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Samenvatting 

Ten behoeve van het tweedejaars PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs) op de faculteit 
Werktuigbouwkunde aan de TUE is een opstelling ontworpen en gebouwd waarmee de studenten 
inzicht moeten kunnen krijgen in het vakgebied systeem- en regeltechniek, met name op het gebied van 
de mogelijkheden van PID-regelaars en de problemen die men met regelen in de praktijk kan 
tegenkomen. Hiertoe moest het te ontwerpen systeem relatief eenvoudig zijn maar wel voldoende van 
bovenstaande problematiek bevatten. 

Zet gebo~wde systeex is een tandriex, !epend cver twee tzmr.driemwie!er,, die door e a  DC-motor 
aangedreven wordt. Het kan redelijk goed gemodelleerd worden als een systeem met slechts één graad 
van vrijheid. Aan de tandriem kan een massa bevestigd worden en de optredende wrijving kan op 
meerdere manieren beïnvloed worden. 

Bij het realiseren van het systeem is gebruik gemaakt van bouwsystemen die ervoor zorgen dat het 
geheel demontabel is. Tevens zijn er twee interface-kaarten gebruikt die moeten zorgen voor de uitlezing 
van een encoder en de aansturing van de motor. Ook is er een transconductante versterker in het 
systeem opgenomen. Voor de software is gebruik gemaakt van Matlab en TCE (geschreven in C en 
C++). Men kan, vanuit een klein keuzemenu, kiezen of men regelt dan wel stuurt en of men gebruik wil 
maken van wrijvingscompensatie. 

Er zijn tenslotte enige experimenten met de opstelling uitgevoerd. Dit om de wrijving en de massa te 
schatten en om de mogelijkheden van een PD-regelaar met wrijvingscompensatie en een PID-regelaar 
zonder wrijvingscompensatie met elkaar te vergelijken. Uit dit alles blijkt dat deze opstelling, in 
aangepaste vorm, geschikt kan zijn voor gebruik in een PGO-casus. 
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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 

Tweedejaars studenten Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven krijgen sinds het 
onderwijsjaar 1995/1996 Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) als onderdeel van het curriculum. 
Hierbij moet men in groepsverband een aangereikt probleem stapsgewijs aanpakken en uitwerken. 

Eén van de PGQ-ûpdrachte~ inl dit tweede 322: is i~ hoge mite gerelateerd a m  het v2kgebid systeem 
en regeltechniek. In deze opdracht moet de studenten bijvoorbeeld het verschil tussen regelen en sturen 
duidelijk worden en dienen elementen als modelfouten en de mogelijkheden van een PID-regelaar terug 
te komen. De bedoeling is dat dit gebeurt voor zowel studenten in de onderzoeks- en WMT-stroom als 
voor studenten in de ontwerpersstroom, alhoewel deze in het vakkenpakket een verschillende benadering 
van het vakgebied krijgen. 

In het onderwijsjaar 1995/1996 werd gebruik gemaakt van de xy-tafel (zie [i]). Bij het werken met deze 
tafel bleek echter dat voor de studenten het een en ander nog niet echt duidelijk werd, waarschijnlijk 
mede door een te hoge complexiteit van het totale systeem in relatie tot de aanwezige kennis bij de 
studenten. Er is dan ook besloten om een nieuw systeem te ontwerpen dat zoveel mogelijk tegemoet 
komt aan vooraf opgestelde eisen. 

In dit rapport zal het ontwerp- en bouwproces van het gekozen systeem nader toegelicht worden, 
evenals de gebruikte apparatuur en software. Na deze inleiding zal het tweede hoofdstuk ingaan op de 
systeemkeuze, terwijl in hoofdstuk 3 de nadere uitvoering in de praktijk behandeld wordt. In hoofdstuk 
4 zal vervolgens de gebruikte software besproken worden, waarna in hoofdstuk 5 ingegaan wordt op de 
experimentele resultaten op regel- en identificatiegebied. Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de opstelling en de implementatie in een 
PGO-omgeving. 

~ 
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HOOFDSTUK 2 

Systeemkeuze 

Bij de systeemkeuze dient natuurlijk rekening gehouden te worden met een aantal voorwaarden. Deze 
voorwaarden hebben voornamelijk betrekkmg op de doelstellingen van de PGO-casus. Het voornaamste 
doel is dat de studenten duidelijk wordt welke voordelen het kan hebben om te regelen in plaats van te 
sturen. Tevens moet naar voren komen welke problemen men in de praktijk tegenkomt. Hierbij valt 
kijvcerbee!d te derka za= wrijviqg of z m  dp, koppelhg PXSCE mech-nicci, e!cktrinAca en siftware. Dit 
alles leidt dan tot een aantal eisen waaraan het systeem moet voldoen, nl.: 

0 Het moet een eenvoudig te modelleren, lineair systeem zijn (liefst één graad van vrijheid). 
0 Wrijving edof externe verstoringen dienen aanwezig te zijn of moet men kunnen aanbrengen. 
0 De werking van het systeem t.a.v. aansturing, metingen, verwerking van meetresultaten en eventuele 

terugkoppeling moet duidelijk (en dus niet te complex) zijn. 

Ondanks de beperking tot één graad van vrijheid zijn er nog vele verschillende systemen mogelijk op 
mechanisch, elektronisch, fysisch of chemisch gebied. Indien men zich beperkt tot mechanische 
systemen, dan blijven systemen over met of één rotatievrijheidsgraad of één translatievrijheidsgraad. 

In dit geval is gekozen voor een systeem met een translatievrijheidsgraad aangezien hierbij de 'link' met 
praktijksituaties snel te leggen is en het nut van regelen snel duidelijk wordt. Men kan dan bijvoorbeeld 
denken aan verschillende doorvoermechanismen, pick- and placerobots, liften of treintjes op een recht 
stuk rails. In al deze gevallen verplaatst men een massa langs een rechte lijn waarbij men een bepaald 
snelheidsprofiel probeert te volgen of waarbij men een vooraf bepaalde positieverandering nastreeft. 
Aangezien het het meest voor de hand ligt om gebruik te maken van een roterende motor als 
aandrijving, dient men nog wel een rotatie-translatieoverbrenging in het systeem op te nemen. 

~ 

I I 

FIGUUR 1 : Mechanisch principe van de opstelling 
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Er is gekozen voor een uitvoeringsvorm die gebaseerd is op het principe van FIGUUR 1. Een motor 
drijft, eventueel via een overbrenging, een tandriem aan. Aan deze tandriem zit een massa bevestigd die 
over de grond gesleept wordt. Er zitten verschillende voordelen aan deze uitvoering: 

0 Het is een eenvoudig systeem waarvan de werking meteen duidelijk is en dat gemakkelijk te 
modelleren is, maar waarbij het model ook niet helemaal zal overeenkomen met de praktijk. 
De grootte van de massa is eenvoudig te veranderen. 
Er zit zowel wrijving in de lageringen als in het contact tussen de massa en de grond. Door het 
veranderen van de voorspankracht van de tandriem, het veranderen van de massa of het veranderen 
van het soort contactoppervlak is het mogelijk de grootte van de totale optredende wrijving te 
beïnvloeden 
Door het totale systeem onder een hoek tussen de O en de 90 graden te plaatsen ten opzichte van de 
grond, is het mogelijk om zwaartekrachtinvloeden mee te nemen. 
Er zijn nog eenvoudige aanpassingen en uitbreidingen aan het systeem mogelijk, waardoor men het 
systeemgedrag kan veranderen. 

In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de praktische uitvoering. 
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HOOFDSTUK 3 

Sensor 

Uitvoering 

Actuator 

Het mechanisch systeem uit FIGUUR 1 wordt opgenomen in een groter systeem waardoor regelen en 
sturen mogelijk wordt. Het gehele systeem is dan een combinatie van mechanica, elektronica en een stuk 
software en is in feite een digitaal regelsysteem. Een veel voorkomende opzet van zo'n digitaal 
regelsysteem staat weergegeven in FIGUUR 2. 

Multi- Houd- 1 
plexer versterker I ADC pc DAC plexer 

,L I 
Proces 

FIGUUR 2: Algemene opzet van een digitaal regelsysteem (bron: [2]) 

Door sensoren worden een aantal procesvariabelen gemeten. De uitgang van zo'n sensor is meestal een 
continu, analoog signaal dat voor rekendoeleinden omgezet moet worden in een discreet, digitaal 
signaal. Hiertoe wordt het signaal door een multiplexer en een AD-converter geleid. Na uitwerking van 
de gekozen regelwet in de PC dient het digitale, discrete uitgangssignaal van de PC omgezet te worden 
in een continu, analoog signaal voor de aansturing van de actuator. Hiervoor zijn een DA-converter, een 
multiplexer en een houdversterker nodig. De actuator beïnvloedt tenslotte het proces. 

De snelheid en nauwkeurigheid binnen de gesloten lus zijn van meerdere aspecten afhankelijk. Zo speelt 
het aantal bits voor de representatie van digitale signalen en de conversietijd bij DA- en AD-conversie 
een rol. Ook de sampletijd, het rekenalgoritme en de processorsnelheid van de PC zijn van belang, 
evenals de grootte en de vorm (parallel of serieel) van de bit-stromen binnen het geheel. Aangezien in 
dit rapport sprake zal zijn van een relatief eenvoudig systeem en de hoeveelheid rekenwerk beperkt 
blijft, zullen deze aspecten hier niet van essentieel belang zijn. Indien men echter geavanceerdere 
systemen gaat beschouwen en men hogere eisen gaat stellen aan nauwkeurigheid en rekensnelheid, dan 
zal men hier terdege rekening mee moeten houden. 

De eerste opzet 

Het algemene principe van het ontworpen systeem staat weergegeven in FIGUUR 3. De positie van de 
massa wordt indirect gemeten door een encoder die de gemeten informatie via een interface doorgeeft 
aan de PC. In de PC wordt deze informatie verwerkt en wordt het rekenalgoritme uitgevoerd zodat men 
het gewenste stuursignaal voor de motor krijgt. Deze informatie wordt, wederom via een interface, aan 
een versterker toegevoerd die het signaal op zijn beurt aan de motor doorgeeft. De motor zal vervolgens, 
eventueel via een overbrenging, het systeem aandrijven. 
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d Overbrenging 

Voeding , Versterker Interface e- 

Encoder + 
- PC 

FIGUUR 3: Algemeen principe van het ontworpen systeem 

Enige opmerkingen zijn: 

O 

O 

O 

O 

O 

De eerste interface heeft continu informatie beschikbaar over de stand van de encoder, maar geeft 
deze slechts vrij op het moment dat de PC daarom vraagt. 

te zetten en moet dus een DA en ZOH actie uitvoeren. 
De twee interfaces kan men vaak samenvoegen in één kaart in de PC. Aan deze kaart zijn dan zowel 
de encoder, de versterker als de PC aangesloten. 
De versterker dient apart gevoed te worden. De interface-kaart wordt in het algemeen door de PC 
zelf gevoed. 
Bij servosystemen wordt in het algemeen gebruik gemaakt van DC motoren. Deze hebben een lineair 
verband tussen het uitgaande koppel en het ingaande amperage. Indien men de motor met een 
spanning aanstuurt is deze lineariteit niet aanwezig vanwege het optreden van een tegen-emk 
(=elektromagnetisch koppel). 

~ De tweede interface dient het discrete, digitale signaal van de PC in een continu, analoog signaal om ~~ 

Aangezien de meeste benodigdheden voor de opstelling niet op de TUE aanwezig waren, dienden deze 
besteld te worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een aanbod van Océ van der Grinten. De volgende 
zaken werden besteld: 

0 twee tandriemwieltjes (doorsnede ca. 15 mm) en een tandriem 
0 een DC motor inclusief encoder en vertragingskast 

0 vermogen van 10 Watt 
0 O, 1 Nm koppel bij lage toerentallen en na overbrenging 

toerentalbereik tot 300 omw/min 
0 één interfacekaart tussen encoder en PC en één tussen PC en versterker 
0 een versterker 

De uitgangspunten voor de motorspecificaties waren: 
5 eeri ïnaxiiriale inassa vm Q,5 kg 
0 een maximale versnelling van 20 mís2 
0 een maximale snelheid van 1 m/s 
Tezamen met de diameter van 15 rnm voor het tandriemwieltje levert dit de genoemde specificaties op. 
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Het totale systeem kan onderverdeeld worden in een mechanisch en een elektronisch gedeelte. Beide 
delen zullen afzonderlijk behandeld worden. 

Mechanisch 

Er zijn meerdere uitvoeringsvormen mogelijk van het in FIGUUR 1 gepresenteerde principe. De 
uiteindelijke uitvoering is tot stand gekomen binnen de mogelijkheden die op de TUE aanwezig waren 
ten aanzien van de benodigde materialen. Het doel was om een systeem te bouwen dat volledig 
demonteerbaar was aangezien het slechts een proefopstelling betreft. Voor het merendeel van de 
opstelling is dan ook gebruik gemaakt van het bouwsysteem VBS. Tevens zijn enige elementen uit de 
FAC 000s gebru i  UZ de motor te bevestigen. 

Aangezien er maar &n los tandriemwieltje beschikbaar was, is besloten om de tandriem rechtstreeks 
met een tandriemwiel op de uitgaande as van de motor te plaatsen. De enige vertraging is dus de 
vertraging van 18,75 die op de motor zelf ingebouwd is. Aangezien de geleverde motoren op het eerste 
gezicht een stuk krachtiger zijn dan gevraagd en de specificaties van de motoren niet meegeleverd zijn, 
zal tijdens de testen moeten blijken of deze overbrengingsverhouding het gewenste gedrag kan leveren. 

Het losse tandriemwiel is op een soort slede geplaatst. Deze slede kan vast- en losgedraaid worden, 
waardoor men met behulp van massa's de voorspankracht in de tandriem kan regelen. Tevens kan men 
hierdoor langere of kortere tandriemen inbouwen. Het is van belang dat de motor-as zo goed mogelijk 
loodrecht op de tandriem staat om ervoor te zorgen dat de tandriem niet van de wielen af kan lopen. 
Hiertoe is ook nog een flens langs het tandriemwieltje van de motor geplaatst. Tevens moet de motor 
voldoende vast staan zodat hij niet kan gaan trillen of scheef kan gaan staan. De massa kan aan de 
tandriem bevestigd worden met behulp van een klem. Hierdoor kan men de massa variëren zonder grote 
aanpassingen aan de opstelling te maken. 

~ 

~ 

De positiemeting vindt plaats door een encoder die rechtstreeks op de motor-as geplaatst is. Later zou 
deze meting nog uitgebreid kunnen worden door een encoder te plaatsen op het losse tandriemwiel of 
door rechtstreekse positiemeting van de massa. 

Elektronisch/ Elektrisch 

Door Océ van der Grinten is het volgende geleverd: 

0 Verscheidene DC motoren 
Zoals reeds vermeld zijn hier geen nadere specificaties bij verstrekt. Enkele motoren hebben 
aangebouwde vertragingskasten. Bij twee motoren is een tandriemwiel aan de uitgaande as 
bevestigd. Tevens hebben de meeste motoren een encoder met 128 gleuven op de uitgaande as 
tussen de motor en de vertraging. De uiteindelijk gebruikte motor heeft zo'n encoder die de niet 
vertraagde rotatie meet. De vertraging bedraagt een factor 18,75. 

Een transconductante versterker. 
Transconductant wil zeggen dat de uitgangsstroom van de versterker evenredig is met de 
ingangsspanning ( I ~ t  = S*Vi, met S de transconductante constante). Deze versterker heeft twee 
externe voedingen nodig; één van 30 V en één van 24 V. Zowel de input als de output zijn 
analoog. De input bestaat uit twee signalen. Eén signaal geeft de amplitude door (tussen de O en 
de 5 V) en een ander signaal geeft het teken door (O V indien negatief, 12 V indien positief). 
Aangezien de meegeleverde documentatie betrekking heeft op een verbeterde versie van de 
versterker is niet precies bekend wat de transconductante constante S is. 
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Een servo-motor-controller 5628 
Deze dient in feite als interface tussen de encoder, de PC en de versterker. De kaart heeft echter 
veel meer mogelijkheden dan hier nodig zijn en is gemaakt om in een closed-loop opgenomen te 
worden. Zo bezit hij een eigen PID-filter en een eigen setpoint-generator. Deze functies zijn 
moeilijk te omzeilen aangezien hiervoor bit-stromen onderbroken en omgezet dienen te worden. 
Dit maakt de kaart eigenlijk niet bruikbaar voor onze doeleinden aangezien het regelgedeelte in 
de PC dient te gebeuren en een beperking in de keuze van de referentietrajectorie niet gewenst 
is. 
De analoge uitgang van de kaart stuurt een signaal weg tussen de -10 en de +10 V. Dit zou 
betekenen dat er een elektronische schakeling nodig is om deze kaart op de ingang van de 
veïsteïkeï ââ~geslûieïì ie hijgen. Deze schakeihg zit ai aan de versterker vastgebouwd. De 
amplitudereductie, die hier minimaal een factor 2 moet zijn, is instelbaar door middel van een 
variabele weerstand. 

De mogelijkheden van de servo-motor-controller kaart komen zoals gezegd niet overeen met de wensen 
en een andere oplossing is dus nodig. Hiertoe is gebruik gemaakt van de LabPC+ kaart (zie [3]), die het 
bijkomend voordeel heeft dat hij ook in alle PC’s in het SEL komt te zitten. Deze kaart is een 
multifunctionele I/O kaart voor de PC en heeft zowel digitale, analoge als timing mogelijkheden. Zo 
bezit de kaart twee 12-bits DA-converters met voltage outputs die voor de motoraansturing gebruikt 
kunnen worden. Tevens heeft de kaart drie 16-bits counterhimer kanalen die voor de tijdwaarneming 
gebruikt kunnen worden. 

Het gehele systeem komt er dan als volgt uit te zien: 
~ 

I 1 

Tandriem + 
I 

Encoder 1 
I I I I 

I I I 
T 

5628 kaart 
Voeding 30 V 

Voeding 24 V 
Versterker 

I I 

I PC 

FIGUUR 4: Het ontworpen systeem in schema 

De door Océ van der Grinten meegeleverde servo-motor-controller kaart wordt alleen nog maar 
gebruikt voor het uitlezen van de encoder. Het aansturen van de motor gebeurt via de LabPC+ kaart die 
een analoge output heeft tussen de -5 en de 5 V (althans, daar is hij op ingesteld). Beide zitten in de PC. 
Nadere informatie met betrekking tot de verschillende elektronische componenten is in APPENDIX A te 
vinden. 
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HOOFDSTUK 4 

Software 

De software is nodig als een user-interface tussen schermhoetsenbord en de hardware van de opstelling. 
Het geheel is gebaseerd op drie verschillende programma’s: 

0 MATLAB 
0 TÜïbOC++ 
0 TCE 

TCE is geen afzonderlijk programma maar een set modules, geprogrammeerd in C en C++, die 
basisfuncties leveren voor het werken in een experimentele regeltechnische omgeving. Koppeling met 
MATLAB is mogelijk. Dit is prettig vanwege de vertrouwdheid en bekendheid van studenten met dit 
programma. Meer informatie met betrekking tot de werking en opbouw van TCE is te vinden in [4]. 
Alle gemaakte bestanden binnen Matlab en Turbo C++ zijn te vinden in APPENDIX B. Hier zal een 
korte beschrijving van deze bestanden gegeven worden, waarbij de letters ‘tb’ een afkorting zijn van het 
woord ‘timebelt’, de Engelse vertaling van tandriem. 

Alvorens men gaat experimenteren moeten eerst een aantal definities en instellingen vastgelegd worden. 
Dit gebeurt binnen de TCE omgeving en resulteert in bestanden die specifiek zijn voor de opstelling, nl.: 

~ 0 exp-tb.c 
Hier worden enkele voor TCE specifieke functies voor de data-uitwisseling tussen software en 
hardware gedefinieerd. Deze functies worden binnen het algemene TCE-bestand exp.c weer 
aangeroepen. 

In dit bestand staan de waarden van enkele omrekeningsfactoren voor de in- en 
uitgangssignalen van de opstelling en de PC. 

In dit bestand worden zowel de LabPC+ als de 5628 Servo-motor-controller kaart 
gèïnitialiseerd. Aangegeven wordt op welke adressen welke informatie te vinden is en in welke 
vorm deze informatie beschikbaar is. Tevens wordt de tijdswaarneming voor het experiment 
ingesteld. 

~- 

0 exp-tb.def 

tb.c 

Naast bovenstaande bestanden is het prettig een aantal bestanden te maken die er voor zorgen dat men 
snel en gebruikersvriendelijk experimenten uit kan voeren. Als overkoepelend bestand is timebe1t.m 
gemaakt dat binnen MATLAB een keuzemenu genereert. Men kan dan de trajecten doorlopen zoals 
weergegeven in FIGUUR 5. 
De volgende bestanden zorgen hierbij voor de te plegen acties: 

0 tb-rege1.m Maakt een databestand met relevante gegevens voor tb-rege1.c edof tb-wrijv.c 
0 tbrege1.c Voert het experiment uit met PID-regelaar en zonder wrijvingscompensatie 
0 tbwrijv.c Voert het experiment uit met PID-regelaar en met wrijvingscompensatie 
0 tbxref.c Genereert de referentietrajectorie. Wordt binnen tb-rege1.m aangeroepen. 
0 tb-r-sim.m Voert een simulatie uit van de opstelling met PID-regelaar 
0 tb-stuur.m Maakt een databestand met relevante gegevens voor tb-stuur.c 
0 tb-stuur.c Voert het experiment uit zonder regelaar (alleen een stuursignaal) 
0 tb-uref.c Geneert een gewenst stuursignaal. Wordt binnen tb-stuur.m aangeroepen. 
o tb-s-sim.m Voert een simulatie uit van het aansturen van de opstelling 
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met wrijvings- zonder wrijvings- 
compensatie compensatie 

FIGUUR 5: Keuzetraject binnen timebe1t.m 

Er zijn meerdere referentietrajectoriën en stuursignalen mogelijk. In Turbo C++ is er een executable file 
gemaakt voor zowel het regelen zonder als met wrijvingscompensatie (met gebruikmaking van 
tb-rege1.c dan wel tbwrijv.c). 

Binnen tbrege1.c en tb-wrijv.c is een differentiatie- en integratieroutine opgenomen om de D- en I- 
actie uit te voeren. Hierbij is de meest eenvoudige methode gebruikt waarbij te werk wordt gegaan 
volgens het principe (met e = referentie - gemeten positie = ref - x = de vo1g;fout): 

- 

eoud = e 
eioud = ei 
e = r e f - x  
ei = 1/2 *dt*(e+eoud)+eioud 
ed = (e-e,,d)/dt 

U = P *e+l*ei+ D *ed 

Hierbij is de tijdstap dt gelijk aan l/sf met sf de sample frequentie. 

Indien wrijvingscompensatie (zie tbwrijv.c) gebruikt wordt dan verandert u in: 

U = P *e+l *ei+ D *ed + W*sgn(v) 

Hierin is v de snelheid van het systeem (tijdsafgeleide van de gemeten positie welke ook volgens 
bovenstaande methode bepaald wordt) en W een schatting voor de Coulombse wrijving. In het volgende 
hoofdstuk zal duidelijk worden dat de wrijving niet volledig Coulombs is maar dat deze benadering wel 
te rechtvaardigen valt. 
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HOOFDSTUK 5 

Experimentele resultaten 

Nadat de software en hardware geïmplementeerd zijn, dient eerst gecontroleerd te worden of de 
binnenkomende meetresultaten overeenkomen met de werkelijkheid en of de motor het gewenste 
ingangssignaal krijgt. Afwijkingen leiden dan tot aanpassingen binnen de software en hardware. In dit 
specifieke geval is de omrekeningsfactor voor de binnenkomende encoderinformatie van belang. Deze 
omrekenings€actor is in eerste instantie gebaseerd op het aantal mcodeï-ghveïì, de diarneter vaïì het 
aangedreven tandriemwiel en de vertragingskast die aan de motor vast zit. Door enkele malen de 
tandriem te laten draaien en de binnengekregen informatie te vergelijken met metingen aan de tandriem 
zelf, bleek een kleine correctie met een vermenigvuldigingsfactor 1 .O2 nodig (zie ook exp-tb.def). 
Tevens bleek de motor een signaal te ontvangen dat een factor 15 kleiner was dan gewenst. Hierdoor 
was reeds 4/5e deel van het maximaal te versturen voltage nodig om de interne wrijving in de motor te 
overwinnen. Deze factor 15 is het gevolg van de extra elektronische schakeling die aan de versterker 
vastgebouwd zat (zie ook APPENDIX A en HOOFDSTUK 3). Door aan de ingebouwde potentiometer te 
draaien is deze factor op 4 gezet, waardoor wel het gewenste gedrag verkregen werd. 

Door bekende stuursignalen aan te bieden en vervolgens het systeemgedrag te bekijken, kan men 
verscbiUsx!e systeemparametcrs bepleri. IE eerste instzntie zijn ageen de te verplaatsen massa en de 

door: 
optredende wrijving van belang. Een zeer vereenvoudigd model van het systeemgedrag wordt gegeven 

~~ 

1 c w  
m m m  

Z= -(ci - ~ . c ,  eu-w. sgn(i))=-u--sgn(i) 

Hierbij is x de positie, rn de massa, u het door de PC uitgevoerde ingangssignaal (in Volt met een 
maximum amplitude van 5) ,  S de transconductante constante (zie HOOFDSTUK 3) en w de Coulombse 
wrijvingskracht. De constante cl (N/A) is het quotiënt Wr met r de straal van het tandriemwieltje en k 
de motorconstante (in NdA) .  De constante c2 is gerelateerd aan de extra elektronische schakeling die 
aan de versterker zit en bedraagt hier % (zie tweede alinea van deze pagina). Door een constante waarde 
van u ongelijk aan nul aan te bieden en vervolgens u gelijk aan nul te maken, krijgt men twee 
vergelijkingen met twee onbekenden, m/c en w/c. Het teken van de snelheid is in deze eigenlijk niet van 
belang aangezien we in de absolute waarde van w/c geïnteresseerd zijn en het teken niet verandert 
tijdens het experiment. 

Het aansturen van het systeem levert de resultaten van FIGUUR 6. Gedurende 1 seconde wordt er 3 V op 
het systeem gezet (het maximum is 5 V). Het bijbehorende snelheidsprofiel staat in de grafiek 
rechtsboven uitgezet. De onderste twee grafieken zijn hier onderdelen van. 

Door de hellingen van de onderste grafieken te bepalen, kunnen de volgende relaties worden afgeleid: 

2.3 = Urn * (3c - w) 
-1.2 = - w/rn 

Hieruit volgt: m/c = 0.9 (kgV/N) en w/c = 1.0 (V). 

Deze werkwijze is meerdere keren uitgevoerd met verschillende waarden voor de stapgrootte in het 
stuursignaal. Dit levert resultaten op die onderling iets afwijken. De factor m/c varieert dan tussen de 
0.8 en 0.9 (kgV/N) en w/c tussen de 0.90 en 1.05 (V). 

14 



het stuursignaal u 

-0.2 

t [SI 
detail snelheid v 

0.6 I 

I 

de snelheid v 
0.8 

I 
0.8 1 -1.2 1.4 1.6 
O '  

t [SI 

FIGUUR 6: Sturing ten behoeve van schatting m en w 

Dat de snelheid op een zeker moment niet meer toeneemt maar constant blijft, heeft te maken met het 
tegen-emk dat ontwikkeld wordt. Dit koppel binnen de motor wordt groter naarmate de snelheid groter 
wordt. De motor moet dus steeds meer vermogen gaan leveren om zowel het gewenste koppel te leveren 
als het tegen-emk te overwinnen. Op een gegeven moment zal de motor echter op vol vermogen draaien 
(of de versterker kan niet méér leveren) waardoor er een evenwicht gaat ontstaan tussen de twee 
koppels. Er zal dan geen versnelling meer plaatsvinden en de snelheid blijft dus constant. 

Men kan nu experimenten uitvoeren om de massa in kilogrammen te weten te komen of om de geleverde 
voltages in krachten om te zetten. Daar dit niets toevoegt aan de doelstellingen van dit rapport en men 
hier niets aan zou hebben bij een afwijkende uitvoering in de PGO-omgeving, is dit niet gedaan. Wel 
zijn de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot het regelen van het systeem. Er is gekozen om te 
kijken naar P(1)D-regelaars met en zonder wrijvingscompensatie. Hierbij wordt de wrijving, zoals al 
eerder vermeld, wel of niet gecompenseerd met een constante waarde vermenigvuldigd met het teken 
van de snelheid. Visceuze wrijving wordt buiten beschouwing gelaten en uit FIGUUR 6 blijk ook dat de 
invloed hiervan gering is. Later zal blijken dat de wrijvingskracht slechts enigermate 
snelheidsafhankelijk is. 

Als eerste is gekeken naar het gedrag van een PD-regelaar zonder wrijvingscompensatie. Dit levert bij 
een refentietraject met constante snelheid de resultaten van FIGUUR 7 op. Te zien is dat er, zoals 
verwacht, een constante positieafwijking optreedt terwijl de gewenste snelheid wel bereikt wordt. Ook 
kan men hier zien welke wí-ijvifigskïacht overwonnen Eoet worden om met constante sr,e!heid te 
bewegen (ca. 0.90 V). Bij het experiment is gebruik gemaakt van een sample frequentie van 100 Hz en 
een PID instelling van [30; O; 101. 
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FIGUUR 7 : PD-regelaar zonder wrijvingscompensatie 

Indien men een referentietraject met een hogere snelheid aanbiedt (zie FIGUUR 8) ziet men dat de 
wrijving die men moet overwinnen ook hoger is (ca. 1.0 V). Hieruit blijkt een snelheidsafhankelijkeid 
van de grootte van de wrijving die in FIGUUR 6 niet echt duidelijk werd. 
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FIGUUR 8: PD-regelaar zonder wrijvingscompensatie 

Men zou een extra term in de regelwet kunnen opnemen die deze geringe snelheidsafhankelijkeid van 
de wrijving in rekening brengt. Dit is hier niet gedaan. Wel is, ter vergelijking met de PD-regelaar, 
gekeken naar de resultaten van een PID-regeling zonder wrijvingscompensatie. In plaats van de 
wrijvingscompensatie bij de PD-regelaar, wordt nu de I-actie gebruikt om de wrijvingsproblemen te 
overwinnen. Het blijkt echter dat deze manier van regelen minder snel tot de gewenste baan leidt zoals 
te zien is in FIGUUR 10. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wederom niet naar de optimale 
regelinstellingen gezocht is. 
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FIGUUR 9: PD-regelaar met wrijvingscompensatie 
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FIGUUR 10: PID-regelaars zonder wrijvingscompensatie 
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HOOFDSTUK 6 

Conclusies en aanbevelingen 

De algemene conclusie is dat de opstelling, in aangepaste vorm, geschikt kan zijn voor de PGO-casus 
waarvoor hij ontworpen is, want: 

0 Het systeem is eenvoudig te modelleren en heeft slechts één graad van vrijheid 
e Eï is (Coiriombsej wljviilg amwezig liinrien het systeem 
0 De opbouw van het totale systeem (inclusief elektronica) is redelijk standaard en vrij duidelijk 

Het aanbieden van stuursignalen en het on-line regelen leveren geen noemenswaardige problemen op 
met betrekking tot het doel van de opstelling. 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de gestelde eisen. 

In het kader van een implementatie in een PGO-omgeving dient men nog wel een en ander te 
veranderen. De volgende aanbevelingen zijn dan van toepassing. 

Het mechanisch deel moet in een soort modulaire vorm gebracht worden waardoor studenten niet te 
lang bezig zijn met het bouweiì m a r  waarkj zij wel gedwongeiì zijn na te deiken over z&en als 
stijfheid, voorspanning en motorplaatsinglrnotorbevestiging. Naast basiselementen als motoren, 
tandriemen en tandriemwieltjes is hiervoor uitbreiding nodig van de huidige beschikbare materialen 
in bouwsysteem-vorm. Hierbij moet gedacht worden aan bevestigingsplaten en verbindingselementen 
(van voldoende stijfheid) die het mogelijk maken de verschillende basiscomponenten op meerdere 
manieren en posities met elkaar te verbinden. Het verdient aanbeveling om de studenten wel een 
denkrichting mee te geven door ze bijvoorbeeld een heel elementaire schets voor te leggen of door te 
vragen naar ‘een langs een rechte lijn translerende massa’. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
studenten in het begin een volledig heilloze richting opgaan waardoor zij te veel tijd verliezen aan 
deze fase en het uiteindelijke leereffect minder wordt. Men zou er ook aan kunnen denken om in de 
casusomschrijving een link met de praktijk op te nemen zodat men zich bij de opstelling iets voor 
ogen kan nemen dat men in de werkelijkheid kan tegenkomen. 

~ 

e De elektronica moet men de studenten voor het grootste gedeelte zelf laten installeren, waarbij 
ervoor gezorgd moet worden dat het niet mogelijk is om zodanige aansluitingen te maken dat er 
(dure) componenten kapot gemaakt worden. Hiertoe moet men aangepaste documentatie leveren 
i.p.v. de originele documentatie zodat men niet teveel met voor de casus niet relevante zaken 
geconfronteerd wordt. Het is dus van belang om de praktische werking te beschrijven. Hierbij valt te 
denken aan informatie over: 

- werking encoder 
- functie LABPC+ kaart 
- functie servo-motor-controller kaart (of vergelijkbare kaart die gebruikt wordt) 
- functie en werking van de versterker 
- de DC motor met tegen-emk 
- de ‘voedingsproblematiek’ 

Er dient dus niet te worden ingegaan op settings van kaarten, data registers, U 0  addresses of andere 
configuratie zaken die niet direct vm belmg zijn voor de studefiten. 

0 Probeer er voor te zorgen dat de opstelling voldoende ‘studentproof‘ is. Dit betekent bijvoorbeeld 
veiligheidsaanslagen voor de massa, zodat deze niet door de wieltjes heengejaagd kan worden. 
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0 Het verdient aanbeveling om de studenten (vrijwel) niet met TCE in aanraking te laten komen omdat 
het te tijdrovend is om hiervan voldoende kennis te verkrijgen (zeker indien men C++ niet kent). Wel 
moet duidelijk worden dat er meer nodig is dan Matlab om on-line te kunnen regelen en de studenten 
moeten weten wat er gebeurt. Hiertoe is het mogelijk om de studenten enkele stukken uit een C-file 
te laten schrijven. Het programmeren hoeft hierbij niet wezenlijk te verschillen van het 
programmeren binnen Matlab. De structuur van dit ‘invulbestand’ staat toegelicht en uitgewerkt in 
APPENDM C. Het linken en compileren moet via een batch-bestand gebeuren zodat de studenten zich 
daar niet in hoeven te verdiepen. 

0 In de verslaglegging van de studenten kan gevraagd worden naar een schema over de algemene 
hardware stmctm: var, het system waarbij d~iddijk amgeeft hoe de verschillende 
elektronische en mechanische componenten met elkaar in relatie staan. Ook de globale opbouw van 
de software die nodig is om te regelen met betrekking tot het binnenkrijgen, verwerken en versturen 
van informatie is in zo’n schema onder te brengen waardoor de studenten meer inzicht krijgen in de 
totale werking van de opstelling. 

0 De student moet in de casus voldoende tijd hebben om verschillende regelconcepten te proberen 
zodat de werking van P, I en D acties duidelijk wordt en men de gevolgen van wrijving kan 
onderkennen en tegengaan. Tevens dient men de modelparameters vooraf te identificeren met behulp 
van stuursignalen. Men moet er dus voor zorgen voor een tijdschema waarin dit mogelijk is. Een 
mogelijkheid is dan: 

- 5 bouwen mechanisch gedeelte 
- 5 uur aansluiten elektronica 
- 10uur schrijven software 
- 5 uur identificatie 
- 15 uur regelen 

~~ 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij het schrijven van de software natuurlijk al nagedacht 
wordt over hoe men dient te gaan regelen. 

0 Men zou eventueel nog kunnen nadenken over uitbreidingen aan het systeem, bijv. aan het inbouwen 
van extra elasticiteit of demping. Men dient dan wel van tevoren na te gaan wat de toegevoegde 
waarde hiervan is. 
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APPENDIX A 

Elektronica 

In deze appendix zal iets nader ingegaan worden op de verschillende elektronische componenten van het 
systeem. Voor uitvoerige informatie wordt verwezen naar de bijbehorende handleidingen. 

Deze kaart is een multifunctionele YO kaart voor de PC en heeft zowel digitale als analoge en timing 
mogelijkheden. De belangrijkste componenten van de kaart zijn: 

0 I/O interface circuit voor de PC 
0 Analoog input en data acquisitie circuit 
0 Analoog output circuit 
0 Digitaal YO circuit 
0 Timing U 0  circuit 

De kaart kan gekoppeld worden met software als LabVIEW voor Windows of Labwindows voor DOS. 
Deze software bevat uitgebreide bibliotheken voor data acquisitie, data analyse, grafische representatie 
van data en het regelen van instrumenten. De kaart kan zowel in een 8-bits als een 16-bits slot geplaatst 
worden. 

Bij levering geldt: 
0 Het basis U 0  adres van de kaart is hex 260 
0 bipolaire analoge output 

2 5 V input range 
0 2 5 V output range 

De timing geschiedt met behulp van een 8253 counter, werkend op een interne 2 Mhz clock. 

De output is 12-bits en verlangt, na initialisatie, de informatie in de straight binary mode (dus zonder 
sign-extension bits). 

5628 servo motor controller (van Océ van der Grinten) 

Deze motion-control kaart heeft de volgende eigenschappen: 

32-bits position, velocity and accelaration registers 
750 kHz encoder-state capture rate 
341 ps sampling interval 
programmable digital PID filter with 16-bits coefficients 
12-bits DAC output 
velocity, target position and filter parameters may be changed on the fly 
position and velocity modes of operation 
quadrature incremental encoder interface with optional index pulse input 

0 position monitor output for filter tuning 
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De range van het basis adres is 300-303 hex bij aflevering. De kaart voert in feite zelf de 
terugkoppeling uit zonder dat de PC hier nog tussen komt. De kaart genereert ook zelf een 
referentietraject. De output van de kaart is analoog met een 12-bits resolutie en ligt tussen -10 en 10 V. 
Voor elk commando dat men wil uitvoeren of voor elke data-transactie die men wil uitvoeren, moet men 
de conditie van de zogenaamde busy-bit checken. Deze moet O zijn wil men een actie kunnen uitvoeren. 

5OW-3OV Versterker 

Deze versterker is een transconductante amplifier. Dit betekent dat de uitgangsstroom evenredig is met 
de iIgmgsspmzkg =et als emeke~kgsf2ct~r  de trmsccx~dxctmte censtz~te S (A‘??. De versterker 
heeft twee externe voedingsbronnen (één van 30 V en één van 24 V) nodig. De input bestaat uit twee 
signalen; een signaal dat de amplitude weergeeft (tussen de O en 5 V) en een signaal dat het teken 
doorgeeft (O dan wel 12 V). Hiervoor is een elektronische schakeling aan de versterker gebouwd die een 
analoog signaal tussen een bepaalde negatieve en positieve waarde om kan zetten in de gewenste 
signalen. Door gebruik te maken van een variabele weerstand is de amplitudeverandering in deze 
schakeling in te stellen. Een schema van deze schakeling staat hieronde; weergegeven. 
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APPENDIX B 

Gebruikte bestanden 

Op de volgende pagina’s zijn alle MATLAB en Turbo C-files die voor de opstelling gebruikt zijn, 
opgenomen. De structuur en onderlinge samenhang is toegelicht in hoofdstuk 4. 

De opgenomen bestanden zijn: 

Bestanden die de experimentele omgeving van de opstelling instellen en definiëren: 
- exp-tb.c P 24 
- exp-tb.def P 25 
- tb.c P 26 

Het menu-bestand ten behoeve van het regelen erdof sturen van het systeem: 
- timebe1t.m P 30 

Bestanden ten behoeve van het regelen: 
- tb-r-sim.m P 31 
- tb-rege1.c P 32 
- tb-rege1.m P 35 
- tbwrijv.c P 36 
- tbxref.m P 39 

Bestanden ten behoeve van het sturen: 
- tb-s-sim.m P 40 
- tb-stuur.c P 41 
- tb-stuur.m P 43 
- tb-uref.m P 44 
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exp-tb.c 

Defines some exp-*** functions concerning the experimental environment of the timebelt. These are used in 
exp.c, the file within TCE which handles the functions for experimental purposes. 

*I 

#include <exp-tb.def> 

#include "tb.c" 
#inc!iide <exp.c> 

void exp-finil(int error) { 
if ( error==l ) printf("exp-get wait time-outh"); 
if ( error==2 ) printf("exp_get cannot read encoderìn"); 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

int exp_getl(void) { 

exp-wait-c = clk-wait(); 
if ( exp-wait-c<O ) return 1; 
if ( tbenc()<O ) return 2; 

return O; 
exp-z[O] = (doub1e)exp-zO-res*tb-enc-buf + expz0-ofs; 

~~ 

I 
/********r**************x********h* I 

int exp-initl(void) { 

1 
/ * * *h*** * *h**h*** * * * * * * * * * *~*** * * * * I  

return tb-init(exp-dt); 

int exp-putl(void) { 
int dac; 

e x p u  [O] = (exp-u [O] -exp-uO-ofs)/exp-uO-res; 
expclip (dac,exp-u [O J ,-2047,+2047); 
tb-dac(dac); 
exp-u[Ol = exp-uO-res*exp-u[O] + exp-uO-ofs; 
return O; 

I 
/***h***h*h*h*********h*****h**+***/ 

void exp-stop(void) { expzero(); } 

void expzero(void) { exp-u[O] = O; exp-putl(); } 

I* end of exp-tb.c *I 
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exp-tb .def 

Definition file for the timebelt. Definitions are given for calculations of the position and motor signals. 
*/ 

#define expnz-max 1 
#define exp-nu 1 

/* 
Measurements: 

z[O] : translation [m] 

Comes from incremental encoder 
without absolute position 

u[O] : force [VI 

Available range is -5....5 [VI 

Calibration is: 
z(physica1) = res * z(raw) + ofs 
u(physicaij = res ü(raw) + ofs 

where (raw) is as deliveredírequired by the interface 
hardware, i.e. encodervalue and DAC command 

*/ 

#define expz0-ofs O 
#define expz0-res (0.08007/( 18.75*512)) 

#define exp-u0-ofs O 
#define expu0-res (5.012047) 

/* end of exp-tb.def */ 
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tb.c 

Initialization of the two cards used for the TimeBelt. 
1. The LABPC+ card, used for 

amplifier 

timerlcounter 

- DA-conversion as interface between PC and 

- Clock and trigger services using a 8253 Intel 

2. The 5625 Servo Motor Controller card (from OCE) 
- reads the encoder information 

All the interrupts are disabled. 

The functions tb-write and tbread are introduced, because card 2 
has to check the condition of the so called "bussy bit" before 
it can give commands or write and read data. See also the documentation. 

" I  

#define LABPC-PLUS 0x260 I" Definition of base address *I 
#define OCE 0x300 lx Definition of base address *I 

#include <dos.h> 
#include <stdio.h> 

long tbenc-buf; 
int tbenc_wait[5] = { O, O, O, O, O }; 
int tb-ini t-done = o; 

I* To report encoder value. See also tb-enc T I  

unsigned char tbread(int reg); 
int tbwrite(int reg,unsigned char cmd); 

Clock and trigger service 

Using timerlcounters O and 1 of an Intel 8253 (or 8254): 
Using Counter O (connected to internal 2 MHz clock) to 
divide to a lower clock presented to Counter 1 which 
generates the trigger. 

CLK-ADDR 
CLK-iN 

- The base address of the 8253 
- Clock frequency as presented to the 8253 

*I 

#define CLK-ADDR (LABPC_PLUS+Oxl8) 

#define CLK-WAJT-DIVIDER 5 
#define outportbb(p,v) ( outportb(p,v&255); outportb(p,v>>8); } 

#define CLKJN 2000000L 

long clk-high = O L ;  
long clk-wait-high = OL; 

double clkjnit(doub1e dt) { 

I* 
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Sets counter O to output pulses every dt seconds. 
Returns actual discrete time base (in seconds) made or 0.0 
when failed (failure only when freq out of operational range). 
*/ 

long c; 
unsigned int c0,c 1 ; 
double freq; 

clk-high=clk-wait-high=OL; 

freq = Udt; 
if ( freq<CLK_IN/le8 ) return 0.0; 

c = (long)(CLK-IN/freq+O.5); 
/* cO*cl = c with small c0>=2 */ 
CO = 2*((unsigned int)(c/(2*65536L))+1); 
c l  = (unsigned int)(c/cO); 
if ( cl==O ) return 0.0; 
ck-high=(long)((unsigned long)cO*cl); 
clk-wait-high=cll-high/CLK-WAIT-DIVIDER; 

I* Counter O, mode 3 (square wave generator) 
outportb (CLK-.ADDR+3,0x36); 
outportbb(CLK-ADDR ,CO); 

*/ 

/* Counter 1, mode 2 (trigger generator) */ 
outportb (CLK-ADDR+3 ,0x74) ; 
outportbb(CLK-ADDR+l ,cl); 

return (double)cO*cl/(double)CLK-IN; 
I 

int clk-inportbb(int p) { 
int b = inportb(p); 
return (inportb(p)«8) I b; 

1 
/ * * *XX**** *hhX**** * * * * * * * * * *h*h*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /  

long clk-wait(void) { 
/* 
Software wait loop for next trigger pulse. 
Returns: >=O : count spent in wait loop (max ck-wait-high); 

*/ 
-1 : timed out; 

long count; 
unsigned int c,lastc; 

/* Read counter 1 value repeatedly to see it wrapping */ 

outportb(CtK-ADDR+3,0~40); 
c = clk-inportbb(CLK-ADDR+l); 
count = O; 
do I 

lastc = c; 
outportb(CLK-ADDR+3,0~40); 
c = clk-inportbb(CLK-ADDR+l); 
if ( ++count>=clk-wait-high ) return -1L; 

] while ( c<=lastc ); 
return count; 

I 
/******h****************hh********************~***** 1 
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void tb-dac(int c) { 
/* 
c must be -2048 .. +2047. 
DAC value is straight binary mode: O .. 4K-1 
to represent -5 V .. +5 V respectively. 
" I  

c += 2048; 
outportb(LABPC~PLUS+OxO4,c&0xff); 
outportb(LABPC~PLUScOxO5,(~~>8)*0xOf); 

/ * ****C******h**Y*h*~**"*""**"*""""""""*******""**"f  
1 

int tbenc(void) { 
int c; 
union { 

long 1; 
unsigned char byte[4]; 

} enc; 

c = tb-write(0,OxOa); 
if (c>=O) { 

enc.byte[3] = tbread( 1); 
enc.byte[2] = tb-read( 1); 
enc.byte[l] = tbread(1); 
enc.byte[O] = tb-read( 1); 
tbenc-buf = e n d ;  

1 
return c; 

1 
/ * *Y*** * *~***xh*** * *h*%**** * * * * * * * * * *x*X*** *~*** * *" /  

int tb-init(doub1e dt) { 

if ( tb-init-done==O ) { 

I* General initialization 
tbwrite(0,O); I* Reset 
tbwrite(0,fi); 
tb_write(0,6); 
tbwrite(0,2); 

tb-write(0,Oxlc); I* MSKI: No interrupts 
tbwrite( 1 ,O); 
tbwrite( 1 ,O); 

tbwrite(0,Oxld); I* RSTI: No interrupt conditions 
tb-write( 1 ,O); 
tb-write( 1 ,O); 

outportb(LABPC-PLUS,O); I* General 
outportb(LABPC_PLUS+l ,O); 
outportb(LABPC-PLUS+2,0); 
outportb(LABPC-PLUS+OxOf,O); 

* I  
*/ 

"1 

outportb(LABPC-PLUS+OxOa,O); I* DMATC Interrupt Clear *I 
outportb(LAl3PC-PLUS+OxOc,O); I* Timer Interrupt Clear * I  
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outportb(LABPC-PLUS+Ox08,0); /* A/D Clear */ 
inportb(LABPC-PLUS+OxOa); inportb(LABPC-PLUS+OxOa); 

outportb(LABPC-PLUS+OxO4,0); /* DACO initialization */ 
outportb(LABPC~PLUS+Ox05,0~08); /* for bipolar */ 
outportb(LABPC_PLUS+OxO1,24); 

tb-init-done = 1; 
1 

*/ 
*/ 

if ( ck-init(dt)<=O ) { 
printf("tb-init: cannot initialize clockìn"); 
return 1; 

1 
return O; 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  

unsigned char tbread(int reg) { 

int wait = o; 
while ( 1 ) { 

if ( wait>=200 ) return tbenc-wait[O] = -1; 
if ( (inportb(OCE)&l)==O ) break; 
wait++; 

1 ~ 

tbenc-wait[O] = wait; 
return inportb(OCE+reg); 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

int tb-write(int reg,unsigned char cmd) { 

int wait = O; 
while ( 1 ) { 

if ( wait>=200 ) return -1; 
if ( (inportb(OCE)&l)==O ) break; 
wait++; 

1 
outportb(OCE+reg,cmd); 
return wait; 

1 

/* end of tb.c */ 
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timebe1t.m 

% timebe1t.m 
% ======== 
% 
% Dit bestand is het basisbestand bij het experimenteren met of het simuleren van de tandriem met massa. 
% Het bestand maakt directhndirect gebruik van de volgende bestanden: 
% 
% tbrege1.m -> voor het vastleggen van de regelparameters 
% tb-s tuur.m -> voor het vastleggen van de stuurparameters 
% tbTegel. c 
% tbwrijv.c 
% tb-stuur.c -> voor het aansturen van de timebelt 
% tb-r-sim.m -> voor het simuleren van de regelaar 
% tb-s-sim.m -> voor het simuleren van de sturing 
% tbxref.m -> voor het genereren van een referentiesignaal 
% voor de positie x 
% tb-uref .m -> voor het genereren van een referentiesignaal 
% voor het stuursignaal u 
% 
% Nadere informatie is bij de bestanden zelf te vinden. 

-> vûûï he: ûii Ene regelen v2n de timrbe!t 
-> voor het on line regelen van de timebelt met wrijvingscompensatie 

kl=input(' Regelen(r) of sturen(s): ',Is'); 

if kl=='r' 
tb-regel 

tb-stuur 
else 

end; 

k2=input(' Simulatie(s) of experiment(e): ',Is'); 
if k2=='e' 

k3=input(' Wilt u echt een experiment? (yh): '.'sf); 
if k3=='y' 

if kl=='r' 
k4=input(' Wrijvingscompensatie (yh): ' , 'SI ) ;  

if k4=='y' 
! t bwnjv  

! tbregel 
else 

end; 

! tb-stuur 
else 

end; 
load out 

end; 
else 

if kl=='r' 
load sim-r 
tb-r-sim 

load sim-s 
tb-s-sim 

else 

end; 
end; 

if k l  ==Ir' 
plot( t,x,t,ref),grid,pause 

plot(t,x),grid,pause 
else 

end; 
plot(t,u),grid 
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tb-r-sim.m 

% tb-r-sim.m 
q* ========== 
% 
% Simulatiefile voor het regelen van de time-belt met een PID-regelaar. 
% Het bestand gebruikt informatie uit simr.mat. 
% Deze informatie wordt gegenereerd in tbregel.m. 

load sim-r 
M=l; 
n=iength(ref); 
W=l; 
P=~p( l ) ;  I=cp(2); D=cp(3); 
dt=t(n)/(n-I); 
xpp=zeros(n, I); 
xp=zeros(n, I); 
x=zeros(n, 1); 
e=zeros(n, I); 
ei=zeros(n, I); 
ed=zeros(n, I); 
u=zeros(n+l ,l); 
e(l)=ref( i)-x( 1); 
u(2)=P*e( I); 

i=& 

while i<=n 
if u(i)>5 

end; 
if u(i)<-5 

u(i)=-5; 
end; 
u(i)=u(i)-sign(xp(i-l))*W; 
xpp(i)=u(i)íM; 
xp(i)=.5*(xpp(i)+xpp(i-l))*dt+xp(i-l); 
x(i)=.5*(xp(i)+xp(i-l))*dt+x(i-l); 

u(i)=5; 

e(i)=ref(i)-x(i); 
ei(i)=.5*dt*(e(i)+e(i-l))+e(i-l); 
ed(i)=(e(i)-e(i-1 ))/dt; 
u(i+l)=P*e(i)+I*ei(i)+D*ed(i); 

i=i+ 1 ; 

end 
u=u(2n+l); 

plot(t,x), grid, xlabel('t [SI'), ylabel('x [m]'),title('de positie x') 
pause 
plot(t,e), grid, xlabelrt [SI'), ylabel('e [m]'),title('de volgfout') 
pause 
plot(t,u), grid, xlabel('t [SI'), ylabel('u [Nm]'),title('aansturing U') 
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tb-rege1.c 

Program, used in timebekm, to control the 'time-belt with mass' on line. 
The program implements a PID-controller and uses MATLAB-information. 

Therefore, a MATLAB-file IN.mat with the following matrices has to exist: 

[1*1] sf -> sample frequency 
i i*íj  te 
[n*l] ref -> reference trajectory 
U*31 CP 

-> end time of experiment 

-> vector containing the P,I and D gain 

The output after running the experiment will be found in 0UT.mat and contains 

[1*3] cp 
[1*3] wait 
[n*1] t -> time axis 
[n*l] x 
[n*l] u 
[n*1] ref 

-> copied from IN.mat 
-> wait counts (min max average) 

-> collected measurements of the position 
-> collected commands to actuator 
-> copied from IN.mat 

In above dimensions, n is the number of samples to be taken (te*sf). 
"1 

#include <stdio.h> 
#include <tce.h> 
#include <exp.h> 
#include <math.h> 

/* Declaration of the global variables *I 

#define nset 1000 

int n,step; 
double sf,te,dt; 
double cp[3]; 
double ref[l]; 
double t[l]; lx time *I 
double x[l]; 
double eold[l]; 
double eintold[l]; 
double u[l]; 
double wait[3]={0,0,0}; 
double P,I,D; 

I* number of actions *I 
I* sampling variables *I 
/* from 1N.mat; contains the gains *I 
I* reference signal *I 

I* measurement of position *I 
I* old position error for calculation purposes *I 

I* command to actuator *I 
I* wait counts */ 
1" proportional, integral and differential gain *I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

void prolog(void) { 

I* Open IN.mat and get data *I 

ml-open("in",O); 
sf=ml_get-scalar("sf", 100); 
te=ml_get-scalar("te", 10); 
ml_get-vec( cp,3, " cp ") ; 
ts-loadO(ref, 1 ,"ref"); 
ml-close(); 

I* Initialize ts *I 
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n = (int) (te*sf); 

ts-initO(x, 1 ,n,"x"); 
tsjnitO(u,i ,n,"u"); 
tsjnitO(t, i ,n,"t"); 
ts-initO(ref, i ,n,"ref"); 

1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 

void epilog(void){ 

i* save data in ûUT.mst *i' 

ml-open("out", 1); 
ml-put-vec( cp,3, "cp ") ; 
ml-put-vec(wait,3,"wait"); 
ts-save-all(0); 
ml-close(); 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

void control(void) ( 

/* The implementation of a PID controller using 

*/ 
very straight-forward calculation 

double eint[l]; 
double ed[l]; 
double e[i]; 

~ ~~ 

e[O]=ref[O]-x[O]; 
eint[0]=0.5*dt*(e[O]+eold[O])+eintold[O]; 
ed[O]=(e[O]-eold[O])/dt; 
eintold[O]=eint[O] ; 
eold[O]=e[O]; 
u[O]=P*e[O]+D*ed[O]+I*eint[O]; 

I 
/ * ****C**LLL*+C*XL***hh*hL****h*h**** /  

void run(void) ( 

I* running the experiment *I 

int i: 

dt=l.O/sf; 
step= (int) (dnset); 
if (step==O) 

step=]; 
p=cp[O]; I=cp[l]; D=cp[2]; 

exp-init(x,l,u,dt,wait); 
t[O]=O; eold[0]=0; eintold[O]=O; 

for (i=O; i a ;  i++){ 

ts-get-allo; 
control(); 
exp-put 0; 
if ((i%s tep)==O) 

t[O] += dt; 

I* get next reference data */ 
i* compute command u */ 
I* puts command u *I 

tsqut-all(); I* put time histones *I 
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e x p s e t 0 ;  
1 

/* get measurement x */ 

exp-fini(); /* finishes operation */ 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

int main(void){ 

/* end of tbrege1.c *I 
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tb-rege1.m 

% tbrege1.m 
yo ========== 
% 
% Dit bestand zorgt voor twee data-bestanden ten behoeve van 
% regeldoeleinden, en wel: 
% 
% IN.mat -> voor gebruik in tb-rege1.c 
% sim-r.mat -> voor gebruik in tb-r-sim.m 
% 
% Hiervoor worden de voigende variabeien gegenereerd: 
% 
% sf -> sample frequentie 
% te -> tijdsduur van het experiment 
% CP 
% t -> tij dvector 
% ref -> referentiesignaal 
% 
% Voor het genereren van ref wordt tbxref.m gebruikt. 

-> vector met de P, I en D waarden 

sf=input('De gewenste sample frequentie = 1 ) ;  

te=input('De gewenste tijdsduur voor het experiment = I); 
cp=input('Voer nu de gewenste P, I en D actie in: [P I Dl = I); 

dispf.') 

diSP('.') 
dispf 

dispf [what T A]') 
dispf met') 
dispf 
dispf what = O : target pattern') 
diSP(' what = 1 : blok-signaal') 
dispf what = 2 : ramp') 
dispf what = 3 : harmonisch') 
dispf T : een karakteristieke tijd [s]') 
dispf A : een karakteristieke amplitude [m]') 

Er is nu een keuze uit 4 verschillende soorten referentiesignalen') 

what : Het type te genereren referentiesignaal') 

refpar=input('Geef nu de parameters voor het referentiesignaal: [what T A] = I);  

dispfHet referentiesignaal ziet er dan als volgt uit (druk op een toets)') 
pause 

ref=tbxref(refpar,te,sf*te); 
t=O: te/(sf*te-1 ): te; 
save IN te sf ref cp 
save sim-r t ref cp 
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tb-wrijv.c 

Program, used in timebelt.m, to control the 'time-belt with mass' on line. 
The program implements a PID-controller and uses MATLAB-information. 

Therefore, a MATLAB-file IN.mat with the following matrices has to exist: 

[!*ij sf -> sample frequency 
[1*1] te 
[n*l] ref -> reference trajectory 
[1*31 CP 

-> end time of experiment 

-> vector containing the P,I and D gain 

The output after running the experiment will be found in 0UT.mat and contains 

~ * 3 1  CP 
[1*3] wait 
[n*i] t -> time axis 
[n*l] x 
[n*l] u 
[n*i] ref 

-> copied from IN.mat 
-> wait counts (min max average) 

-> collected measurements of the position 
-> collected commands to actuator 
-> copied from IN.mat 

In above dimensions, n is the number of samples to be taken (te*sf). 
*I 

#include <stdio.h> 
#include <tce.h> 
#include <exp.h> 
#include <math.h> 

I* Declaration of the global variabIes *I 

#define nset 1 O00 

int n,step; 
double sf,te,dt; 
double cp[3]; 
double ref[l]; 
double t [ i ]  ; 
double x[i 1; 
double eold[ i]; 
double xold[l]; 
double eintold[l]; 
double u[l]; 
double wait[3]={0,0.0}; 
double P,I,D; 

I* number of actions *I 
I* sampling variables *I 
I* from 1N.mat; contains the gains *I 
I* reference signal *I 
I* time *I 
I* measurement of position *I 
I* old position error for calculation purposes *I 

I* command to actuator *I 
I* wait counts *I 
I* proportional, integral and differential gain *I 

/ * * * * * Y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /  

void prolog(void) { 

I* Open IN.mat and get data *I 

ml-open( "in",O); 
sf=ml_get-scalar("sf"JO0); 
te=ml-get_scalar("te", 10); 
ml_get-vec(cp,3,"cp"); 
ts-loadO(ref, 1 ,"ref"); 
ml-close() ; 
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I* Initialize ts *I 

n = (int) (te*sf); 

ts-initO(x, 1 ,n,"x"); 
ts-initO(u, 1 ,n,"u"); 
ts-initO( t, 1 ,n , " t " ) ; 
ts-initO(ref, 1 ,n,"ref"); 

1 
..................................... I 

void epilog(void){ 

I* save data in OUT.mat *I 

ml-open("out",l); 
ml-put-vec( cp ,3, "cp ") ; 
ml-put-vec(wait,3,"wait"); 
ts-save-all(0); 
ml-close(); 

1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

void control(void){ 

I* The implementation of a PID controller using 

*I 

double eint[ i]; 
double ed[l]; 
double xd[l]; 
double e[l]; 
double v[ i]; 

very straight-forward calculation 

e[0l=ref[0I-x[01; 
eint[0]=0.5*dt*(e[O]+eold[O])+eintold[O]; 
ed[O]=(e[O]-eold[O])ldt; 

eintold[O]=eint[O] ; 
xold[O]=x[O]; 
eold[O]=e[O]; 
if (xd[O]>O) 

if (xd[O]<O) 

if (xd[O]==O) 

~d[O]=(~[0]-~01d[O])/dt; 

v[O]=l; 

v[O]=(-1); 

v[O]=O; 

u[O]=P*e[O]+D*ed[O]+I*eint[Ol+v[O]*0.85; 
1 
/ * * X * * * * * % * X h X * * X X h * * * * * * * * * * * * * * * * * * /  

void run(void) { 

I* running the experiment *I 

int i; 

dt=l .O/sf; 
step= (int) (dnset); 
if (step==O) 

step=l; 
P=cp[O]; I=cp[l]; D=cp[2]; 
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exp-init(x, 1 ,u,dt,wait); 
t[O]=O; eold[0]=0; eintold[O]=O; xold[0]=0; 

for (i=O; i a ;  i++) { 

ts_get-all(); 
control(); 
exp-puto; 
if ((i % s tep)==O) 

t[O] += dt; 
rxp_get(); 
1 

/* get next reference data */ 
/* compute command u *I  
/* puts command u * I  

tsgut-all(); I* put time histones *I  

!* get meôsurement x *I  

exp-fini(); I* finishes operation *I  
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

int main(void){ 

return O; 
I 

I* end of tb-wrijv.c *I  
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tbxref .m 

function ref=tb-xref(refpar,te,n) 
% 
% tbxref.m 
70 ========= 
% 
% 
% 

ref=tbxref(refpar,te,n) genereert het referentiesignaal (ref) 
behorende bij de vector refpar. Tevens wordt een plot gemaakt. 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

De eindtijd is te [SI en het aantal elementen van ref is n. 

refpar is een (I *3) vector die ais voigt is opgebouwa: 

[what T A ]  
met 

what : het type van het te genereren signaal 
what = O : target pattern 
what = 1 : block 
what = 2 : ramp 

% 
% T : een voor het signaal karakteristieke tijd [SI 
% A : een karakteristiek amplitude [m] 
% 
% 

what = 3 : harmonic 

Deze functie wordt aangeroepen in het bestand tbregelm 

t = O:te/(n-1):te; 
T = refpar(2); ~ 

A = refpar(3); 
ref = A*ones(size(t)); 
11 = find(t<=T); nll = length(l1); 
12 = find(t>T & t<=2*T); n12 = length(l2); 
13 = find(t>2*T & t<=3*T); n13 = length(l3); 
14 = find(b3*T); n14 = length(l4); 

if refpar( 1)==0 
if n11>0, ref(l1) = A*cos(pi*t(ll)/T); end 
if n12>0, ref(l2) = -A*ones(nl2,1); end 
if n13>0, ref(l3) = -A*cos(piht(13)/T); end 
if n14>0, ref(l4) = -A*cos(pi*14/T)*ones(n14,1); end 
ref=ref; 

if n11>0, ref(l1) = A*ones(nll,l); end 
if n12>0, ref(l2) = -A*ones(nl2,1); end 
if n13>0, ref(l3) = A*ones(nl3,1); end 
if n14>0, ref(l4) = -A*ones(nl4,1); end 
ref=ref; 

if n11>0, ref(l1) = AX(1-2*t(ll)/T); end 
if n12>0, ref(l2) = A*(-l+2*(t(l2)-T)íT); end 
if n13>0, ref(l3) = A*(1-2*t(13)/T); end 
if n14>0, ref(l4) = A*(-l+2*(t(l4)-T)/T); end 
ref=ref ; 

ref = A*cos(2*pi"t/T); % harmonic 
ref=ref; 

% pattern 

elseif refpar( l)==l 
% block 

% block 

elseif refpar( 1)==2 
% ramp 

% ramp 

else 

end 

plot(t,ref), grid, xlabel('t [s]'), ylabel('ref [m]') 
titlefhet referentiesignaal is nu') 
pause 
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tb-s-sim.m 

% tb-s-sim.m 
% ========== 
% 
% Simulatieprogramma voor het aansturen van de timebelt. 
% Het programma maakt gebruik van de data uit sim-s.mat. 
% Deze data worden gegenereerd in tb-stuur.m. 

load sim-s 
M=l; 
-w=1; 
n=length(u); 
dt=t(n)/(n-1); 
xpp=zeros(n, i); 
xp=zeros(n,l); 
x=zeros(n, 1); 

while i<=n 
u(i)=u(i)-sign(xp(i-l))*W; 
xpp(i)=u(i)íM; 
xp(i)=.5*(xpp(i)+xpp(i-l))*dt+xp(i-l); 
x(i)=S*(xp(i)+xp(i-l))*dt+x(i- i); 
i=i+ 1 ; 

end 

plot(t,x), grid, xlabel('t [SI'), ylabel('x [m]'),title('de positie x') 
pause 
plot(t,xp), grid, xlabel('t [SI'), ylabel('xp [m/s]'),title('de snelheid xp') 
pause 
plot(t,xpp),grid,xlabel('t [s]'),ylabel('xpp [mís*s]'),title('de versnelling xpp'). 
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tb-stuur.c 

Program, used in timebelt.m, to let the 'time-belt with mass' have 
dynamic responses on a given command u. 
The program uses MATLAB-information. 

Therefore, a MATLAB-file IN.mat with the following matrices has to exist: 

[ 1 *i]  sf 
[ 1 * i ]  te 
[n*l] u 

-> sample frequency 
-> end time of experiment 

-> commands to actuator 

The output after running the experiment will be found in 0UT.mat and contains 

[i *3] wait -> wait counts (min max average) 
[n*l] t -> time axis 
[n*l] x 
[nel] u 

-> collected measurements of the position 
-> copied from IN.mat 

In above dimensions, n is the number of samples to be taken (te*sf). 
*/ 

#include <stdio.h> 
#include <tce.h> 
#include <exp.h> 
#include <exp-tb.def> 

I* Declaration of the global variables *I 

#define nset 1 O00 

int n,step; 
double sf,te; 
double t[ 1 1; 
double x[l]; 
double u[l]; 
double wait[3]={0,0,0}; 

I* number of actions *I 
I* sampling variables "1 
I* time *I 
i* measurement of position *i 
/* command to actuator *i 
I* wait counts *I 

void prolog(void)( 

I* Open IN.mat and get data *I 

ml_open( "in" ,O) ; 
sf=ml_get-scalar("sf',lOO); 
te=ml-get-scalar("te", 1 O); 
ts_loadO(u, 1 ,"u"); 
ml-close(); 

t[O]=O; 
n=(int) (te*sf); 

I* Initialize ts *I 

ts_initO(x, 1 ,n,"x"); 
tsjnitO(u, 1 ,n,"u"); 
tsjnitO(t, 1 ,n,"t"); 

1 
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void epilog(void) { 

I* save data in OUTmat *I 

ml-open("out",l); 
ml-put-vec(wait,3,"wait"); 
ml-put-scalar((double)n,"n"); 
ts-save-all(0); 
ml-close(); 

1 
I * * * * * * * * * h * * * Y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~ * /  

void run(void){ 

I* running the experiment *I 

int i; 
double dt; 

dt = l.O/sf; 
step=(int)(n/nset); 
if(s tep==O) 

step=l; 

exp-init(x, 1 ,u,dt,wait); 

for (i=O; i a ;  i++){ 

ts-get-allo ; 
exp-putO; 
if ((i%step)==O) 

t[O] += dt; 
exp-getO; 
I 

I* get next command data *I 
I* puts command u *I 

ts-put-all(); I* put time histories *I 

I* get measurement x *I 

exp-fini(); I* finishes operation *I 

int main(void){ 

return O; 
I 

/* end of tb-stuur.c */ 
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tbstuur.m 

% tb-stuur.m 
qo ========== 
% 
% Dit bestand zorgt voor twee data-bestanden ten behoeve van 
% sturingdoeleinden, en wel: 
% 
% IN.mat -> voor gebruik in tb-stuur.c 
% sim-s.mat -> voor gebruik in tb-s-sim.m 
% 
% Hiervoor worden de volgende variabelen gegenereerd: 
% 
% sf -> sample frequentie 
% te -> tijdsduur van het experiment 
% U -> stuursignaal 
% t -> tij dvector 
% 
% Voor het genereren van u wordt tb-uref.m gebruikt. 

sf=input('De gewenste sample frequentie is 
te=input('De gewenste tijdsduur voor het experiment = I); 

= I); 

dispc.') 
dispc 
disp('. ') 
disp(' 
dispc 
dispc 
disp(' 
disp(' 
dispc 
dispc 
dispf 
dispc 
dispc 

Er is nu een keuze mogelijk uit 5 verschillende stuursignalen') 

[what T A]') 
met') 

what : Het type signaal dat gegenereerd dient te worden.') 
what = O : blok-signaal') 
what = 1 : ramp up') 
what = 2 : ramp down') 
what = 3 : cosinus') 
what = 4 : sinus') 

: een karakteristieke tijd [s]') 
: een karakteristieke amplitude [NI') 

T 
A 

upar=input('Geef nu de  parameters voor het stuursignaal: [what T A]= I); 

disp('het stuursignaal ziet er dan als volgt uit (druk op een toets)') 
pause 

u=tburef(upar,te,sf*te); 
t=O: te/(sf*te- 1): te; 
save IN te sf u 
save sim-s t u  
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tburef.m 

function u=tb-uref(upar, te,n) 
% 
% tb-uref.m 
qo ========= 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% [ what T A ] 
% met 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% T : een voor het signaal karakteristieke tijd [s] 
% A : een karakteristieke amplitude [NI 
% 
% 

u=tb-uref(upar,te,n) genereert het stuursignaal (u) 
behorende bij de vector upar. Tevens wordt een plot gemaakt. 
De eindtijd is te [SI en het aantal elementen van u is n. 

upar is een (1 "3) vector die als volgt is opgebouwd: 

what : het type van het te genereren signaal: 
what = O : block 
what = 1 : ramp up 
what = 2 : ramp down 
what = 3 : harmonic (cosinus) 
what = 4 : harmonic (sinus) 

Deze functie wordt aangeroepen in het bestand tb-stuur.m 

t = O:te/(n-1):te; 
T = upar(2); 
A = u p ~ ( 3 ) ;  
u = zeros(size(t)); 
1 = find(t<=T); 
nt = length(t); 
nl = length(1); 

if upar( l)==O 
u1 = A*ones(nl,l); % blok 
ur = zeros((nt-nl),l); 
u = [ul;ur]; 

elseif upar( l)==l 
u1 = (A*t(l)/T)'; 
ur = zeros(@-nl),l); 
u = [ul;ur]; 

elseif upar( 1)==2 
u1 = (A*(l-t(l)/T))'; 
ur = zeros((nt-nl),l); 
u = [ul;ur]; 

elseif upar( 1)==3 
u = (Awcos(2*pi*t/T))'; ~ 

elseif upar( 1)==4 
u = (A*sin(2*pi*t/T))'; % sinus 

else 
u=zeros(size(t)) 

end 

% ramp up 

% ramp down 

~ % cosinus 

plot(t,u), grid, xlabel('t [SI'), ylabel('Command u [NI') 
title('het stuursignaal wordt dan') 
pause 
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APPENDIX C 

Opzet Software 

Het bestand waarin de studenten gedeeltes moeten schrijven is in feite het bestand tb-rege1.c. 
Vergelijkbare versies zijn tbwrijv.c en tb-stuur.c. Hieronder zal de algemene structuur van het bestand 
gegeven worden waarbij schuingedrukt en vet aangegeven wordt welke gedeeltes door de studenten zelf 
&€SChï€V€E rnOCt€ri W O ï d ~ i i .  

I* Bestandsinformatie */ 

#include <*****> 

Declaratie van de globale variabelen 

void prolog(void){ 
- Opening van IN.mat 
- Verkrijgen van relevante parameters en tijdreeksen 
- Sluiting van IN.mat 

wid epi!cg(vcid) { 
- Opening van 0UT.mat 
- Wegschrijven data 
- Sluiting van OUT.mat 

void run(void) { 

- Declaratie locale variabelen 
- Voorbereidend reken- en initialiseerwerk 
- Initialisatie experimentele omgeving 

for (i=O; i a ;  i++){ 
- Verkrijgen nieuwe referentiewaarde 
- Verkrijgen nieuwe meting 
- Berekening regelwet: u= .... .. . . . . .. . .. . .. 
- Wegsturen stuursignaal 
- Registratie tijd en andere relevante reeksen 

I 

I 

De studenten moeten dus nadenken over welke waarden ze ter beschikking hebben vanuit metingen en 
welke parameters dan wel tijdreeksen ze moeten maken binnen Matlab alvorens ze een regelwet kunnen 
genereren en het experiment kunnen uitvoeren. Met Matlab kan men vervolgens ook de resultaten 
analyseren. 

Het verdient aanbeveling om ervoor te zorgen dat het programmeren voor de studenten zo duidelijk 
mogelijk gebeurt. Dit betekent bijvoorbeeld dat een naam als ‘ exp~e t ’  beter vervangen kan worden 
door ‘haal-meetwaarde’ . Deze meetwaarde kan de ‘kale’ encoder-waarde zijn waardoor de studenten 
zelf na moeten denken over de omrekeningsfactor die nodig is om relevante positie-informatie te krijgen. 
Dit geldt ook voor het weg te sturen stuursignaal u. Men moet dan wel aangeven in welke vorm de 
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output de deur uitgaat en hoe de encoderinformatie binnenkomt. Dit kan vermeld worden in de 
informatiepapieren die bij de componenten geleverd worden (zie een eerder punt bij de aanbevelingen). 

Ook moet men ervoor zorgen dat de studenten slechts één commando nodig hebben om een tijdreeks 
binnen te halen of te maken en dat dit niet opgedeeld wordt in stappen door middel van ts-load0, 
ts-init0, ts-save-all en tsxet-all. 
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