bedraagt dan: 
u2 = u,*coc15 = 4,62.10-6*c0s15 = 4,46.10m6 m 

De totale beginzakking t.b.v. de statische evenwichtstoestand 
bedraagt dus: 
4,34.10-~ + u1 + u2 = (4,34+0,70+4,46).10-~ = 9,50.10-~ m. 

Door de symmetrische configuratie van het systeem is deze 
beginzakking voor elke actuator gelijk. De veranderingen van 
de X- en Y-component in de beginpositie t.b.v. statische even- 
wichtstoestand volgen uit de veeruitrekking U, van de trans- 
missiesnaar. 

a .  

De nieuwe beginposities van de actuatoren bedragen dan: 

M2: (X;Y;Z) = (-11,46024D-3;-6,61658D-3;-22,3459lD-3) [m] 
M1: (X;Y;Z) = (0,0;13,23315D-3;-22,3459lD-3) [ml 

M3: (X;Y;Z) = (11,46024D-3;-6,61658D-3;-22,34591D-3) [ml 
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c. Vaste wereld 

Zoals gezegd zijn er vier 'afzonderlijke vaste werelden' 
gedefinieerd t.b.v. het programmeergemak. 

De drie 'vaste werelden' onder de drie actuatoren zullen als 
eerste met de drie actuatoren mee omlaag zakken met een waarde 
van 9,50.10-6 m. 
(2) Omdat de elastische koorden in serie zijn geschakeld met 
de transmissiesnaren, zal ook in de elastische koorden een 
voorspankracht moeten heersen van 0,6 N. De elastische koorden 
worden hierdoor uitgerekt met: 
u, = F/c = 0,6/4,0.10 = 1,50.10-2 m. 
De Z-component (= zakking) bedraagt dan: 
u2 = u,*cos15 = 1,50.10-2*coS15 = 1,45.10-~m 

De totale beginzakking t.b.v. statische evenwichtstoestand 
bedraagt dus: 
9,50. + u2 = (9,50. 10-6+1, 45. = 1,45095. m. 

Door de symmetrische configuratie van het systeem is deze 
beginzakking voor 'elke vaste wereld' gelijk. De veranderingen 
van de X- en Y-component in de beginpositie t.b.v. statische 
evenwichtstoestand volgen uit de veeruitrekking u, van het 
elastische koord. 
De nieuwe beginposities van de 'vaste werelden' zijn dan: 

VW1: (X;Y;Z) = (0,0;2,35847D-2;-6,09848D-2) [ml 
VW2: (X;Y;Z) = (-2,04250D-2;-1,17924D-2;-6,10D-2) [ml 
VW3: (X;Y;Z) = (2,04250D-2;-1,17924D-2;-6,09848D-2) [ml 
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111.4. Dempinq 

In het systeem kunnen in principe drie dempingstermen onder- 
scheiden worden, te weten: 

a. Translatiedempinq van de actuatoren 

De demping van de bewegende actuator wordt primair opgebracht 
door de viskeuze luchtwrijvihg in het glijlager tussen de 
spoeldrager en de kern. 
De luchtweerstand van de bewegende actuator levert geen sigril- 
ficante extra demping en kan dus verwaarlescd worder;. 

b. Translatie- en rotatiedempinq van het kantelelement 

De demping van het kantelelement bestaat uit een translatie- 
en een rotatie-gedeelte. Deze worden teweeggebracht door: 
- De viskeuze wrijving in het luchtlager. - De luchtweerstand die het bewegende kanteljuk ondervindt. 
(1) De translatiedemping van het kantelelement = weerstands- 

kracht op de spiegel bij verandering per tijdseenheid van 
de luchtkussenhoogte. 

(2) De rotatiedemping van het kantelelement = weerstandskoppel 
op de spiegel bij verandering per tijdseenheid van de 
oriëntatie. 

Exacte meting van deze dempingstermen is niet eenvoudig en 
pogingen hiertoe leverden dan ook geen betrouwbare resulta- 
ten op. 
Voor het geïdealiseerde model (aandrijfsnaren oneindig lang, 
geen geometrieafwijkingen en slechts geringe hoekverdraaiin- 
gen) is door de faculteit Elektrotechniek uitgerekend dat 
het systeem met de juiste regelaar ook stabiel is wanneer 
geen demping wordt verondersteld. De stabiliteit zal beter 
gehandhaafd blijven naarmate er meer demping is. Derhalve 
wordt er bij het nieuwe ontwerp van de regelaar van uitge- 
gaan dat de demping nul is (worst-case). 

Opm.: Over de demping a.g.v. energiedissipatie in de veren in 
het model is nog niets bekend omdat daar bij de facul- 
teit Elektrotechniek nog geen metingen naar zijn 
verricht. 
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111.5. Vrijheidssraden van beweuing 

Als verbindingselementen .of andere in het model 
aangebracht worden om de verschille met elkaar te 
verbinden, dan worden er een aantal vrijheid ver- 

wordt het geheel aan relatieve beweging 
eperkt, zoals die VOO wordt door 
verbindingselement of 

Wanneer van een mechanisme het model volledig is gedefinieerd, 
dan levert het aantal gegeneraiiseer aten van de 

n de verbindingselementen en het aantal 
vrijheidsgraden van beweging op voor he 

met: #GV = aantal Graden van Vrijheid 
#GC = aantal Gegeneraliseerde Coördinaten 
#C = aantal onafhankelijke 

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

: minus het aantal onafhankelijke -vergel ij kir?- 

e: 
#GV = #GC - #C 

Voor het Gebruikte model seldt het volsende: 
#Ge: - 

#C: - 

- 

- 

- 

- 

#GV: - 

d 

Er zijn 8 akwezig (kancelelement, 3 actuatoren 
en 4 'vast den'). Elke body heeft 7 gegenerali- 
seerde coördinaten (coördifiaten X,Y en Z, Eulerparame- 
ters EO,El,E2 en E3). Het model telt dus 8 x 7 = 56 
gegeneraliseerde coördinaten. 

Voor de 'vaste wereldenD worden uiteraard alle vrij- 
heidsgraden onderdrukt, in totaal dus 4 x 7 = 2% graden 
van vrijheid. 
Voor het kantelelement en de 3 actuatoren geldt dat 
Eulerparameter EO afhankelijk is, in totaal dus 4 vrij- 
heidsgraden. 
In eerste instantie wordt het kantelelement in X- en Y- 
richting onderdrukt en wordt alleen gekeken naar zijn 
verplaatsing in Z-richting (later moet er ook in X- en 
Y-richting een veer geplaatst worden omdat het luchtla- 
ger een halve bol-vorm heeft). Dit levert dus weer 2 
beperkingen op. 
Omdat in eerste instantie de rotatie van het kantelele- 
ment om één as bestudeerd wordt 
ties onderdrukt. Dit zijn dus 2 
De drie actuatoren kunnen niet n oriënta- 
tie (zie paragraaf III.2.c). Aangezien het hier een 3D- 
model betreft worden er per actuator dus 3 rotaties 
onderdrukt, in totaal dus 3 x 3 = 9. 

Het aantal graden van vrijheid bedraagt dus: 

(kantelelement: 1 translatie (Z-richting) 
56 - (28+4+2+2+9) = 11. 

1 rotatie (om a-as) 
actuatoren : alle 9 translaties) 

Voor deze 11 graden van vrijheid moeten nog begincondities 
en/of opgegeven worden, zodat de beginconfiguratie van 
het mo el vastligt. 

17 



111.6. Schattinq eiqenfrequenties 

Het is verstandig om, alvorens de analyse te beginnen, een 
schatting te maken van de eigenfrequenties van het systeem 
zodat er een indruk kan worden verkregen van de ordegrootte 
van eigenfrequenties die tijdens de analyse gevonden kunnen 
worden. Vooral is dit van belang om de globale trillingstijd 
te weten voor het opgeven van het print-interval en de tole- 
ranties m.b.t. het rekenproces in DADS. 

De eigenfrequenties spelen een belangrijke rsi in Piet model 
omàat z i j  erg hoog kunnen ûplcperi. Dit is eer: gevolg WT\, de 
combinatie van enerzijds de kleine massa's in het model en 
anderzijds de grote stijfheden van een aantal van de veren. 

Het is verstandig een schatting te maken van de grootst moge- 
lijke eigenfrequentie die in het systeem kan optreden, ener- 
zijds voor translatietrillingen (a) en anderzijds voor rota- 
tietrillingen (b). 

a. Translatietrillinsen 

Bij de berekening van de grootst mogelijke translatietrilling 
worden 2 aannamen gedaan: 
(1) De 4 massa's in het systeem worden als 1 totale massa 
genomen omdat de slappe voorspankoorden en de stijve transmis- 
siesnaren ervoor zorgen dat de actuatoren de translatiebewe- 
gingen van het kantelelement goed volgen. Dit zorgt voor een 
schatting van de hoogste eigenfrequentie omdat elke tegenwer- 
king van een actuator op de trilling van het kantelelement tot 
een lagere frequentie leidt. 
(2) Het is duidelijk dat de grootste eigenfrequentie gevonden 
wordt bij de grootste veerstijfheid en dus de 'veiligste' 
schatting geeft van de ordegrootte van de eigenfrequenties. 
Aangezien bij een serieschakeling van veren de slapste veer de 
stijfheid van die serieschakeling bepaalt, zijn de stijfheden 
van de drie 'actuatortakken' veel kleiner dan die van het 
luchtlager en spelen dus als zodanig amper een rol bij de 
bepaling van de ordegrootte van de eigenfrequentie van het 
systeem als geheel. Daarom wordt gerekend met cL.  

Voor de schatting 

+ eigenfrequentie 
trillingstijd 

van de maximale eigenhoeksnelheid geldt dan: 
I 

3,0.105 = 2,95. l o 3  rad/s 
= 1 3*9,6.105+5,7.105 
f = o/2n = 4,69. l o 2  Hz 
T = l/f = 0,OOdl s 
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De waarde van -element is met dit 
inzicht gestel . Hierdoor zal iedere 
gevonden trilling door minstens 0,0021/0,00005 = 42 punten 
beschreven worden. Dit lijkt voldoende. 
Opm.: onder voorgespannen toestand ligt, zoals later zal 

blijken, de eigenfrequentie in de orde van 1700 Hz. Ook 
dan zal iedere trilling nog altijd door 11 punten 
beschreven worden. 

b. Rotatietrillinsen 

B i j  rotatietrillingen is de eigenfrequentie van het gehele 
model afhankelijk van de kantelstijfheid k. Deze kantelstijf- 
heid wordt opgebracht door het drie-tal elastische koorden en 
heeft wegens de rotatiesymmetrie een gelijke grootte voor 
rotaties om elke rotatie-as. 

Door de faculteit Elektrotechniek is afgeleid dat de bewegende 
configuratie per eenheid van rotatie om elke in het spiegel- 
vlak gelegen as eenzelfde koppel ondervindt. 
Bit werd de @homogene kantelstijfkeidl genoemd en bleek bij 
niet al te grote rotatie nagenoeg lineair te zijn en als volgt 
uitgedrukt te kunnen worden: 
k = (3/2) * c * rz N/rad = 3,84.10-3 N/rad. 

Omdat deze stijfheid in een vele kleinere orde van grootte 
ligt dan de stijfheid die relevant voor translatietrillingen, 
zullen ook de frequenties van de rotatietrillingen in een vele 
kleinere orde van grootte liggen dan de frequenties van de 
translatietrillingen. 

Omdat voor het opgeven van het print-interval en de toleran- 
ties m.b.t. het rekenproces alleen de grootst mogelijk optre- 
dende frequentie van belang is, kan volstaan worden met de 
bepaalde waarden onder a (zie boven). 
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111.7. Werkwijze 

a. Soort analyse 

Het eerste deel van de stage-opdracht luidt: 
Onderzoek het dynamisch gedrag van het afbuigsysteem bij 
grote en sterk wisselende actuatorkrachten waarbij aan het 
kantelelement grote hoeken en hoeksnelheden opgelegd wor- 
den. Als richtwaarden voor de bewegingen van het kantelele- 
ment zij n meegegeven : - hoekverdraaiingen van maximaal 30° Pinksom en recntsom om 
- frequenties van de bewegingen van maximaal 50 Hz. 
Omdat van de beweging van het kantelelement enkele gegevens 
meegegeven zijn bij de stage-opdracht en er van de krachtfunk- 
ties van de actuatoren vooraf niets bekend is, lijkt het 
raadzaam de omgekeerde weg te bewandelen: 
(1) Leg het kantelelement een eenvoudige beweging a l s  functie 
van de tijd op die voldoet aan de bovengenoemde karakteris- 
tieken en bestudeer dan het dynamisch gedrag van de actuato- 
ren. Zodoende kan er iets meer te weten gekomen worden over de 
belastingen die de typische beweging veroorzaken. Het is 
hierbij voldoende om eerst een harmonische rotatie voor te 
schrijven om één as voor een eerste globale indruk. 
(2) Stel aan de hand van het gevonden dynamische gedrag 
krachtfuncties op voor de actuatoren en bestudeer vervolgens 
de bewegingen die het kantelelement als gevolg hiervan uit- 
voert. 
Deze werkwijze lijkt te vragen om een zgn. invers-dynamische 
analyse. Echter, bij een invers-dynamische analyse moeten de 
bewegingen van alle lichamen bekend zijn of eenduidig bepaald 
kunnen worden m.b.v. de voorgeschreven bewegingen. Over de 
bewegingen van de actuatoren is vooraf niets bekend. Tussen 
kantelelement en actuatoren bevinden zich energetische verbin- 
dingselementen die energie opslaan zodat de bewegingen van de 
actuatoren niet eenduidig uit die van het kantelelement vol- 
gen. De geplande werkwijze is in DADS echter ook uitvoerbaar 
m.b.v. een dynamische analyse. Een voorgeschreven beweging 
wordt in DADS immers automatisch omgezet in een krachtensamen- 
spel. 

Van de 11 graden van vrijheid die het systeem in beginsel 
bezit (zie paragraaf 111.5) , wordt er nu dus 1 voorgeschreven 
als functie van de tijd vanaf t = O. Dat betekent, omdat er 
voor een dynamische analyse is gekozen, dat er voor de reste- 
rende 10 graden van vrijheid (Z-verplaatsing van het kantel- 
element plus X-, Y- en Z-verplaatsing van de 3 actuatoren) 
begincondities moeten worde voor t = O (om te 
voldoen aan de voorwaarde: # en begincon- 
dities = # gegeneraliseerde egincondities 
worden gevormd door de beginposities onder voorgespannen 
toestand, dus de in paragraaf III.3a en b berekende posities. 

e l k  van de drie hoofdassen. 
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b. Soort driver 

Zoals gezegd is het nu de bedoeling het kantelelement een 
beweging op te leggen die voldoet aan de vereiste karakteris- 
tieken. De beoogde functie ziet er als volgt uit: 

3 

Afbeelding 2 
Opgelegde beweging aan kantelelement 

De meest voor de hand liggende methode om dit te bewerkstelli- 
gen is het gebruik van een zgn. in DADS. Ech- 
ter, met dit t is het alle relatieve hoek 
tusse h tussen die 
twee bevindt. De 
eerst toe (1 rota- 
tie) en de tweede 2 (1 rotatie en 1 translatie) terwijl het 
kantelelement 4 graden van vrijheid bezit (Z-translatie en 3 
rotaties). 
Bij het gebruik van een zgn. eldt 
deze beperking ' een 
niet-holonome de 
hoeksnelheid, eze ook een .... 
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IV. MODELAANPASSINGEN 

Na al deze voorbereidende beschouwingen te hebben aan, werd 
er overgegaan op het uitvoeren van de eerste met een 
simulatietijd van 3 s .  Dit gaf de volgende resulta 

- De gaf de verschillende foutmeldingen zoals 
afg D. 
Be precieze betekenis van deze rrieldirìgen kor: niet achter- 
haald worden. 

- Bij het bleek het volgende: 

Wanneer de z-verplaatsing 2 van het kantelelement wordt 
uitgezet tegen de tijd t, geeft dit een progressief dalend 
verloop (zie BIJLAGE El). Dit verloop komt precies overeen 
met de vrije val van het kantelelement. 

Het bleek dat, wanneer het verwijderd 
werd en vervangen werd door ie voor ket 
kantelelement op t = O voor de rotatie om de globale X-as, dat 
deze foutmeldingen dan ver druk wekt 
dat er iets m i s  is met het in DADS, 
werd besloten het element to eenvoudig 
voorbeeld om modelleerfouten van het systeem uit sluiten. 
Hiertoe is crebruik qemaakt van het volgende model: 

Afbeelding 3 
Model t.b.v. test 

Het model uit afbeelding 3 be- 
staat uit de volgende componen- 
ten: - vaste wereld BO. 

1 met massa m en hoofd- 
eidsmoment J = 1 kg.m2. 
element (rotatieveer) met 
eid k = 100 N/m. 

- 
- 

a. Wanneer aan B1 een beginhoek- 
verdraaiing wordt opgelegd, kun- 
nen we eenvoudig de eigenfrequen- 
tie uitrekenen: 

108 
o = 4; = 4 - 1 

= 10 rad/s 

f = a / 2 ~  = 10/2n = 1,59 Hz 
T = l/f = 0,628 s. 

den werden bij het 
precies terug ge 

e bovengenoemde foutmel- 
dingen verdwenen. 
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b. Wanneer echter de begi 
wordt vervangen door het 
bepaalde functie, duiken 
foutmeldingen weer op. 

Aangezien er in zo'n eenvoudig model als afbeelding 3 verder 
geen modelleerfouten kunnen voorkomen, kan de enigste juiste 
conclusie zijn: 

* HET IN DADS WERKT NIET NAAR BEHOREN 

Er moet nu dus gezocht vorder; naar eerr ar,dere methode om de 
hoekverdraaiing als functie van de tijd voor te schrijven. 
Omdat het met DADS niet mogelijk is om de hoekverdraaiing van 
een punt van een (i.c. het kantelel te schrij- 
ven is er een met bedacht m.b.v. een 

Het idee b i j  deze methode is de volgende: 
Onder aan het kantelelement wordt een zgn. 

) .  Deze massa mo 
chappen van deze de dynamische eigenschappen 

et mogen beïnvloeden. Daarna 
tussen kantele 

lligd m.b.v. een 

Om dit principe eerst te testen wordt het toegepast in een 
eenvoudig model, zie afbeelding 4 .  

I H e t  model in afbeelding 4 bestaat uit 

- -  BO=D 

de volgende componenten: - vaste wereld BO die volgens het 
aenoemde iJrincbe overeenkomt met 

De hoeksnelheid o die de opge- 
legd wordt, bedraagt 1 ra dat nu 
geldt: f = 0/27r = 0,159 Hz 

Dez n ook gevonden bij 
het 

T = l/f = 6,28 S. 

Afbeelding 4 Omdat bij enige alternatieven ook de 

werden gevonden Ka n- 
de conclusie getrokken wo 

-constructie hte waarden bij het 
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* DE METHODE M.B.V. DE LEVERT BETROUWBARE 
RESULTATEN OP 

Daarna werd in het model van het 3D-laserafbuigsysteem ook een 
ingebouwd vol  ovenstaande methode. De 

gegevens van de zijn: - Een (zeer) kleine (in he elpunt) geconcentreerde 

- Een lokaal assenstelsel, samenvallend met die van het kan- massa van 1,Q.1Q-20 kg. 

telelement om de afmetingen van het systeem niet te 
veranderen. 

ver 

heidsmomenten en -produkten van de 

- De 
- A.g.v. deze constante oriëntatie i nodig de traag- 

wordt opgeiead Piet van oriëntatie te k~nnen 
kan dus geen enkele rotatie uitvoeren. 

nader te 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -  specificeren. - Om te beginnen met een eenvoudige opge- 

legde beweging, wordt bij de 
niet gekozen voor een harmoni 
aansturing, maar voor het volgende een- 
voudigere proportionele verloop van de 
draaiing om de X-as al als functie van 
de tijd t (afbeelding 5): 

Na het vervolgens uitvoeren van een simu- 
blijkt bij het 

- De 2-cerplaatsins van het kantelelement 
ligt in se ordegrootte van centime- 

maar ongeveer 5 cm hoog is. 

wijl de opgelegde beweging dat niet is. 

Afbeelding 5 

karakteristi 
ters!, terwijl de gehele constructie Eenvoudige - 

- Alle verplaatsingen zijn periodiek ter- 

In de worden steeds een groot aantal gelijke 
f outme ffen voor verschillende simulatietijd- 
stippen : 
ltexcessively small pivot element detected". 
Schijnbaar komen er in de dook DADS berekende coëfficiënten- 
matrix zeer kleine getallen v,oor waardoor het oplossen van 
deze matrix problemen oplevert. 

Deze resultaten geven de indruk dat er iets mis is met de 
veren in het model, met name de drukveer die het kantelelement 

t de vaste we- 
nieuw aangekon- 
bij def iniëring 

van een den deze opties 
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Om deze opties op hun werking te be- 
oordelen, worden ze toegepast in het 
erg eenvoudige model, afgebeeld in 
afbeelding 6, dat bestaat Uit de vol- 
gende componenten: - vaste wereld BO. - B1 met massa m = 1 kg. - -element (translatieveer) met 

fheid k = 100 N/m en ongespan- 

B1 bezit slechts 1 graad van 
eid, nl. translatie in Z-rich- 

ting. B1 wordt op t = O losgelaten 
vanuit een positie waarin de veer 
ongespannen is (lo = 1 m) . 

Een veerlengte lo = 1 XI. 

a. Bidirectionele veer 

Vanaf t = O gaat B 1  keurig een harmonische beweging rond de 
statische evenwichtstoestand uitvoeren, beginnende omlaag te 
bewegen vanaf 2 = O (zie BIJLAGE E2-B).  De eenvoudig te bere- 
kenen trillingstijd T van 0,63 s is ook daar ook terug te vin- 
den. 

BIJLAGE E3-B laat zien dat op t = O de veerkracht van nul 
eerst negatief wordt (veer wordt ingedrukt) en vervolgens weer 
toeneemt tot nul (veer biedt weerstand en duwt B 1  terug tot de 
veer weer ongespannen is). Dit zet zich zo periodiek voort. 

BIJLAGE E2-C laat zien dat de Z-verplaatsing van B1 in een 
veel kleinere orde van grootte ligt dan in geval a, terwijl 
juist eenzelfde verloop verwacht werd omdat de veer slechts op 
druk belast bleek te worden in geval a (trekweerstand werd 
niet benut). Bij uitvergroting blijkt dit verloop ook nog eens 
zeer grillig te zijn zonder enige vorm van periodiciteit. 

O o k  uit BIJLAGE E3-C blijkt dat het veerkrachtverloop lang 
niet overeenstemt met die in geval a en ook de verwachte 
periodiciteit is niet terug te vinden. 
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BIJLAGE E2-T laat zien dat B1 eerst omlaag valt (er is immers 
geen weerstand tegen druk) tot hij a.h.w. onder de vaste 
wereld BO hangt, rekt dan de veer wat op (ongeveer 20 cm) en 
wordt vervolgens terug omhoog geslingerd. Dit gaat zo perio- 
diek voort en stemt overeen met de verwachting. 

Ook het beeld in BIJLAGE E3-T stemt overeen met de verwach- 
ting: Tijdens de 'vrije val' is de veer slap en dus de veer- 
kracht gelijk aan nul. In de periode waarin Ei de veer wât 
oprekt biedt àe veer trekweerstand eri zal een psitieve veer- 
kracht ontstaan. Daarna wordt B1 onmiddellijk weer omhoog 
geslingerd en gaat de veer weer slap hangen waardoor de veer- 
kracht weer gelijk aan nul wordt. 

De conclusie kan dus zijn: 

* DE NIEUWE OPTIE BIJ HET -ELEMENT WERKT 
NIET NAAR BEHORE 

Om het luchtlager toch te kunnen modelleren, d.w.z. toch zijn 
karakteristieke eigenschap van slechts weerstand uit kunnen 
oefenen tegen indrukking te modelleren, kan nog gebruik ge- 
maakt worden van de combinatie Dgewone! bidirectionele 
veer/ 

Met het kan in DADS iedere karakteristiek gede- 
f inieerd allerlei doeleinden, waarnaar dan in 
andere element-definities verwezen wordt. 

In het 3D-laseraf - 
buigmodel kan het 
buig m element ........ ...................... . ..... . . ge- 
bruikt worden om in 
combinatie met een 
bidirectionele veer 
een niet-lineaire 
kracht/vervormings- 
relatie te def inieren 
die overeenkomt met 
de karakteristiek van 
een zuivere drukveer. 
In het afbuigmodel 
geldt voor het lucht- 
lager dus een karak- 
teristiek met links 
van de oorsprong -een 

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

helling van 4,8.10' en 
rechts één van 0. Veerkarakteristiek luchtlager 
Deze karakteristiek 
is te zien in afbeelding 7. 
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N.B.: A.g.v. de ctijle helling links van de oorsprong, is er 
in de oorsprong een zeer scherpe overgang. Om de beoogde 
karakteristiek zo goed mogelijk te benaderen moeten er 
in de buurt van de oorsprong veel punten opgegeven 
worden. 
Er is gekozen voor een lineaire interpolatie. 

Om de toepassing van deze methode in het afbuigmodel succesvol 
te laten zijn, wordt het model, alvorens een voor de 
aansturing te laten zorgen, eerst bestudeer ens een 
eenvoudige beweging om te kijken of ue resultaten overeenkomen 
m e t  de verwachtingen. voor de bevegiiig is ei- gekazen voor de 
vrije trilling van het model. 

Bij het met de vrije trilling bleek o.a. het 
volgende 4, E5 en E6) : - Het kantelelement veert ongeveer 1,5 mm = 1500 ym het zeer 

- Het kantelelement ondervindt vanaf t = O eerst een zeer 

stijve (ci = 3,0.105 N/m) 20 ym hoge luchtlager in! 
(BIJLAGE E4) 

grote negatieve versnelli dié onverklaarbaar is. 
(BIJLAGE E5) 

verloop waarbij die steeds tot boven het luchtlager uit 
beweegt (zie BIJLAGE E6). 

- De Z-verplaatsing van actuator 1 vertoont een zeer bijzonder 

Om wat meer te weten te komen over de oorzaak van deze rare 
bevindingen, is er het volgende gedaan: 

model de trekveren (transmissie- en voorspan-) als een soort 
ad hoc-methode vervangen door 'gewone' bidirectionele veren 
(N.B.: Dit is in dit systeem fysisch geheel onzinnig omdat de 
veren slappe koorden zijn, hoewel het wel 'technisch' aan- 
vaardbaar is). Er bleek echter dat de resultaten van een vrije 
trilling nu wel aan de verwachtingen voldeden. Daarom kan nu 
de volgende conclusie getrokken worden: 

* DE NIEUWE OPTIE BIJ HET LEMENT WERKT 

Om uit te vinden of toepassing van veren met - 
optie in het model toch de problemen veroorzaakt, t 

NIET ONDER ALLE N NAAR B 

is er voor gekozen ook de trekveren m.b.v. een 
te definiëren zoals op de vorige pagina voor de 

veer is gebeurt. De curves voor de transmissiesnaren en voor- 
spankoorden zijn te zien in de afbeeldingen 8 resp. 9. 
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Afbeelding 9 
Veerkarakceristiek trans- Veerkarakteristiek voor- 
missiesnaren spankoorden 

Vervolgens wordt er weer, alvorens een voor de aanstu- 
ring te laten zorgen, een vrije trillin voerd om te zien 
of het model nu wel goed is. De resultaten zijn te zien in 
BIJLAGEN E7, E8, E9 en E10. Toelichting hierbij l u i d t :  - BIJLAGE E7 : De Z-verplaatsing van het kantelelement ligt in 

de orde van micrometers en er is een zweving 
herkenbaar. - BIJLAGE E8 : De veerkracht in de voorspankoorden is op t = O 
gelijk aan de voorspankracht van 0,6 N en fluc- 
tueert a.g.v. de relatief lage stijfheid 
weinig. 

op t = O ook 0,6 N en fluctueert a.g.v. de hoge 
stijfheid wel behoorlijk in de tijd. 

doet aan die bij een beginverplaatsing van 
-4,34. m zoals in paragraaf III. 3 berekend: 

Ook blijft de veerkracht steeds negatief. 

- BIJLAGE E9 : De veerkracht in de transmissiesnaren bedraagt 

- BIJLAGE E10: De veerkracht in het luchtlager op t = O vol 

FCL = c\ * U = 4,8.105 * -4,34.10-6 = -2,08 N. 

Deze resultaten stemmen overeen met de verwachte resultaten. 
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V. DYNAMISCHE ANALYSE 

Het lijkt er op dat het dynamische model van het 3D-laser- 
afbuigsysteem nu goed in DADS geïmplementeerd is. Nu kan er 
overgegaan worden tot het aansturen van het systeem. 
Zoals gezegd is het aansturen van de hoekverdraaiing om 1 van 
de hoofdassen van het kantelelement in eerste instantie vol- 
doende om iets te weten te komen over het dynamisch gedrag van 
de rest van de constructie. Dit komt doordat het in eerste 
instantie interessant is te weten of de constructie uberhaupt 
de op te leggen grote hoekveràraaiing (30" linksom en rechts- 
om) en hoge frequentie (5û Hzj ka: volger;. 

Bij het opleggen van een beweging als in afbeelding 2 als 
hoekverdraaiingsfunctie om de X-as van het kantelelement, 
blijkt er het volgende: de 2-verplaatsing van het kantelele- 
ment loopt uit de hand en heeft een verloop als in bijlage El. 
Het is interessant op te merken dat deze rare bevindingen niet 
optreden bij een combinatie van lagere waarden voor de hoek- 
verdraaiing en frequentie, bijv. 5 O  linksom en rechtsom bij 
een frequentie van 1 €32. Deze waarden echter zijn voor de 
stage-opdracht niet relevant. 

Om aan dit probleem het hoofd te bieden zijn de volgende 
aanpassingen uitgeprobeerd: 

- Bij de gekozen lineaire interpolatie kunnen problemen optre- 
den: de veerkarakteristiek laat de veerkracht als functie 
van de verplaatsing zien. De kracht is evenredig met de 
tweede afgeleide van de verplaatsing. Wanneer nu lineaire 
(le-graads) interpolatie wordt toegepast, zullen na 1 keer 
integreren Oe-graads curven ontstaan voor de snelheid en na 
nog een keer integreren zouden dan hoge scherpe pieken 
kunnen ontstaan voor de ver 
Daarom wordt nu overgegaan kubische (kwadratische) 
interpolatie. 

9 m.b.v. het nauwkeuriger beschreven, 
d.w.z. met me oral in de buurt van de oorsprong. 

De veerkarakeristieken van de voorspankoorden en transmissie- 
snaren voor de aanpassing zijn te zien in BIJLAGE Ell resp. 
E12. Na de aanpassing komen karakteristieken uit BIJLAGE 
E13 resp. E14 tevoorschijn. is duidelijk te zien dat de 
karakteristieken nu beter voldoen aan het beoogde lineaire 
verloop met een scherpere overgang. 
De problemen a.g.v. de hoge opgelegde hoekverdraaiing en 
frequentie zijn hiermee echter nog niet opgelost. 
Er zit schijnbaar nog steeds ergens een numerieke instabili- 
teit. Om te onderzoeken of dit een gevolg is van een fout in 
het rekenproces of een modelleerfout, zal nu het model hele- 
maal 'vanaf de grond' worden opgebouwd om te bepalen wanneer 
het precies fout gaat. 

- Ook zijn de istieken uit afbeeldingen 7,8 en 
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V.2. Opbouw model 

Om te achterhalen wanneer precies de problemen geïntroduceerd 
worden bij de dynamische analyse van het 3D-laserafbuigmodel, 
zal nu het model in 3 stappen worden opgebouwd en geanaly- 
ieerd: 

i 

Afbeelding IQ 
Modelopbouw stap 1 

Afbeelding 12 
Modelopbouw stap 3 

ModelopboÜw stap 2 

Voor elke van deze 3 stappen 
geldt in deze 3 Eiguren: 
m = kantelelement 
M = actuatoren 
vw = vaste wereld 
cL = luchtlager 
c, = transmissiesnaren 
c = voorspankoorden 

Voor elke van de 3 modellen 
zullen twee gevallen 
geanalyseerd worden: 
(i) vrije trilling na los- 
lating vanuit een positie 
dicht bij .de evw-stand. 
(11) beweging a.g.v. de aan- 
sturing m.b.v. een 
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a. Stap 1 

(I) VRIJE TRILLING 

Voor de Z-verplaatsing van het kantelelement wordt de curve in 
BIJLAGE E15 gevonden. 
Deze stemt niet overeen met de verwachte curve, namelijk een 
harmonische trilling ron$ de evenwichtsstand met kleine, 
constante amplitude en constante frequentie. 

worden de toleranties in de 
te verlagen zoüat een nauwkeur 

iertóe z i j n  de volgefide grootheden m e t  

- . -  - - 
I JLAGE Nu wordt wel het verwachte resultaat v 

E16. In BIJLAGE E17 is de tijdschaal op de X-as 100 keer uit- 
vergroot om te laten zien dat het echt een zuivere harmonische 
is. 

(11) AANGESTUURDE BEWEGING 

Bij het werd de beoogde aansturing van de 
hoekverdr e X-as teruggevonden (BIJLAGE E18) en 
ook de andere grootheden voldeden aan de verwachtingen. 

b. Stap 2 

(I) VRIJE TRILLING 

Voor de Z-verplaatsing van het kantelelement wordt de curve in 
BIJLAGE E19 gevonden. 
Ook deze stemt niet overeen met de verwachte curve, namelijk 
een harmonische trilling rond de evenwichtsstand met constante 
amplitude, die nu groter is a.g.v. de extra aangebrachte zeer 
stijve trekveren, en een constante frequentie. 

Wanneer echter de onder a. (I) genoemde grootheden met nog een 
factor 10 verkleind worden en er nog een nauwkeuriger oplos- 
sing wordt verkregen, wordt het plaatje in BIJLAGE E20 verkre- 
gen dat er al veel beter uitziet (N.B.: de rare golven die 
door het grijze vlak lopen zijn geen zwevingen maar het gevolg 
van de beperkte tekencapaciteiten van de printer) met in 
BIJLAGE E21 weer een 100-voudige uitvergroting. 
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(11) AANGESTUURDE BEWEGING 

Wanneer we nu het model met de gewenste hoekverdraaiing en 
frequentie aansturen, blijkt het fout te gaan. Ook verdere 
verlaging van de toleranties verbetert de situatie niet. 
De Z-verplaatsing van het kantelelement lijkt helemaal nergens 
meer naar en het lijkt wel alsof het luchtlager plotseling 
helemaal geen weerstand meer biedt tegen een beweging omlaag 
(BIJLAGE E22). 
Opm.: Het is overigens opvallend dat wanneer voor de cs-veren, 

puur ad hoc woneî biuirectionele veren worden gens- 
men zonder -definiëring, dat het kantelelement da:: 
wel een fys zinnige beweging uitvoert in Z-rich- 
ting. 

c. Stars 3 

(I) VRIJE TRILLING 

Een vrije trilling van het complete model levert betrouwbare 
resultatem op. Dit blijkt nog niet uit BIJLAGE E23 waar de Z- 
verplaatsing weer als functie van de tijd is weergegeven. 
Wanneer echter de toleranvies nog een factor 10 verkleind 
worden klopt het beeld wel met de verwachtingen. In BIJLAGE 
E24 is een 10-voudige vergroting te zien: door de trilling van 
het kantelelement in Z-richting heen zit een zweving die 
ontstaan is door het toevoegen aan het model van drie aetua- 
tormassa's met hun eigen eigenfrequentie. 

(11) AANGESTUURDE BEWEGING 

Ook nu gaat het weer helemaal fout: het kantelelement volgt de 
opgelegde beweging geheel niet maar beweegt vanaf t = O direct 
naar beneden (BIJLAGE E25). 
Opm.: Het is overigens ook nu weer opvallend dat wanneer voor 

de c,-veren 'gewone' bidirectionele veren worden genomen 
zonder -definiëring, dat het kantelelement dan niet 
deze on che beweging uitvoert in Z-richting maar wel 
een meer fysisch zinnig verloop (BIJLAGE E26). 
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VI. CONCLUSIES 

Aan de hand van de resultaten verkregen uit deze stage kunnen 
de volgende conclusies getrokken worden: 

VI.l. Conclusies m . b . t .  DADS: 

DADS kan de belofte van het goed functioneren van een ....................................... aantal . ..: 
nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen vooraan in de ~g%l& .. ....... . , . ................................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . van 
DADS 6.5 niet nakomen. Met name betreft het hier: ~ ~ ~~ 

* De nieuwe opties 
* Het definiëren van een niet-holo 
tie veerjdemperj’ae 

van de 6 hoeksnelheden van 1 . ... 

VI.2. Conclusies m . b . t .  model: 

Door een combinatie van factoren stuit het rekenproces op 
numerieke instabiliteiten. Deze factoren zijn: 
* De grote hoekverdraaiing en hoge frequentie van de opge- 
* Het unidirectionele karakter van alle veren in het model 
legde beweging. 

gecombineerd met hun extreem hoge stijfheden. 

Het goed modelleren van het ogenschijnlijk eenvoudige model 
in BIJLAGE A levert m.b.v. DADS dus al veel problemen 
op. Aan het goed doorrekenen van het model is wegens 
tijdgebrek daarom niet meer toegekomen, laat staan aan het 
ontwerpen van een verbeterde regelaar. 

VI1 . AANBEVELINGEN 
Voor een eventuele volgende stage-opdracht kunnen nu de vol- 
gende dingen aanbevolen worden: 

* Probeer, alvorens het model door te rekenen, het luchtlager 
en de transmissiesnaren beter te modelleren. Enkele moge- 
lijkheden hiervoor z i j n :  
het vaststellen van eeh nieuwe m.b.v. 
implementeren luchtlagerkarakteristiek n 

te 

de- verrichte metingen- (zie BIJLAGE C) en het nauwkeuriger 
beschrijven van de transmissiesnaar-veerkarakteristiek. De 
scherpe overgang in com natie het de zeer grote helling 
in de hier gebruikte karakteristieken gaven met DADS 
immers problemen. 
(indien mogelijk) het gebruiken DADS- 

oed werkende opties en 

ergaan tot het gebruiken van een ander 
softwarepakket. 

* Probeer het model eerst door te rekenen bij lagere hoekver- 
draaiingen en/of frequenties. Voer daarna üe waaràe(n9 op en 
probeer nauwkeurig vast te stellen wanneer de berekening 
fout gaat en daarna te achterhalen waarom. 
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IIJLAGE A 
Dynamisch model van het afbuigsysteem 
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BIJLAGE B1 

Alcremene beweqinqsanalyse van het afbuiqsysteem 

Voor het krachten- resp. koppelevenwicht van het kantelelement 
kunnen de volgende twee vergelijkingen worden opgesteld: 

/ I / /  d2x dx 
dt2 dt WR = W,+W2+W3 = m. -+b. -+el.x 

/ / I d2C dC M< = r,.wl+r2.W2+r3.W3 = J. -+d. - dt2 dt 

met daarin: 
WR I : resulterende krachtvektorsom van W, , W2 en W3 
W, I , W, , W3 
x : translatie van kantelelement veroorzaakt door Wp', verdeelt 

in translatie volgens de hoofdas xh en translatie in het 
neutraalvlak xy 

: in de snaaraanhechtingspunten van het kanteljuk 
werkzame krachten (ingangsgrootheden) 

b : translatiedempingsterm van kantelelement 
MC. : momentvektorsom veroorzaakt door W, ,WZg en W3B 
r, ,r2, r3 : armen van de drie deelmomenten 
J : massatraagheidsmoment om draaipunt O 

d : rotatiedempingsterm van kantelelement 
: rotatie van kantelelement veroorzaakt door MI 

In het meest algemene geval kunnen beide excitatievektoren WR1 
en MI op elk tijdstip een willekeurige richting aannemen. 
Uitdrukken van de rotatie 5 en translatie x in de uitgangs- 
grootheden (~,S,y,x,, en x, is dan tamelijk gecompliceerd en is 
gewoonlijk slechts door gebruik van simulatietechnieken oplos- 
baar, wat in deze stage-opdracht dan ook getracht is. 
Kenmerken van deze algemene situatie zijn: 
- De aandrijfsnaren hebben een eindige lengte. - De hoekverdraaiingen (T en 6 zijn niet verwaarloosbaar klein. 
- De praktische geometrie zal t.g.v. toleranties in fabricage 
en montage afwijken van de theoretische. 

In de afbeeldingen 14 en 15 is e.e.a. geschetst voor een 2D- 
situatie. In onze 3D-toestand geldt iets soortgelijks. 
Afbeelding 14: Omdat de snaren een eindige lengte hebben, 
zullen de snaarkrachten bij grote rotaties onderling niet 
precies hetzelfde zijn: er zal een verwaarloosbare kracht in 
zijdelingse richting overblijven. 
Afbeelding 15: Omdat de snaren een oneindige lengte hebben, 
valt WRt voor alle rotaties van het kantelelement exact samen 
met de hoofdas. 
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Uitl i jningsgeornetr ie  b i j  oneindige koordlengte 
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BIJLAGE B4 

A ( s )  .S.W = 

Beweqinqsanalyse van het qeïdealiseerde afbuiqsysteem 

I 1  B ( s )  .h 
C(S) .o 
C ( s )  .s 

Kenmerken van deze geïdealiseerde situatie zijn: 
- De aandrijfsnaren zijn oneindig lang. 
- De hoekverdraaiingen (T en 15 zijn zeer gering. - De genoemde geometrie-afwijkingen zijn verwaarloosbaar. 

Wl 

w3-  

w = Wz 

Consequentie hiervan is dat er geen koppel om de hoofdas 
werkzaam is (M = O) en dat de translatie in het neutraalvlak 
xv verwaarisssYisaar is. ~ i c  uitgangsgrootheden hoeve:: ea:: 
slechts xh, o en 6 beschouwd te worden. 

(zie BIJLAGE A) 

met daarin: 

s =  

1 1  1 1  

o - 6 -- J;J 
2 2 

C, 

M. s ~ + B .  S+C, 
A ( s )  = 

B (s) = (m. s2+b. s+cL) 

met B = translatiedemping van actuator 

.3.c, M.s’+b.s+c 
M.sZ+b. s+c, 

+ 

J.s2+d.s + M.s2+b.s+c 3 
r M. s2+b. s+c, 

C ( s )  = . - .r.c, 

Deze vorm is weer om te schrijven naar een andere waarin de 
uitgangssignalen lineaire combinaties zijn van de ingangs-. 

Opm.: Voor een uitgebreidere beschrijving van deze berekenin- 
gen, zie sectie C uit het rapport 3D-LASERAFBUIGSYSTEEM 
bij de faculteit Elektrotechniek. 

3% 



18 

16 

14 

12 

40 

8 

6 

4 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

bar  

ba r  

bar  

bar  

bar  

O 1 0  20 30 40 50 60 70 80 so 10 
1 

BIJLAGE C 
Luchtlagerkarakteristiek 

39 



BIJLAGE D 

Cl2641 
E r r o r  found ,n subrout ine  MA28A. Po in te r  t o  nonzero 
entry number 117411 is o u t  of t h e  acceptable  range of 1 
t o  15. 

Value A ( 7 4 )  = 0.0000000000000E+00 
Row p o i n t e r  IRN(74) = 25 
Column p o i n t e r  ICN(74) = 1 

Ei2641 
E r r o r  found i n  subrout ine  MA28A. Po in te r  t o  nonzero 
entry number i175ii is o u t  of t h e  acceptable  range of 1 
t o  1 5 i  

Value A(75) = 0.0000000000000E+00 
Row po in te r  IRN(75) = 26 
Column p o i n t e r  ICN(75) = 1 

[1264] 
E r r o r  found i n  subrout ine  MA28A. 
entry number 1°761D is ou t  of t h e  acceptable  range of 1 
t o  15, 

Pointer  t o  nonzero 

V a l ú e  A(76) = 0.0000000000000E+00 
Row po in te r  IRN(76) = 27 
@slpnmri poin ter  ICN(76) = 1 

[1264] 
E r r o r  found i n  subrout ine  MA28A. Poin ter  t o  nonzero 
en t ry  number ir771i is ou t  of t h e  acceptable  range of 1 
t o  15. 

Value A ( 7 7 )  = 1.2836863241879E+OO 
Row po in te r  IRN(77) = 28 
Column p o i n t e r  ICN(77) = 1 

[1025']' 
E r r a r ' d e t e c t e d  i n  model analysis ,  sparse matrix s o l u t i o n  package, 
The matrix could n o t  be properly decomposed. 

Number of matr ix  nonzero entries = 77 
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