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Voorwoord

Langs deze weg wil ik de medewerkers van de vakgroep meten en regelen

van de afdeling elektrotechniek en de medewerkers van de vakgroep

productietechnologie en bedrijfsmechanisatie van de afdeling

werktuigbouwkunde hartelijk danken voor hun bereidheid om mij steeds

weer met raad en daad bij te staan. Op het gevaar af anderen tekort te

doen, wil ik toch een persoon met name bedanken, dat is dhr. Bulten van

de afdeling werktuigbouwkunde. Veelvuldig dacht hij over mijn problemen

na en gaf nuttige adviezen.

Jacques Beljaars
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Het dynamisch qedraq van een industrie robot met

twee qraden van vrijheid.

Samenvattinq

Het dynamisch qedraq van een industriele robot met twee qraden van

vrijheid wordt voornamelijk bepaald door het qedraq van de afzonder

lijke vrijheidsqraden. De parameters van het model dat dit qedraq

beschrijft, kunnen variabel worden bij toevoeqinq van vrijheidsqraden.

De voornaamste variabele is het massatraaqheidsmoment van de last. De

parameter voor de torsie-stijfheid in het model kan variabel zijn.

Centrifuqaalkrachten zijn te verwaarlozen, maar coriolis krachten niet.

De zwaartekracht beInvloedt alleen het quasi-statisch qedraq.

Er zijn metinqen verricht aan een proefopstellinq met twee vrijheids

qraden. Deze opstellinq is een evenbeeld van de eerste twee vrijheids

qraden van een ASEA IRb6 robot. Aan deze robot zijn ook eniqe metinqen

qedaan.

J.W.F.M. Beljaars

THE, Vakqroep ER,

1984
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The dynamical behavior of an industrial robot with

two degrees of freedom.

summary

The dynamical behavior of an industrial robot with two degrees of

freedom is mainly determined by the description of the behavior of the

separate degrees of freedom. The parameters of the model describing

this behavior can become variables when more degrees of freedom are

added. The moment of inertia from the load is one of the most important

variables. The parameter that represents the torsion rigidity in the

model can be variable.

Centrifugal forces are negligible, but coriolis forces have to be taken

into account. The gravity force influences only the quasi-static

behavior.

Measurements are taken from an experimental set-up with two degrees of

freedom. This set-up is a copy of the first two degrees of freedom of

an ASEA IRb6 robot. From this robot measurements have also been taken.

J.W.F.M. Beljaars

University of Technology, Eindhoven

Group Measurements and Control (ER)

1984
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1. INLEIDING

Aan de Technische Hogeschool te Eindhoven is een onderzoek aan de gang

naar de mogelijkheden van Flexibele Automatisering met behulp van

Industriele Robots (FAIR). Dit onderzoek vindt plaats in een samen

werkingsverband tussen de afdeling Werktuigbouwkunde en de afdeling

Elektrotechniek, in het bijzonder tussen de vakgroep Productie

technologie en Bedrijfsmechanisatie (WPB) en de vakgroep Keten en

Regelen (ER).

Binnen het kader van het FAIR-onderzoek worden pogingen ondernomen am

een beschrijving te geven van het dynamische gedrag van een industriele

robot. Deze beschrijving is om de volgende redenen nodig. Ken wil een

robot met hoge snelheden laten werken en men wil zo'n robot uitsluitend

m.b.v. elektromotoren besturen. De laatste reden komt voort uit het

feit dat de industrie geen hydraulisch aangedreven robot wil gebruiken:

men vreest lekkages. Elektromotoren kunnen echter maar een beperkt

vermogen leveren, zodat er lichte constructies nodig zijn om een robot

nog met hoge snelheden te kunnen laten werken. Het probleem met lichte

constructies is, dat deze vaak niet star zijn. Bij hoge snelheden (dus

grote versnellingen) kunnen er dan ongewenste trillingen optreden. Deze

trillingen veroorzaken een onbepaaldheid van plaats. Er is dus een

behoefte aan een bepaalde besturing of regeling, die de trillingen

voorkomt of die rekening houdt met de uitwijkingen t.g.v. die tril

lingen. In het eerste geval zullen bepaalde versnellingen vermeden

moeten worden. In het tweede geval wordt juist gebruik gemaakt van de

trilling: een handeling (bijv. de grijper openen) wordt precies op het

moment dat een trillinqamplitude maximaal is uitgevoerd. om deze

besturing of regeling te kunnen maken is een model van een robot nodig,

dat het dynamische gedraq beschrijft.

In het kader van het onderzoek dat moet leiden tot bovengenoemd model

is reeds een model gemaakt dat het dynamische gedrag van een robot met

een graad van vrijheid beschrijft. In dit rapport worden de resultaten

van een onderzoek naar het dynamische gedrag van een robot met twee

graden van vrijheid besproken. Daarnaast wordt eniqe aandacht besteed
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aan de mogelijke extrapolatie van onze bevindingen naar een be

schrijving van een robot met meer dan twee graden van vrijheid.

Het model van een robot met een vrijheidsgraad is gemaakt door R.J. van

der Kruk [lit. 1]. Wij hebben veelvuldig gebruik gemaakt van zijn

bevindingen en zullen dan ook vaak in ons rapport naar hem verwijzen.

Het model zelf zullen wij hier kort bespreken.

Als onderzoeksobject beschikt de vakgroep WPB van de afdeling der Werk

tuigbouwkunde over een industriele robot van het merk ASEA. em het

onderzoek naar het gedrag van deze robot mogelijk te maken, als er maar

twee vrijheidsgraden aanwezig zijn, moest er een proefopstelling

gemaakt worden die te vergelijken was met de ,eerste twee vrijheids

graden van de ASEA-robot. Wij zullen een beschrijving geven van de

robot en de proefopstelling.

1• 1 De ASEA-robot

In het laboratorium van de vakgroep WPB van de afdeling Werktuigbouw

kunde staan twee robots van het merk ASEA. Het zijn beide industriele

robots van het type IRb6. Zo'n robot heeft vijf vrijheidsgraden en kan

maximaal een last van 6 kg manipuleren. ~ robots zijn niet even oud,

de nieuwste is een verbeterde versie van de oudste. Zij worden aange

duid met een versienummer: IRb6/1 en IRb6/2. Alle vrijheidsgraden zijn

van het rotatie type: het is een RRRRR-robot. De vrijheidsgraden worden

met een rangnummer (eerste, tweede, •• ) aangewezen of met de letter

waarmee ook de hoekverdraaiing wordt aangeduid: zie fig. 1.1. De eerste

vrijheidsgraad of t-as kan over maximaal 340° draaien, de rotatiemoge

lijkheden van de tweede (9) en derde (ex) vrijheidsgraden worden in fig.

1.2 aangegeven. De knik van de pols (t) is mogelijk van -90° tot +90°

(90° met het horizontale vlak). De verdraaiing van de v-as kan over

360°. De vierde en vijfde vrijheidsgraad worden aangedreven met motoren

die om de denkbeeldige 9-as draaien. De rotatie van deze motoren wordt

via een stangenmechanisme (zie fig. 1.3) naar de pols overgebracht. De

tweede en,.derde vrijheidsgraad worden via schroefspindels aangedreven.

De constructie is zodanig dat er een mechanische koppeling is tussen
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fig. 1. 1 De ASEA IRb6 robot.

8end~ t

CTurn~ v

Wrist

Upper ann

Lower ann

Pedestal

Foot

tu:I:r:1 motion

fig. 1.2 De hoeken ex en e. fig. 1.3 De overbrenging naar

de pols.
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de laatste vier vrijheidsgraden. Als de hoek e verandert, dan blij ft de

bovenarm in dezelfde standf stond deze arm bijv. horizontaal en

varieert men e van -40 0 tot +40 0 graden dan blij ft de arm horizontaal.

Als men hoek (X varieert dan blij ft de hoek t (en ook v) met de horizon

behouden. Cit geeft vreemde effecten: de overdracht van de rotatie van

de a:-motor naar de as is afhankelijk van de stand van de 9-asf als er

een trilling is om de lI-as of van de bovenarm, dan trilt de grijper in

tegenfase. Een en ander maakt de beschrijving van het dynamisch gedrag

Van deze robot complex.

1.2 Ce proefopstelling

Het bepalen van de samenhang van twee vrijheidsgraden van een industri

ele robot kan gedaan worden door metingen te doen aan zo'n robot. De

ASEA-robot heeft een complexe structuur. De mechanische constructie is

zOdanig dat een verdraaiing van een as van de ene vrijheidsgraad ook

een verdraaiing van assen van andere vrijheidsgraden tot gevolg heeft.

Hierdoor wordt de analyse van de meetresultaten zeer moeilijk. Boven

dien hebben alle vrijheidsgraden een eindig bereik: zij kunnen niet

over meer dan 360 0 om hun assen draaien. Cit vormt een probleem bij het

doen van metingen.

om deze redenen is er een proefopstelling ontworpen en gebouwd. In

fig. 1.4 wordt een tekening van deze opstelling gegeven.

Het ontwerp is een I1-opdracht van de student P. Huberts [lit. 7] van

de afdeling werktuigbouwkunde. Ce opstelling heeft twee rotatie-vrij

heidsgraden. Zij worden bekrachtigd met behulp van permanent magneet

motoren, welke ook in de ASEA-robot worden gebruikt. Ce eerste vrij

heidsgraad heeft een tachometer en een resolver als opnemers, de tweede

alleen een tachometer. Wij hebben de resolver niet gebruikt. De over

brengingen zijn, zoals bij de ASEA-robot, harmonic drives. Ce con

structie is zodanig gekozen, dat de q, en e bewegingen Van deze robot

nagebootst kunnen worden. Ook andere configuraties zijn in principe

mogelijk. Er kan over meer dan 360 0 gedraaid worden: er is geen eindige

slag. Als men beide motoren tegelijk wil aansturen, treden er problemen
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klemstuk

I.
-+.

I

motor
~(--balk---~

~e Ii ~-

I

I

I
I

fig 1.4 De proefopstelling.

Ope Ten behoeve van de zuiverheid van de meetresultaten, maar oak om

kosten te besparen, is de opstelling niet uitgevoerd met sleepringen

waarlangs de elektrische signalen geleid zouden kunnen worden. De be~

krachtiging van de motoren gaat nu direct via draden. Zo zijn oak de

tachospanningen beschikbaar. Wanneer men beide motoren wil aansturen,

vormen deze draden een probleem: zij dreigen om de opstelling heen ge

wikke-ld te worden. Er is in feite toch een eindige slag. _ . ..~

De motor en de harmonic drive van de eerste vrijheidsgraad komen recht

streeks uit de proefopstelling van Van der Kruk. Voor de tweede vrij

heidsgraad is nieuw materiaal aangeschaft. De motoren zijn identiek, de

harmonic drives niet: zij verschillen in overbrengverhouding en -ver

mogen. De eerste harmonic drive is een HDUC 32-158 2A BL3 met een over

brengverhouding van -158 (reductie), de tweede harmonic drive is een

HDUC 25-160 2A BL3 met een reductie van -160.
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De harmonic drive werkt als volgt (zie fiq. 1.5). De motor drij ft de

wave qenerator aan. De tanden van de- flexspline worden in de tanden van

de circular spline qedrukt. Omdat de het aantal tanden van deze splines

verschillen, verdraait de flexspine over een kleine hoek als de wave

qenerator eenmaal rond qaat. De flexspline vormt de uitqaande as.

Circular Spline

HarmonicOrive·Flexspline

-0c'"''"''~'.,.... .....
::J _

~Ol
-~

Wave Generator B". 'I,. .

O -"""'\
'.J ...

- ~

fiq. 1.5 De harmonic drive.

De qehele opstellinq is van staal qemaakt. Hierdoor is zij zowel zwaar

als relatief stijf. Zie voor eniqe maten fiq. 1.6. De balk heeft een

massa van 10 kq, de Massa van het blok dat de tweede vrijheidsqraad

vormt (motor, harmonic drive, enz.) is 15 kq.

De balk wordt in een 16 em lanq klemstuk inqeklemd m.b.v. vier bouten,

moeren en twee balkjes. Als alleen de eerste motor bekrachtiqd wordt,

dan is in principe iedere inklemminq moqelijk. Een onbekrachtiqde

tweede motor kan de balk echter niet in iedere stand vasthouden. -Wordt

de balk meer dan 12 em van het midden inqeklemd, dan dreigt de as te

verdraaien. Dit qebeurt vooral als men de opstellinq exciteert, c.q.

laat trillen, hetqeen voor het doen van metinqen nodiq is. Als men de

balk laat draaien om de as van de tweede vrijheidsqraad, dan loopt zij

vast teqen het voetstuk bij een inklemminq van meer dan 13 em van het

midden.

Om aan te kunnen duiden waar de balk is inqeklemd voeren wij de inklem

verhoudinq A. in: A. is de verhoudinq van het kortste stuk van de balk
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tot de totale lenqte. Als de balk in het midden is ingeklemd, dan is X

a 0,5. De afstand van de as van de tweede vrijheidsgraad tot het massa

middelpunt is ("J-X) 1, met 1 te totale lenqte van de balk.

~~-*qo 4

( 800 )

G 1120

(
Ibe>

)

fig 1.6 De afmetingen van de balk en het klemstuk.

Maten in millimeters.

1.3 Het model van een vrijheidsqraad

Het model van een industiele robot met ean graad van vrijheid is

ontworpen door Van der Kruk [lit. 1]. Het model bestaat nit een

'elektrische deal', een 'mechanische deel' en een deel van niet

lineairaeffecten: zie fig. 1.7.



13

T

fig. 1.7 Het model van een vrijheidsgraad.

Het niet-lineaire deel wordt door de frictie-terugkoppeling beschreven.

Het 'elektrische deel' bevat de motor met de elektromagnetische

terugkoppeling, en de tachogenerator. Het mechanische deel wordt door

middel van massa-veer systemen in fig. 1.8 beschreven. In fig. 1.9

wordt de overdrachtsfunctie H( s) in blokvorm gegeven.

TACHO

MOTOR

HARMONIC
DRIVE

L)

fig. 1.8 Het mechanische deel van het model van Van der Kruk.
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fig. 1.9 De overdrachtsfunctie van het mechanische deel

(zonder de speling).

De overdrachtsfunctie is zeer complex. Voor frequenties lager dan ca.

200 Hz geeft Van der Kruk een vereenvoudigd model. Oit model bestaat

uit een overdrachtsfunctie die slechts een breuk bevat.

Aangezien wij met meer dan een vrijheidsgraad te doen hebben, hebben

wij behoefte aan een meer uitgebreide indexering van de parameters. Wij

zullen twee indices gebruiken, de eerste om de vrijheidsgraad aan te

duiden (1 = ~as enz.) en een om de roterende massa aan te duiden,

oftewel de index uit het model van Van der Kruk. Als voorbeeld wordt

fig. 1.10 gegeven.
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fiq. 1.10 Twee vrijheidsqraden.

1.4 De frequentie-bovengrens

Men kan zich afvraqen welke resonantiefrequenties noq in een model van

een robot teruq te vinden moeten zijn. Met andere woorden: moet elke

meetbare eiqenfrequentie ook in het model voorkomen. Resonanties bij 10

kHz zijn misschien wel meetbaar, maar voor de toepassinqen van het

model niet relevant. De vraaq is waar wij de qrens van relevante

frequenties moeten leqqen.

De qrensfrequentie is afhankelijk van de qeeiste werksnelheid en van de

verlanqde positionerinqsnauwkeuriqheid. Hier is qeen alqemene uitspraak
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over te doen. Toch willen wij hier eni.ge aandacht aan besteden, om zelf

een leiddraad te hebben in de beslissingen of wij bepaalde hoge fre

quenties nog Uberhaupt in ons model tot uiting moeten laten komen.

Wij beschouwen het eindpunt van de bovenarm van de robot. Stel dit punt

heeft een snelheid vO' welke constant is. Wij willen deze snelheid nu

binnen een afstand van 1 em tot nul terugbrengen (stoppen in 1 em). De

versnellinq was nul en wordt aO' welke wij ook constant veronderstel

len. Dit zal in werkelijkheid niet zo zijn (daarvoor zoeken wij juist

een geschikt regelalgorithme). Als aO constant is, dan is de gemiddelde

snelheid: ~o. Dit levert een stoptijd:

t s

a o is nu te berekenen:

Dit levert:

2
a O = - 50 v o

De uitwijking u ten gevolge van een versnellingssprong is, volgens Van

de Hoek [lit. 6; hfst 3] te berekenen uit de volgende formule:

lao I
u - -- cos lit:.

w2

met als maximale uitwijkinq:

1.5
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Men qaat hier uit van een onqedempt massa-veer systeem (1 massa, 1

veer). Van de Hoek stelt dat het resultaat vrij algemeen geldiq is. Met

voorgaande resultaten en w= 2nf levert dit een directe relatie tussen

de frequentie f, de beqinsnelheid Vo en de maximaal toelaatbare uit

wijkinq U o op:

f .. 1,13
1u 0

1.6

Wij kunnen nu de frequentie berekenen, die noq aanqeslagen kan worden

door de beweqingen van de robot en die een trillingsuitwijkinq hebben

die groter is dan de geeiste positioneringsnauwkeurigheid. Oat wil

zegqen, als wij deze nauwkeurigheid kennen en als wij de beginsnelheid

kennen. De maximale nauwkeurigheid van de ASEA robot als de bovenarm

zijn uiterste punt heeft bereikt, is 0,21 Mm. In de meest ingetrokken

stand kan een nauwkeurigheid van 0,09 mm bereikt worden. Wij zullen

nauwkeurigheden van 0,5 0,1 0,05 en 0,01 mm beschouwen, en wel met

een beqinsnelheid (v O) van respectiefelijk 0,1 1 5 en 10 mls. oit

leidt tot de volgende tabel van maximaal te beschouwen frequenties.

Als een mechanisme met een snelheid van 10 mls (36 Jon/h) over 1 m heen

en weer zwaait, dan is dat 5 keer per sec. (5 Hz). Oit betekent tevens

een stoptijd t s .. 2 ma. Bij een nauwkeurigheid van 0,1 mm zal men noq

met resonanties tot 1,1 kHz rekeninq moeten houden. om deze trilling

met een reqelalgorithme te kunnen voorkomen, zal men bijvoorbeeld 10

setpoints aan een servomotor moeten geven. Oit betekent dat de sample

tijd ca. 150 ~ is. Volqens Verhoef [lit. 37 par. 3.5.2J is een sample

tijd van 145 ~ wel een uiterst haalbaar maximum (afhankelijk van de

gebruikte apparatuur). Dus naast de grensfrequenties uit tabel 1.1 zal

men met de regelmoqelijkheden rekeninq moeten houden.



18

V'o(m/s) 0,1 1 5 10

uO(mm.)

0,5 5,0 50 0,25k 0,5 k

0,1 11 0,11k 0,56k 1,1 k

0,05 16 0,16k 0,80k 1,6 k

0,01 36 0,36k 1,8 k 3,6 k

tabel 1.1 Grensfrequentie (Hz) bij nauwkeurigheid

U o en beginsnelheid vo.

Op grond van deze overwegingen kunnen wij frequenties hoger dan 1 kHz

buiten beschouwing laten. Eventueelgemeten resonanties tussen ca. 500

en 1000 Hz zullen weI gesignaleerd moeten worden, maar indien de bron

van deze trillingen van dien aard is dat een slappere construetie daar

van geen voordeel biedt, kunnen zij buiten ons model geohouden worden.
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2. '!'WEE VlUJHEIDSGImDEN

Een model van een industriele robot met twee graden van vrijheid zal in

ieder qeval de modellen van de afzonderlijke vrijheidsqraden bevatten.

Het model van Van der Kruk van een industriele robot met een graad van

vrijheid kan hiervoor dienen. Het is onze taak de onderlinqe invloeden

van de twee vrijheidsqraden (vq) te onderzoeken en ~entueel extra

effecten te siqnaleren.

Ten eerste kan de koppelinq tussen de twee vq dynamisch zijn. Er kunnen

extra torsie-trillinqen, maar ook buiqinqsverschijnselen optreden. Ten

tweede kan een veranderende asstand van de ene vq van invloed zijn op

het qedraq van de andere vq. Dit betekent voor het model dat er vari

abele parameters zijn. Tenslotte- kunnen er extra krachten optreden. De

zwaartekracht kan een rol qaan spelen. Verder moet er qelet worden op

coriolis-verschijnselen en eventuele centrifuqaalkrachten.

2.1 Dynamische koppeling

Een koppeling tussen twee elementen bezit altijd een eindiqe stijfheid.

Ala deze stijfheid groot is, kan men de koppeling om twee redenen als

star beschouwen. De eerste reden hiervoor is dat een eventuele trillinq

t.g.v •. het niet-star zijn van de koppelinq nooit kan optreden, omdat de

daarvoor benodigde versnellinqsspronq nooit zal voorkomen. De tweede

reden, welke samenhangt met de eerste, is dat een versnellingsspronq

die een trilling zou kunnen veroorzaken onvoldoende enerqie heeft om

een storende trillingsamplitude te verkrijqen. Oat wil zeggen de uit

wijking (u = a/w2 ) tenqevolqe van de trilling is kleiner dan de qeeiste

positionerinqsnauwkeuriqheid.

De ASEA IRb6 robot die in het laboratorium van de vakqroep WPB van de

afdeling werktuigbouwkunde aanweziq is, heeft een koppelinq tussen de

drie vrijheidsgraden die voor de positionerinq zorqen, die een qerinqe

buiq- en torsiestijfheid heeft. De proefopstellinq die speciaal voor



20

ons onderzoek ontworpen is, heeft een koppeling tussen de twee vrij

heidsgraden die zowel buigstijf als torsiestijf genoemd kan worden. Het

is een starre koppeling. In het algemeen kunnen er koppelingen optreden

die zowel buigings- als torsie-trillingen kunnen uitvoeren.

Het modelleren van een koppeling die in torsie-richting slap is, is nog

tam.elijk eenvoudig. Dit kan door aan het model van Van der Kruk een

vierde veer met damper kombinatie aan te brengen. Deze komt dan na een

deel van de last en koppelt dit deel met de overige elementen die de

last vormen. Het modelleren van een koppeling die in buigingsrichting

slap is, is minder eenvoudig. Ten eerste is voor een buiging de massa

van de gekoppelde elementen van belang en niet het massatraagheids

moment. Hierdoor kan men niet aan het model van Van der Kruk een

simpele veer met demper combinatie toevoegen. Dit model bevat immers

alleen massatraagheidsmomenten en geen massa's. Het wordt noodzakelijk

om een tweede model te maken, dat de translatorische verschijnselen kan

beschrijven. Naast buiging van een koppeling kunnen ook de armen van de

robot of de gehele robot zelf buigingstrillingen uitvoeren. Dit laatste

maakt het zojuist genoemde model ook noodzakelijk. Momenteel is men bij

de afdeling werktuigbouwkunde met het ontwerp van een dergelijk model

bezig. Wij zullen ons daaram voornamelijk op de torsieverschijnselen

concentreren. Wel zullen wij de buigingsverschijnselen trachten te

signaleren en in algemene zin beschrijven. Uitdrukkelijk wijzen wij er

op dat een translatorisch model van een industriele robot een onmisbaar

onderdeel van de beschrijving van zo'n robot is.

2.1.1 De proefopstelling

Zoals reeds gemeld bevat de proefopstelling een koppeling tussen de

twee vrijheidsgraden die als volkomen star te beschouwen is. Deze kop

peling bestaat uit een as met een diameter van 55 mm en een lengte van

100 mm. Theoretisch heeft deze as een torsiestijfheid c
t

= 1 10 9 Nm/rad

en een buigstijfheid ~ = 2,7 10 9 N/m. Bij een massatraagheidsmoment

van 10 kgm2 levert dit een torsie-trilling van 1,6 kHz Ope Bij een

massa 25 kg treedt een buigtrilling van 0,5 kHz Ope Dit traagheids-
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moment en deze Massa zijn schattingen van wat maximaal kan optreden in

de proefopstelling. De torsie-trilling valt buiten het interessante

gebiedr zij is te hoogfrequent en zal als zij optreedt slechts een

geringe amplitude hebben (deze is evenrediq met 1/w2 ). De buigings

trilling zou mogelijk wel kunnen optreden. De as is echter (ongeveer in

het midden) gelagerd. Wij moeten dus met een kortere as rekenen. Ben

schatting van de stijfheid wordt dan 2,2 10 10 N/m (1 • 50 mm), bij een

Massa van 25 kg is dan een trilling van 4,7 kHz mogelijk. Naar ver

wachting is dit niet meetbaar, tenzij wij onze proefopstelling op een

voudige wijze zodanig kunnen veranderen dat er wel sprake is van een

'slappe' as. Dit is mogelijk door de balk te gebruiken als as, waarbij

een tweede balk gemaakt moet worden om als last voor de tweede vg te

dienen. De buigstij fheid en de torsiestij fheid van de balk zijn in dit

verband van belang. Wij zullen deze berekenen.

Buigstijfheid: om de buigstijfheid van een holle balk te berekenen moet

men de uitwijking tengevolge van een kracht F kennen, zodat door de

deling:

Fc ,.-
b 3

deze stijfheid berekend kan worden. Zie fig. 2.1.

fig. 2.1

Z!
I

Ihffi~y._-_._-_._. - r

1
(

b
)

Het buigen_van

een holle balk

t.g.v. een

kracht F.

De uitwijking z(x) is te berekenen uit de differentiaalvergelijking:
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F (l-x)
E J

Y

Hierin is E de elasticiteitsmodulus van het materiaal en J y is het

kwadratisch oppervlaktemoment t.o.v. de y-as:

J - ff z2 dy dzy

er wordt gelnteqreerd over de doorsnede van de balk.

In het geval van een holle balk levert deze inteqratie op:

2.4

Door de differentiaalvergelijkinq (verg. 2.2) op te lossen vinden we de

uitwijking als funktie van de kracht:

Dus:

z -
F 1 3

3 E J
Y

3 E J
Y

2.5

Voor de balk van de proefopstellinq geldt: 1 == 0,8 m; b = h == 0,09 m;

d == 0,004 m; E == 2 10 11 N/m 2 (staal); J y == 1,7 10- 6 m4• De buiqstijf

heid van de balk is dus ~ = 2 10 6 N/m. Hierbij zijn de plaatjes aan

het einde van de balk buiten beschouwinq gelaten.

Torsiestijfheid: een staaf die een koppel T ondervindt tordeert over" _0" -- --- ---

een hoek ~. De torsiestijfheid is als volqt qedefinieerd:

T
c ==-

t ~

De hoek ~ is afhankelijk van het koppel T:

2.7
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2.8

Hierin is 1 de lenqte van de staaf, G de glijdingsmodulus van het

materiaal en J p het polaire kwadratische oppervlaktemoment.

Voor de balk geldt: 1 =0 0,8 m~ G = 7,7 10 10 N/m 2• J p kan in principe

berekend worden, maar dit is hier veel te lastig. Eenvoudiger is het om

een tabellenboek te raadplegen: J p = 2,8 10- 6 m~. De torsiestijfheid

van de balk is dus Ct =0 2,7 10 5 Nm/rad.

2.1.2 De robot

In deze paraqraaf willen wij de constructie van de ASEA IRbG /2 robot

nader bespreken. Hierbij letten wij vooral op de slappe punten van deze

constructie.

Voor de hand liggende slappe delen van de robot zijn de koppelingen van

de motoren via de harmonic drives met de constructie. Er kunnen dus in

principe al vijf eigenfrequenties verwacht worden in het laagfrequente

gabied. De laagste, nl. die van het ,""motorblok, liqt volgens Van der

Kruk [lit. 1] in de buurt van 20 Hz. De eigenfrequenties zijn afhanke

lijk van het massatraagheidsmoment van de aan te drijven last. Wij

kunnen dus tengevolge van de ~ en ll-motorblokken twee eigenfrequenties

in de buurt van 30 Hz verwachten (resonantie-frequentie is omgekeerd

evenredig met de wortel uit de massa). De resonanties ten gevolge van

de t- en v-motoren met toebehoren moeten in de buurt van 50 Hz verwacht

worden. '

Als wij de onderdelen van de robot nader bestuderen, dan zien wij de

volgeride delen als mogelijk slappe elementen. De bovenarm is als

slapste 'balk' van de robot aan te wijzen. De onderarm en andere giet

stnkken zijn op het oog stijver dan de bovenarm. Deze arm is echter

niet zonder maer slap te noemen. De onderdelen die aan de achterzijde

van de robot zitten en voor de overbrenging naar de ll-as zorgen, zijn

wel slap. Deze onderdelen worden echter nauwelijks belast in een

richting die een trilling kan veroorzaken. De voornaamste belasting is

in de lenqte richting (trek en druk). De ~as en de ll-as bestaan in
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werke~ijkheid niet in tastbare vorm. om de motoren die de polsknik en

polsverdraaiing bekrachtigen, laaq in de constructie te houden is een

stangenmechanisme nodig dat binnen in de onder- en boven-arm zit (fig.

1.3). Deze constructie bevat schijven die draaien om de 9, IX. en t

assen. Rierdoor kunnen de beide armen niet zelf om een as draaien. Zij

draaien nu in lagers, die geklemd zitten in rinqvormige gietstukken.

Deze 'ringen' zijn vrij slappe onderdelen. Berekeningen (logboek)

hebben w.tgewezen dat verwacht kan worden dat zij met een frequentie in

de buurt van de 20 a 30 Hz zullen trillen. Dit zijn trillingen in de

buigingsrichting. De berekeningen zijn analooq aan die aan een balk
"

(zie hiervoor). Echter door de rinqvorm ontaarden de berekeningen in

zeer onoverzichtelijke formules, welke alle terug te brengen zijn op

vele standaard integralen. Vooral van het kwadratisch oppervlakte

moment (Jy en Jp : zie verg. 2.3) levert grote problemen op, omdat

de integratie gebeurt over variabele grenzen wordt de uiteindelijk op

te lossen differentiaalvergelijking (2.2) zeer complex. De ringen

worden voornamelijk op torsie belast. Wij hebben hier geen nadere

berekeningen aan gedaan, maar het vermoeden bestaat dat deze onderdelen

als de slapste elementen aangewezen kunnen worden. De ringen van de lI

as zijn onderdelen van twee uitlopers van de onderarm. Deze uitlopers

doen denken aan een stemvork. Tenslotte kan de robot als geheel gezien

worden als een paa~ met op de top een zijbalk. Deze kan zowe~ een buiq

als een torsietrillinq uitvoeren.

2.1.3 Effect van een niet-starre koppeling

In het model van Van der Kruk is de parameter c 3 de stijfheid van d&

verbindinq van de harmonic drive en de last. Zij wordt voornamelijk

bepaald door de torsiestijfheid van de uitgaande as van de drive. Wij

zullen de relatie van daze stijfheid en de torsiestijfheid van de

koppeling tussen de eerste en de tweede vg nader beschouwen.

Als het massatraagheidsmoment van de koppeling tussen de twee vg te

verwaarlozen is t.o.v. de totale last van de eerste vg, dan kunnen we

c 3 en ct (de torsiestijfheid van de koppeling) als twee veren in

serie behandelen. De as die de koppeling vormt in de proefopstelling

--.
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heeft een massatraagheidsmoment dat te berekenen is met de volgende

formule (massieve cylinder):

2.9

met m .. 1,7 kg de massa en R .. 22,5 IrI'Il de straal van de as: J ..

0,86 10-3 kqm2. Bet massatraagheidsmoment van de last (J l' 4) liqt in de

orde van 1 kgm2, zodat J te verwaarlozen is. Als wij de balk als as

qebruiken, dan is het massatraagheidsmoment van de koppeling:

2.10

hier is 1 .. 80 em de lenqte van de balk. Deze heeft een vierkante door

snede met breedt h .. 9 em en dikte d = 4 mm. De soortelijke Massa van

het materiaal is p" 7800 kg/m3 (staal). Due J .. 21 10-3 kgm2. Bieraan

moet nog toegevoegd worden de bijdrage van de montagetafel en de eind

plaatjes van de balk. Bet totaal wordt J .. 3 10-2 kgm2. Ala wij dit

verwaarlozen t.o.v. de qehele last, dan introduceren wij een geringe

fout. Bij de ASEA robot doet zich een geheel andere situatie

voor. De koppeling tussen de eerste en tweede vg is geheel anders dan

bij de proefopstelling. De tweede vg is gemonteerd op een soort pot die

op lagers rust en door de eerste motor rondgedraaid wordt. Bier kan men

de verwaarlozing dus niet toepassen. Dit is ook niet mogelijk bij de

koppeling tussen de tweede en derde vg.

Wij kunnen dus voor de proefopstelling c 3 en ct als veren in serie

beschouwen. Voor de ASEA robot moet men een extra massa-veer systeem

toevoegen, als de koppeling een lage torsiestijfheid heeft. Ten behoeve

van de metingen en om het algemene inzicht te verqroten zullen wij het

gedrag van veren in serie beschouwen.

De stijfheid van de veren c 3 en Ct in serie is:

1 1-- -c c
t

dus 2.11

De stijfheid c 3 is tamelijk gering (c 3 ,. 36 10 3 Nm/rad), zodat Ct. in



26

de meeste gevallen veel te groot is. De totale stijfheid c is dan

gelijk aan c 3' hetgeen inhoudt dat we de koppeling als star kunnen

beschouwen. Als ct van dezelfde ordegrootte is als c 3 dan kunnen we

trillingen bij een lagere frequentie verwachten. In het model van Van

der Kruk kunnen we dan rekenen met de waarde van c voor de parameter

Zoals reeds geconstateerd is, is een combinatie van een torsie- en een

buigstijfheid moeilijk te modeleren. Het opnemen van beide soort stijf

heden is niet altijd noodzakelijk. Als bepaalde krachtpatronen noo~t

kunnen optreden, kan men bijv. een buigingstrilling uitsluiten. om een

indruk te krijgen van wat er kan gebeuren als er zowel een torsiestij f

heid als een buigingsstijfheid van belang is, zullen wij een balk

beschouwen met torsiestijfheid Ct en buigstijfheid Cb. Op de balk

werkt een kracht F (in &en vlak loodrecht op de lengte-as) onder een

hoek ~: zie fig 2.2.

F
I

I

I P
- .-. +. _. - t--_..J.o:::...l...-~------i~

I_--_~>
I k

IE-----+
I a

fig 2.2

Een kracht die een balk

zowel doet buigen als

torderen.

De kracht F is te ontbinden in de krachten F1 en F2. F1 doet de balk

buigen en F 2 veroorzaakt een verdraaiing. We letten op de verplaatsing

s van. punt P tengevolge van kracht F. Als s 1 de verplaatsing van. P. is..-...

t.g.v. F 1 dan is s1 ::a FlCb = F cos~ I Cb. De verplaatsing 8 2
t.g.v. F 2 is afhankelijk van de hoek y waarover de balk verdraait:

k F 2 k F sin~

y--=c
t

ct
2.12

Voor kleine y geldt dan s 2 ::a a k F sin ~ I ct. De totale verplaatsing

s is nu m.b.v. Pythagoras te berekenen. Aangezien c .. F/s is de
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resulterende stijfheid te berekenen:

2.13

om een indruk te krijgen van de grootte van Cbt kunnen wij deze

stijfheid van de balk berekenen. Oaarvoor nemen we een hoek ~ van 45°,

een afstand k ~ 0,15 m en een afstand a ~ 0,045 m. Oit zijn waarden die

voor de proefopstelling enigszins realistisch zijn. De gecombineerde

buig/tersiestij fheid wordt nu: Cbt ~ 2,8 10 6 N/m.

In de proefopstelling is de last van de eerste vg excentrisch

geplaatst. Als de balk (d.i. de last van de tweede vg) excentrisch is

ingeklemd dan zal. de zwaartekracht een moment veroorzaken dat werkt op

de koppeling van de twee vrijheidsgraden. oit moment is afhankelijk van

de hoek 9 en de inklemming A (vergelijk: hoek ~ bij coriolis krachten).

Ooor het ronddraaien van de balk om de tweede as zal de richting van

het moment op de koppeling varieren: hoek ~ uit formule 2.13 is

afhankelijk van 9 (en A). De koppeling zal hierdoor volgens een

complexe functie verbuigen. Bij de excitatie van de eerste vg terwijl

de tweede vg stilstaat, zal de richting van excitatie kracht en de

richting van het moment t.g.v. de zwaartekracht bepalend zijn voor de

richting van de verbuiging en de frequentie van de resonantietrilling.

Een en ander is dus afhankelijk van hoek 9 en inklemming A.

Wij hebben de torsiestijfheid Ct uit formule 2.13 niet in de hand,

dit is immers c 3 uit het model van Van der Kruk, oftewel de stij fheid

van de uitgaande as van de harmonic drive. De buigstijfheid Cb kunnen

wij door het kiezen van een bepaalde constructie wel zelf bepalen

(binnen bepaalde grenzen). Het is aan te raden deze buigstilfheid· zo'

groot mogelijk te kiezen, zodat de zeer complexe verschijnselen die

gepaard gaan met de combinatie van tersie en buiging vermeden kunnen

worden. oit is bij de bouw van de ASEA-robot blijkbaar nagestreeft. Oe

constructie is zodanig gekozen dat een uitgaande as van een harmonic

drive alleen op torsie belast kan worden. Oe eerste vg bestaat bijv.

uit een pot die op lagers ronddraait, waardoor de as niet gebogen kan

worden: zie fig. 2.3. Een uitzondering wordt gevormd door de vierde en
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vijfde vg (t en v beweging: het polsgewricht). Door de stangen van het

stangenmechanisme (zie fig. 1.3) onder een bepaalde voorspanning te

brengen, is de verbuiging van de uitgaande as van de harmonic drives

meer constant.

fig. 2.3

De aandrijving van de

eerste vg bij de

ASEA-robot.

2.2 Variabele parameters

In de vorige paragraaf hebben wij reeds gezien dat een bepaalde stijf

heid variabel kan zijn. De invloed van de tweede vg op de eerste

bestaat ook uit het variabel (niet-constant) maken van diverse para

meters uit het model van een vg. Het massatraagheidsmoment dat de last

vormt voor de eerste vg (J 1'4) is de parameter die bepaald wordt door

de: stand van de balk, oftewel door de verdraaiing- van de tweede vg.. - ..

Daarnaast kunnen er nog meer parameters varieren. De demping d l' 3 van

de uitgaande as van de harmonic drive is volgens Van der Kruk niet

constant. Hij constateerde ook dat de torsiestijfheid c 1'3 van deze as

bij een andere voorspanning veranderde.
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2.2.1 De last

Met behulp·van de formules uit appendix A kunnen wij het massatraag

heidsmoment van de balk berekenen, en wel als functie van de hoek a en

de inklemming x,. De balk heeft een vierkante doorsnede en is hol. Dit

laatste maakt het noodzakelijk dat wij de berekeningen twee maal uit

voeren. Een keer met de 'buiten-maten' van de balk en een keer met de

'binnen-maten'. Het verschil van deze twee is het gezochte traagheids

moment. Deuiteinden van de balk zijn afgesloten met plaatjes die

groter zijn dan de doorsnede van de balk. Zij bevatten vier schroef

gaten en een groter gat in het midden. Wij zullen deze plaatjes in onze

berekeningen benaderen met plaatjes die geen gaten bevatten en precies

even groot zijn als de balkdoorsnede.

De balk heeft een lengte 1 en een hoogte en breedte h. De wanddikte is

d. Voor een massieve balk wordt formule A.11 van appendix A gebruikt:

2.14

Met 1 = 80 em, h = 9 em, k • 15 em wordt dit:

J 1 = M { 0,0239 + [0,0527 + 0,64 (Jrx,)2 ] sin 2a} 2.15

Met 1 = 78 em (de afdekplaatjes zijn 1 em dik), d • 4 mm zodat h =
8,2 em en k als boven:

J 2 :I M' {0,0236 + [ 0,0501 + 0.608 (J,-x,) 2 ] sin 2e} 2.16

Het gezochte massatraagheidsmoment is dan J 1-J2• Alleen de Massa moet

nog berekend worden. De balk is van staal gemaakt. De soortelijke

Massa van staal p = 7,8 10 3 kg/m 3. Met boven genoemde maten kunnen M en

M' berekend worden. M = 50,54 kg en M' = 40,91 kg. Het verschil tussen

deze massa's moet de werkelijke Massa benaderen. De balk weegt 10 kg,

de afwijking is dus gering (4%). De formule voor de massatraagheid van

de balk t.o.v. de rotatie-as van de eerste vg wordt dus:



J - 0,24 + [ 0,61 + 7,5 (~-A)2 ] sin 2a 2.17

Voor het mass&traagheidsmoment dat de last van de eerste vrijheidsgraad

vormt moet men nog de overige elementen in rekening brengen. Dit zijn

de klemonderdelen van de balk, het hele motorblok van de tweede vg en

de uitgaande as met montagetafel van de eerste vg zelf. Deze onderdelen

tesamen leveren een bijdrage van 0,12 kgm2, zodat de last voor de

eerste vrijheidsgraad wordt:

J l' ~ a 0,36 + [ 0,61 + 7,5 (~-A) 2 ] sin 2a 2.18

Deze J 1'1t neemt de plaats in van J it in vergelijking 2.21 van Van der

Kruk. Deze vergelijking wordt nu:

" ..,
J1'1t 4'1t = c1'3 (4'3 - 4'1t) +d1'3 (4'3 - 4'1t) - d1'7 4'1t 2.19

Als wij dit nu in het Laplace-domein willen beschrijven om de over

drachtsmatrix te verkrijgen, dan stuiten wij op een probleem: J 1'1t is

niet constant. Deze parameter is afhankelijk van de hoek a, welke in

het algemeen willekeurig kan varieren. Doordat Laplace-transfomatie

niet mogelijk is kunnen wij geen overzichtelijke beschrijving geven van

het dynamische gedrag van het systeem. Wel kunnen wij het model in het

tijddomein beschrijven, hetgeen toch noodzakelijk is voor een uiteinde

lijke computer-implementatie van het model. Als men de frequentie-over

dracht van een bepaalde ingang van het model naar een bepaalde uitgang

wil bepalen, dan kan men dit doen met een programma als "frequency

response" van Van der Kruk voor een bepaalde stand van de opstelling

c.q. robot.

2.2.2 Massatraagheidsmomenten en de ASEA robot

Met de methode van berekenen van massatraagheidsmomenten uit appendix A

kan men ook de variaties in de last bepalen, die de verschillende vrij

heidsgraden van de ASEA robot moeten verplaatsen. Men moet daarvoor de

de robot opdelen in rekenheden: onderarm, bovenarm, de pols, enz.

Als men de last (J l' It) van de eerste vg wil bepalen, dan kan men als
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vo1qt te werk qaan. Bereken de bijdraqe van de onderarm: hiervoor kan

men for.mule A.11 qebruiken (rekeninq houdend met het ho1 zijn van de

arm). De bijdraqe van de bovenarm is te berekenen door qebruik te maken

van de formu1es A.7 en A. 9, waarbij de hoek a door a vervanqen dient te

worden. Pas hierna de formule van Steiner toe a1s in A. 10, maar dan met

een afstand k die afhanke1ijk is van de verdraaiinq van de tweede vq,

dus van hoek a: k - 1 sina met 1 de 1enqte van de onderarm. De pols en

de grijper kan men a1s puntmassa' s benaderen (de Massa van de pols is

3,12 kq, en van de grijper 1,24 kq). De afstand van deze onderde1en tot

de rotatie-as kan a1s functie van a en a berekend worden. Zo kan men

ook de bijdraqe tot het massatraaqheidsmoment van de meeste te mani

pu1eren 1asten schatten. Voorwaarde is dat zo'n last niet te 1anqwerpiq

is, omdat dan het zwaartepunt essentiee1 verder 1iqt dan de grijper.

A1s dit we1 het qeval is, dan moet men weer de methode van appendix A

qebruiken7 het traaqheidsmoment kan dan afhanke1ijk worden van de

stand van de pols (verdraaiinq van de t en v assen). Tens10tte moet men

nag de bijdraqe van de e1ementen aan de achterzijde van de robot en de

bijdraqe van de basis in rekeninq brenqen. Hoewe1 de motoren voor de

aandrijvinq van de tweede en derde vg aan de achterzijde we1 meedraaien

met de hoeken a en a, kan men de variatie in de bijdraqe waarschijn1ijk

verwaar1ozen.

Ala- men de bijdraqen van a11e onderde1en a1dus berekend heeft, kan men

deze bij e1kaar opte11en. Voor discrete waarden van de hoeken is dan

het massatraaqheidsmoment te schatten. Deze schattinq kan qeverifieerd

worden met de methode die Van der Kruk [lit. 11 hfst. 2] reeds qebruik

te: bepaa1 de tijdconstante in een bepaa1de stand van de robot en her

haa1 de meting na toevoeqinq van een bekende Massa op een bekende

p1aats (toevoeqen van bekende massatraaqheid)7 uit de veranderinq, van

de tijdconstante is het oorspronke1ijke massatraaqheidsmoment te schat

ten (de veranderinq in de tijdconstante is evenrediq met de veranderinq

in het massatraaqheidsmoment).

Met deze methode kan men oak de last (J 2' 1+ en J 3' 1+) van de overiqe

vrijheidsqraden bepa1en. om tot werke1ijke schattinqen te komen moet

men de exacte maten van de robot kennen. De door ASEA verstrekte qe

qevens zijn hiervoor niet vo1doende. Men kan de robot demonteren om

deze qeqevens te verkrijqen, maar dit brenqt het risico met zich mee
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dat men bij het monteren fouten maakt. om bijv. het gewicht van de pols

te weten te komen, zou men dit element kunnen demonteren en wegen. Als

men het daarna weer wil monteren dan moet men de stangen, die de rota

tie van de motoren aan de vierde en vijfde vg doorgeven, onder een

bepaalde voorspanning brengen. Deze voorspanning is niet door ASEA

bekend gemaakt. Wij hebben daarom ASEA gevraagd de weging voor ons te

deen. Een gelijktijdig verzoek om meer gegevens is niet gehonoreerd. In

dit stadium van ons onderzoek verdient het dan ook aanbeveling om met

ASEA in overleg te gaan om meer gegevens te verkrijgen.

2.2.3 De demping

Zoals Van der Kruk reeds signaleerde, is parameter d 1'3 niet constant.

Deze is als volgt afhankelijk van de last J 1'4:

2.20

Dit is formule 4.69 van Van der Kruk, waarin Cr de relatieve demping

is en J de massatraagheid van de motor, de tachometer, de resolver en

de harmonic drive. De parameter J heeft een vaste waarde, nl. 269 10- 6

kgm2. De last is bij de proefopstelling in de orde van 1 kgm2 en bij de

ASEA robot in de orde van 10 kgm2. om deze twee massatraagheden te

kunnen vergelijken moet men de waarde van J 1'4 door het kwadraat van de

reductieverhouding delen. Men krijgt dan de zg. gereduceerde waarde.

Bij de eerste vg is de reductieverhouding 158, zodat men kan stellen

dat J1:'4 in de orde van 40 10- 6 a 400 10- 6 kgm2 ligt. De ~,a~~e van de

wortel is voor de hoogste waarde twee keer zo groat als voor de laagste

waarde van J 1'4. Bij de proefopstelling zal d 1'3 slechts licht varieren

tenzij extra, grote gewichten worden toegepast. Voor de ASEA robot

geldt dat d l' 3 meer kan varieren.

Van der Kruk toonde reeds aan dat de relatieve damping onder grote

variatie van de grootte·van de last, slechts weinig verandert (C = 4 a
r

5 '). Wij kunnen in de proefopstelling de waarde van.J 1'4 niet over een

zo groot gebied varieren. Wij verwachten dus een vrijwel constante
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relatieve damping.

In de literatuur is erg weinig te vinden over de variatie van de

materiaaldamping. De meeste schrijvers komen niet verder dan een ver

wijz:ing naar een figuur, waarin een hystereselus wordt getoond. In

[lit. 5] wordt neg het meest aandacht besteed aan dit verschijnsel. Er

wordt daar gesteld dat de demping in het algemeen afhankelijk is van:

het materiaal, de inwendige spanning, de temperatuur en de frequentie

waarmee het materiaal trilt. Er worden enige grafieken gegeven waarmee

de afhankelijkheid van een van deze parameters wordt gedemonstreerd,

maar men komt niet tot een formele beschrijving.

2.2.4 De stijfheid

Wij hebben in paragraaf 2.1 reeds, gezien dat een stij fheid, die het

uiteindelijke dynamische gedrag bepaalt, variabel kan zijn, omdat zij

afhankelijk is van de richting van de exciterende krachten. Wij zullen

onderzoeken of er nog maer redenen zijn am een mogelijke variatie in

een stijfheid te veronderstellen.

De parameter c l' 3 wordt voornamelijk bepaald door de flexspline van de

harmonic drive. In principe is de stijfheid constant zolang het

materiaal niet plastisch vervormd wordt. Als echter de flexs~ine van de

harmonic drive over een groter gebied tegen de circular spline wordt

gedrukt, dan zal de stijfheid waarschijnlijk toenemen, omdat de tanden
1v' van beide splines als paralelle veren werken (totale stijfheid = som

van de stijfheden van de afzonderlijke veren). Door slijtage kan juist

het omgekeerde gebeuren. Bij een zijwaartse kracht op de uitgaande as
. : -:-. -_."

wordt de flexspline tijdens het roteren wisselend maer en m±nder··aang~

drukt. Het is moeilijk te voorspellen hoe de stijfheid hierdoor zal

varieren. Dit effect is reeds door Van der Kruk als mogelijkheid

genoemd [lit. 17 par. 4.5.1]. Hij constateerde een variatie in deze

stijfheid bij grote voorspanning van de as. Bij excentrische belasting

kan dit verschijnsel ook optreden. Wij zullen hier dus rekening mee

moeten houden. Bij de ASEA robot is dit geen probleem vanwege het feit

de assen niet op buiging belast worden: zie paragraaf 2.1.
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2.2.5 Meer vrijheidsgraden

De stand van de as van de eerste vg heeft geen invloed op de parameters

van de tweede vq. Dit qeldt echter alleen voor de configuratie die wij

als onderzoeksobject hebben. Als men onze bevindingen wil gebrui.ken om

een extrapolatie naar meer vrijheidgraden te doen, dan moet er op ge

wezen worden dat een asstand van een laqere vq (lees: laqer in de robot

geplaatste vq) weI deqeIijk van invloed kan zijn op het gedraq van een

hoqere vq. Nemen wij bijv. de tweede en de derde vq in beschouwing. De

asstand van de tweede vq zal van invloed zijn op de mate waarin de

zwaartekracht een mee- of teqenkoppel voor de derde vg levert. Bier is

dus opnieuw sprake van een positie-teruqkoppelinq.

2.3 Extra krachten

Op een constructie zoals een robot werken verschillende krachten. Men

kan deze krachten in drie soorten onderscheiden. Ten eerste zijn er de

krachten die door de motoren worden veroorzaakt. Ten tweede krachten in

het materiaal. Vooral door snelle variaties in de beweging van de robot

en bij constructies die niet star zijn kunnen interne krachten op

treden, bijv. bij het bui.gen van een balk. De derde soort krachten zul

len wij hier behandelen. Dit zijn de coriolis krachten, de centrifugaal

krachten en de zwaartekracht. Wij noemen deze de extra krachten, omdat

dit krachten zijn die van nature aanweziq (kunnen) zijn. Zij worden

niet direct door de motoren veroorzaakt. Een kombinatie van beweqing,

. de stand. van de robot en zijn constructie bepaalt de groo'j;._t;~.en. ~e..

richtinq van deze krachten.

Wij zullen de voorwaarden bepalen waaronder de krachten kunnen optre

den, van welke ordegrootte zij zijn en in welke richting zij werken.

Daarnaast onderzoeken wij hun invloed op het dynamisch gedraq van de

robot.
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2.3.1 Coriolis krachten

Ala een Massa zich in een roterend stelsel verplaatst, ondervindt zij

een kracht in een richting loodrecht op de verplaatsingsrichting en in

het vlak van de rotatie. Deze kracht wordt de coriolis kracht genoemd.

Met een rotatie-vector ~, een snelheidsvector v en een Massa m is de

coriolis kracht:

P -2mvxw-cor
2.21

Dit is een ui.twendig vectorprodukt.

Een robot ondervindt t.g.v. de rotatie van de aarde ook een coriolis

kracht. De grootte van deze kracht is in de orde van 10- 5 N en kan dus

verwaarloosd worden.

In het geval van twee rotatie vrijheidsgraden kan een coriolis kracht

optreden als om beide assen gedraaid wordt. De rotatie van de eerste vg

levert alleen een bijdrage aan ~ De rotatie van de tweede vg veroor

zaakt v en kan eveneens een bijdrage leveren aan We om een indruk te

krijgen van de grootte van de coriolis kracht en van zijn gevolgen

beschouwen wij de balk van de proefopstelling, welke draait om de as

van de eerste vg (hoek ,) en om de as van de tweede vg (hoek 9). De

vector ~ wordt zodanig berekend dat hij samenvalt met een radiaal van

de as van de eerste vg. De richting van w is vertikaal naar boven (zie

fig 2.4). Als de balk in het midden is ingeklemd en vanui.t een ver

tikale positie gaat roteren om de tweede as terwijl er al geroteerd

wordt om de eerste as, dan zal de coriolis kracht de rotatie w tegen-

fig. 2.4

De coriolis kracht.

werken. Zolang de balk van vertikale positie naar horizontale positie

draait, is de richting van de kracht op het bovenste en het onderste

deel tegengesteld aan de rotatie-richting om de eerste as. Draait de
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balk van horizontale positie naar vertikale positie dan werkt de

coriolis kracht in de rotatie-richting. Dit houdt verband met de teken

wisseling van de vector v.

om de grootte van de coriolis kracht te kunnen schatten, denken wij de

massa van de balk geconcentreerd om zijn lengte-as (de plaatjes aan het

eind laten we buiten beschouwing). Door de balk aldus te benaderen

introduceren wij een fout die vooral in vertikale positie relatief

groot is. Op een afstand r van de tweede as bevindt zich een puntmassa

m - pAdr1 waarin p de soortelijke massa van het materiaal is (staal:

p :OJ 7,8 10 3 kg/m 3) en A de oppervlakte van een doorsnede van de balk.

We berekenen de snelheid v en de rotatie-snelheid w die deze puntmassa

in een vlak loodrecht op de as van de eerste vg uitvoert. Zie fig 2.5.

I

j
y z

t
z

~ ~

I Yo - ----

r e
~

:II:
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bovenaanzicht zijaanzicht vooraanzicht

fig 2.5 Het berekenen van de coriolis kracht.

We berekenen de afstand s van de as van de eerste vg tot de puntmassa

m. Deze afstand is afhankelijk van de afstand k van de lengte-as tot de

as van de eerste vg en van de afstand van de puntmassa tot het vlak

door de twee assen (x,z-vlak). Deze laatste afstand is r sina, zodat

S :OJ .; ( k 2 + r 2 sin2 a ) 2.22

Met v :OJ s' vinden we de snelheid (om een differentiatie naar de tijd

aan te geven gebruiken wij een accent):

r 2 sin 2av :OJ --=0...--==-::...:.. _

2 .; ( k 2 + r 2 sin2 a )
e' 2.23
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Zeals reeds is opgemerkt, levert de rotatie van de tweede vg ook een

bijdrage aan w. Deze bijdrage wordt gevormd door de vergroting van de

hoek ~ (zie fig 2.5). Oit is de hoek tussen de tweede as en het lijn

stuk s.

~ =< arctan ( ~ sin e ) 2.24

De grootte van w kan nu berekend worden: w - " + ~', dit levert:

2.25

We kunnen nu de coriolis kracht die op de puntmassa werkt berekenen:

e' r 2 sin 2 e e' r k cos e )
Fcor - pAdr ( ,'+ 2.26

I (k 2 + r 2 sin 2 e) k 2 + r 2 sin2 e

Wij willen de grootte van de coriolus kracht die op de gehele balk

werkt, schatten. Daarvoor moeten we formule 2.26 integreren naar r. Oe

integratie-grenzen worden bepaald door de lengte van de balk (1) en de

plaats waar hij is ingeklem.d (de inklemverhouding A).

r
2

( ,'+ e'rkcose ) dr 2.27

l(k4r 2s in 2e) k4r 2s in2 e

(1-A) 1
Fcor= pAe'sin2e I

-ll

Deze integraal is met behulp van de volgende standaardintegralen oplos

baar:

2.28b

Hiermee is een algemene formule voor de coriolis kracht te berekenen

met o.a. A en 1 als parameters. Aangezien deze formule zo ingewikkeld



38

is dat zij qeen bijdraqe aan het inzicht in het qeheel levert, laten

wij haar hier weq. Wij willen echter nag steeds een schattinq hebben

van Fcor. Daarvoor moet bij voorkeur het maximum bepaald worden als

funktie van e en ~. Dit is praktisch qezien niet meer alqebraIsch op te

lossen. Wij hebben daarom met behulp van de computer Fcor onder vari

atie van e en ~ berekend, waarbij we de resultaten tevens door de

computer hebben laten tekenen: zie fiq 2.6. Wij hebben bij deze

berekeninqen aanqenomen dat de hoeksnelheden van de twee assen constant

zijn en beida qelijk aan 2 rad/s. Dit is onqeveer de maximale snelheid

van de beide assen in de proefopstellinq. De oppervlakte A = 1,4 10-3

m2; ~ 3 0,8 m en k 3 0,15 m.

Het maximum is sterk afhankelijk van e en in qerinqe mate afhankelijk

van ~. Bij ~ = 0,5 liqt het maximum bij 35 0 en het minimum (maximaal in

teqenover~estelderichtinq) bij 145 0
• Bij ~ a 0,35 (12 em uit het

midden) liqt het maximum bij 30 0 en het minimum bij 140 0
• De qrootte

van Fcor neemt in het maximum toe bij afname van ~ en in het minimum

(in absolute waarde) zeer lanqzaam af. De qrootste waarde voor Fcor

wordt steeds in het maximum qevonden. Dit komt doordat de rotatiesnel

heid in het minimum kleiner is dan in het maximum (let op de hoek ~).

Bij ~ = 0,35 en e = 30 0 is Fcor .. 10,8 N. Deze kracht qrijpt in het

massamiddelpunt aan.

I2 0r--~Z"'0--"'--T<0;.....,.--:,60::........,...-::8;:..0-,-...:'.;:::00:...,..-.:;'20:......,.-:..;":::..0-,--,,:,:16;::.0-,---:.;'8~ 2

J!cor

in N

iO

°

10

---_•. ~. ~

-2

-<

-6

-.

I: A - 0.5.
2: A - 0.45
3: A - 0,4
4: A - 0;,35

-8

-'a
. i l :-~l;;;0~---:;<0;---;6o;;---''---:~"'-~-'--....l--'--'---'---'---.J -12

sa loa lZD 14D l6Q I~

a in graden

fiq 2.6 De coriolis kracht onder variatie van e bij

verschillende waarden voor ~.
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De coriolis kracht werkt in de richtinq van de rotatie w. Hij zal de

rotatie'oa de eerste as tegenwerken of bevorderen en de rotatie om de

tweede as altijd teqenwerken. De hoek ~ varieert slechts langzaam en

over een kleine hoek, afhankelijk van ~ en 1. Het extra koppel dat de

tweede motor zal moeten leveren om de rotatiesnelheid constant te

houden is veel Minder dan bij de eerste motor. om een schatting te

krijqen van het teqenkoppel dat de eerste motor moet overwinnen,

beschouwen wij een coriolis kracht van Fcor ,. 10 N die 12 em van de

tweede as aanqrijpt, terwijl de hoek a = 30°. De afstand van dit punt

tot de as van de eerste vq is (k ,. 0,15 m):

s ,. I ( k 2 + r 2 sin2 a ) • 0,16 m

Het coriolls koppel is dan:

'l' ,. sF" 1,6 Nm
cor cor

2.29

2.30

Het koppel dat de eerste motor reeds levert om een rotatie-snelheid van

2 rad/s te kunnen verkrijqen is als volgt te bepalen. De benodigde

spanning is ca. 30 V, de motorstroom is dan ca. 3 A. Het geleverde

vermogen (P) is dan 90 W. Met de formule 'l'w ,. P is dan het door de

motor aan de uitgaande as geleverde koppel te berekenen:

'l' ... UI/w .. 45 Nm 2.31

Het koppel dat door de coriolis kracht wordt veroorzaakt is due slechts

ca. 3,5 , van het koppel dat de motor levert.

Het coriolis koppel is dus in het algemeen afhankelijk van de

parameters k, 1, A en m. Het is een functie van de hoek a en de

hoeksnelheden van de beide vrijheidsqraden. Resumerend:

'l' = 'l' ( a, a' ,~' ,k,l,m, A)cor cor
2.32

Bij de ASEA-robot zijn de parameters k en A beide nul (eenzijdiqe

inklemminq). De beschrijving van Fcor en 'l'cor is hier veel eenvoudiger.
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Onder andere is d& hoek ~ constant (90°), zodat l.I) == lj)'. De afstand s ==

r sin9, hetgeen voor de coriolis kracht levert:

F -pAlj)'9'cos9cor f r dr == ~ m 1 lj)' 9' cos 9
o

2.33

Het coriolis koppel is dan:

T == ~ 1 sin9 F - a1 m 1 2 lj)' 9' sin 2ecor cor 2.34

Tcor is maximaal bij 9 == 45°. Als m = 10 kg, 1 ,. o,a m en de beide vg

met een snelheid van 2 rad/s roteren is Tcor = 3,2 NIn.

In deze formule is de bijdrage van de overige vg van de robot wegge-

laten. Met name de bijdrage die de derde vg (hoek a) kan leveren is nog

van belang. Als de eerste vg stil staat (of nagenoeg still dan zal een

rotatie van de tweede en derde vg een coriolis kracht veroorzaken die

de rotatie van de tweede vg tegenwerkt. Dit koppel zal naar verwachting

van dezelfde ordeqrootte zijn als het hier berekende coriolis koppel

voor de eerste twee vg. Combinatie van bewegingen van de eerste en

derde vg zal een relatief klein koppel opleveren, aangezien de hoek a

maar beperkt varieerbaar is in een gabied rond het nulpunt van Fcor.

Dit qeldt bij elke hoek 9. Als alle drie de vg tegelijk roteren kan er

een coriolis kracht ontstaan die groter is dan het hier berekende

koppel en die zeer complex afhankelijk is van de hoeken 9 en IX. De

vierde en vijfde vg (polsgewricht) zijn buiten beschouwing te laten,

tenzij een lang en zwaar voorwerp in een naar buiten (van de basis af)

zwaaiende beweging wordt verplaatst.

2.3.2 Centrifugaalkrachten

Een voorwerp dat roteert om een as ondervindt een kracht die werkt

langs een radiaal van de rotatiecirkel en die naar buiten gericht is.

Deze kracht wordt de centrifugaalkracht genoemd. De qrootte van deze

kracht is als volgt te berekenen:
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2.35

waarin m de massa van het voorwerp dat zich op een afstand r van het

rotatiecentrum bevindt. De rotatiesnelheid is w.

om een indruk te krijgen van de invloed van deze kracht moeten wij een

aantal situaties beschouwen. Wij moeten de rotaties van ieder vg apart

behandelen, waarbij er gelet moet worden op een al dan niet excentrisch

geplaatste last.

We beschouwen eerst de rotatie van de eerste vg bij een excentrisch

geplaatste last, zoals bij onze proefopstelling het geval is. Deze

kracht werkt op de eerste as en tracht deze te buigen. om een indruk te

krijgen van de mate van doorbuiging van deze as zullen wij de as van de

proefopstelling als voorbeeld nemen. Deze as heeft een buigstijfheid c

.. 2, 7 10 9 N/m (zie par. 2. 1• 1). We kiezen nu extreme waarden voor de

parameters uit formule 2.35: m =- 50 kg, r = 1 m (massatraagheidsmoment

is 50 kgm2) en w,. 2 rad/sec. Dan is Fcf ,. 200 N. De uitwijking u van

de as t.g.v. deze kracht, is u .. F/c • 8 10- 8 m. Zelfs t.o.v. de

positioneringsnauwkeurigheid is dit te verwaarlozen. We hebben hier wel

te doen met een zeer stijve as. Ala wij te doen hebben met een as die

een stijfheid heeft die een factor 1000 kleiner is, dan zal de uitwijk

ing bij deze extreme centrifugaalkracht van dezelfde orde worden als de

positioneringsnauwkeurigheid. Men kan hierover neg het volgende opmerk

en. De as is bij de constructie van de een robot zonder problemen zeer

stijf te kiezen (een massieve dikke as levert relatief een verwaarloos

bare bijdrage aan het massatraagheidmoment). Tijdens de beweging van de

robot is de nauwkeurigheid van plaats van ondergeschikt belang.

De centrifugaal kracht bevordert een horizontale stand van de balk bij

excentrische inklemming. Dit kan ala volgt ingezien worden. De centri

fugaal kracht ligt in het horizontale vlak. Een component van deze

kracht in het vlak van de rotatie van de tweede vg tracht de balk naar

een horizontale positie te bewegen. Het werkelijke koppel wordt bepaald

door de component van de centrifugaal kracht die loodrecht op de balk

staat. Dit koppel is:

2.36
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waarin de hoek ~ bepaaJ.d wordt door de tweede as en de verbindingslijn

van de eerste as met het massamiddelpunt van de balk, zie bijv. fig.

2.3. De hoek is afhankelijk van 9:

l:l t (Jr k) 1
I" "" arc an k ) sin 9 2.37

Het maximum van Tcf is lastig te berekenen. Wij zullen een bovenqrens

voor dit maximum geven. De massa m "" 10 kg, w a 2 rad/s, r "" 0,16 m,

1 "" 0,8 m,. ~ = 45° en 9 "" 45°: Tcf == 0,3 NIn. Dit is te verwaarlozen.

Als de last voor de eerste vg niet excentrisch is geplaatst, zoals bij

de ASEA-robot, dan heeft een centrifugaalkracht t.g.v. de rotatie van

deze vg wel invloed op de rotatie van de tweede vg. De centrifugaal

kracht t.g.v. van de rotatie van de eerste vg tracht de balk aan de

tweede vg naar buiten (van de basis af) te bewegen. De qrootte van deze

kracht is afhankelijk van de hoek 9:

P "" P A w2 sine {r dr = 1:1 m w2 1 sin 9
cf 0

2.38

Deze kracht is maximaal voor 9 "" 90°. Met m "" 10 kg, 1 = 0,8 m en w = 2

rad/s is Pcf :& 16 N in het maximum. Het koppel op de tweede vg t.g.v.

de centrifugaaJ. kracht qrijpt aan in het massamiddelpunt en is:

T "" .1 m w2 1 2 sin2 ecf 8
2.39

Vergelijk dit met Tcor (verg. 2.34). Tcf is maximaal bij 9 "" 45° en met

bovenstaande waarden voor m, 1 en w dan gelijk aan 3,2 NIn.

Als k-*""O (proefopstelling) zal de centrifugaaJ. kracht t.g..v. de rota- --"

tie van de tweede vg de as van deze vg trachten te buigen. De component

van deze kracht in het horizontale vlak zal de rotatie van de eerste as

tegen of meewerken. We hebben al gezien dat de buiging van de as wegens

de grote buigstijfheid te verwaarlozen is.

De horizontale component van de centrifugaal kracht is gelijk aan:

F f h "" m w2 1 (Jrk) sinec , or
2.40
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en: grijpt aan in het massamiddelpunt van de balk. De afstand van dit

Punt tot de eerste as is gelijk aan .; ( k 2 + (J,-A) 2l2s in 2e ), zodat het

koppel dat werkt op deze as is:

Oit is maximaal. voor e =Be 90° waarbij Tcf a 0,92 Nm als men de gebruike

lijke waarden voor de parameters invult bij A - 0,3S ..

Een centrifugaal kracht t.g.v. de rotatie van de tweede vg ala k - 0

(ASEA-robot) heeft geen invloed op de rotatie van de eerste twee vg.

Wel ondervindt een eventuele derde vg enige invloed van deze kracht.

2.3.3 De zwaartekracht

In het model van een industriele robot met een graad van vrijheid

[lit.. 1] is geen rekening gehouden met de werking van de zwaartekracht.

Deze kracht is niet van belanq voor een rotatie-vrijheidsgraad die een

rotatie om een vertikale as mogelijk maakt, zoals de eerste vrijheids

graad van onze proefopstelling. Voor de tweede vg is de zwaartekracht

wel van belang. De tweede as ligt horizontaal. Als deze as roteert en

de te verplaatsen last is excentrisch geplaatst, dan zal de zwaarte

kracht een tegen- of meekoppel veroorzaken.

We beschouwen de balk van de proefopstelling. De zwaartekracht grijpt

aan in het massamiddelpunt en is groot:

. - - -. ~ -= .

F - m gz
2.42

met m de massa van de balk en g de valversnelling. Het koppel dat deze

kracht levert t.o.v. de tweede as is:

T - F 1 (Is- A) sin e :. m g 1 (1,- A) sin ez z 2.43

waarbij 1 (Is-A) de afstand is van het massamiddelpunt tot de as. Oeze
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afstand is maximaaJ. 12 CDl (I a 80 CDl, x.:II< 0,35) te kiezen. Met een

massa van 10 kq en g .. 9,8 m/s 2 is het koppel in het maximUlll (9 .. 90 0
)

Tz - 11,8 Nm. Dit is ca. 26 lis van het koppel dat de motor kan leveren.

Vooral voor lage rotatiesnelheden betekent dit dat men de motorspanninq

sterk zal moeten varieren om een constant toerental te houden. Een

voorbeeld tar toelichting: U ... 10 V, I ... 1,2 A, w ... 0,3 rad/s edit zijn

realistische waarden voor de proefopstellinq). Het door de motor qe

leverde koppel is dan T ... 40 Nm. Bij een opqaande beweqinq werkt de

zwaartekracht teqen, met in het maximUlll (bijv.) een koppel van Tz a 

11,8 Nm. Het gevraaqde koppel wordt dan 51,8 Nm. Bij het zelfde toeren

tal (we wilden dit imm.ers handhaven) en dezelfde motorstroom zal de

motorspanninq moeten toenemen naar U ... 13 V.

Het is de bedoeling dat men robots gaat maken die bestaan uit lichtere

constructies. De qrootte van de Fz zal dus afnemen. Tevens zal hetzelf

de geleverde elektrisch vermoqen CUI) in een qrotere rotatiesnelheid

(w) resulteren. Dit betekent dat het qeleverde koppel T ... UIlw af zal

nemen. De relatieve invloed van de zwaartekracht zal dus niet evenrediq

met de massa afnemen .. De rotatiesnelheid is afhankelijk van het massa

traaqheidsmoment. Dus w is niet aIleen afhankelijk van de massa maar

ook van waar deze massa zich bevindt, een afhankelijkheid van de con

structie en de stand van de robot .. Wij kunnen dus qeen algemene uit

spraak doen over de samenhanq tussen de invloed van de zwaartekracht,

de massa van de constructie en de rotatiesnelheid.

Formule 2.43 laat zien dat het koppel dat de zwaartekracht veroorzaakt

afhankelijk is van de hoek 9, oftewel van de hoek waarover een as van

een vq verdraaid is .. Bij maer vq zal dit koppel echter ook afhankelijk

zijn van de stand van de assen van de vq die na de betreffende vg

komen.. Daarnaast is het koppel afhankelijk van de massa die de robot

moet hanteren. Deze massa kan variabel zijn.

2.3.4 Cumulatie van extra krachten

Wij hebben nu een inzicht in de qrootte van de extra krachten. Hoe

belnvloeden zij nu het dynamisch gedrag van de robot (met 2 vg)? Het
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antwoord op deze vraaq is niet eenvoudiq te qeven. De coriolis kracht

is in het alqem.een zo complex afhankelijk van de rotatie van de assen

van de beide vq en van de constructie van de robot, dat een zinniqe

uitspraak niet moqelijk is. om een beeld van het qeheel te krijqen

zullen wij de situatie als bij de ASEA-robot nader beschouwen, waarbij

wij robotdelen van de bovenarm qedemonteerd denken, zodat er werkelijk

maar twee vq overblijven. Zoals reeds qeconstateerd is het hier een

voudiqer om de coriolis kracht te beschrijven. De centrifuqaal kracht

heeft bij de ASEA Minder invloed dan bij de proefopstellinq.

In de beschrijvinq van het dynamisch qedraq van een robot met een qraad

van vrijheid door Van der Kruk [lit. 1] in de formules 2.18 tm. 2.21 is

voor ons in dit verband alleen de laatste formule van belanq. Deze

formule is voor onze eerste vq:

.. I I I

J 1'4 cIl4 = cl'3 (cIl3-cIl4) + d1'3 (cIl3-cIl4 ) - d 1'7 cIl4 2.44

waarbij de parameters niet qereduceerd zijn (niet qedeeld door de

reductieverhoudinq van de overbrenqinq). Met de introductie van de

extra krachten wordt dit voor de eerste vq (waar alleen Tcor van belanq

is):

.. I I I

J1' 4 cIl4 z e1' 3 (cIl 3-cIl4) + d1' 3 (cIl 3- cIl4) - d1' 7 cIl4 +
1 2 I 2.45- 8' m 1 94 sin294 cIl4

Hierin djn m en 1 de massa en de lenqte van de balk aan de tweede vq.

Deze formule qeldt alleen bij een last die over een hoek 9 kan draaien

in_. een vlak door de rotatie-as van de eerste vq. Als dit niet het-geval
- - - ..• - - .. ~ -- ..... -- -.

is, dan is de bijdraqe van de coriolis kracht veel complexer en is er

ook een bijdraqe van de centrifuqaalkracht. Formule 2.44 wordt voor de

. tweede vq met de introductie van de extra krachten (Tz en Tcf van

belanq) :
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... I I I

J 211t 9.. -c2'3 (&3- 91t) +d2'3 (93-91t ) -d2'7 9If. +
1 I

+ ~ m 9 1 sin 91t + 8 m 1 2 ('1t)2 sin291t
2.46

Aangezien , en 9 over het algemeen willekeurige functies van de tijd

zijn, kan men deze differentiaal vergelijking niet Laplace trans

formeren. Wij kunnen hiervan dus geen overdrachtsfunctie geven.

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het mogelijk is om de

effecten van deze extra krachten lokaal weg te regelen. Men weet de

gewenste rotatie-snelheid. Via het tacho-signaal is de werkelijke snel

heid bekend. Hiermee is het mogelijk om lokaal de motorspanning zodanig

te regelen dat de gewenste rotatiesnelheid zo goed mogelijk benaderd

wordt. Met name de invloed van de zwaartekracht zal hiermee opgeheven

kunnen worden. De coriolis kracht en de centrifugaal kracht leveren

relatief kleine koppels. Genoemde regeling kan de invloed van deze

koppels ook opheffen. Een andere mogelijke oplossing is het voorkomen

van deze krachten. Bij het bepalen van een geschikte besturing (voor

een bepaalde taak) kan men bepaalde combinaties van rotaties trachten

te vermijden.

Bij het bepalen van een geschikte besturing zal men steeds de werking

van de extra krachten in beschouwing moeten nemen. De ruimtelijke

resultante van deze krachten kan, door een combinatie van snelle ver

anderingen in de rotatiesnelheden van de assen, zowel in grootte als

in richting sterk varieren. Dit kan ongewenste trillingen veroorzaken.

Het eenvoudigste voorbeeld van dit effect is het volgende. Stel dat de

rotatie~~elhedenvan de beide assen groot zijn, terwijl de, co~io~i.s ~

de centrifugaal krachten maximaal zijn. Als nu de rotatiesnelheid van

de eerste as snel afneemt zal de resultante van de genoemde krachten in

korte tijd tot nul resulteren. De resultante kan een buiging van een

balk (waarop zij werkte) veroorzaakt hebben, die te gering was om van

invloed te zijn op de positioneringsnauwkeurigheid die aanvankelijk

(tijdens de beweging) geeist was. Het stoppen van de beweging van de

robot zal nu gebeuren volgens een bepaald regelpatroon om trillingen te

voorkomen. Dit patroon zal gebaseerd zijn op voorkennis: het model van
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de robot. Heeft men bij het bepalen van het regelpatroon geen rekening

gehouden met de coriolis en centrifugaal krachten, dan kan de balk een

andere beginpositie (voor het regelpatroon) hebben dan men verwacht

had. He.t effect zal zijn dat de trillingen toch op kunnen treden.

Als de robot een voorwerp met Massa m oppakt, zal de totale invloed van

de zwaartekracht toenemen met een onbekende factor. Het is immers niet

altijd exact bekend wat de massa van het voorwerp is en hoe het geposi

tioneerd is. Aan de vergelijking 2.46 zal dus nog een niet te bepalen

parameter moeten worden toegevoegd. Dit is een extra argument voor het

introduceren van een lokale regeling.

De robotarmen moeten in staat zijn am elke Massa te kunnen hanteren,

binnen bepaalde grenzen, zonder plastisch te vervormen. Dit laatste

houdt in dat de stij fheld van die armen zodanig moet zljn dat elke

gewenste versnelllng tegen de rlchtlng van de zwaartekracht in, moge

lljk moet zijn.



3. METINGEN

J.1 Statische metingen aan de proefopstelling

Ala de balk aan een zijde ingeklemd wordt, dan is de laagste eigen

frequentie in buigingsrichting 123 Hz (buigstijfheid: 2 10 6 N/m). De

laagste trilling in torsierichting is 528 Hz (torsiestijfheid: 2,5 10 5

Nm/rad) •

De laagste eigenfrequentie (buiging) bij een inklemming van 12 em van

het midden (1 = 0,44 m, let op het klemstuk) is ca. 410 Hz (c = 12 10 6

N/m). De te verwachten torsietrilling is ca. 960 Hz.

De motoren hebben de weerstanden en zelfinducties zoals die in tabel

3.1 zijn vermeld. Deze zijn gemeten met meetbruggen. om verschillen bij

koude en warme motor te kunnen signaleren hebben wij de motoren warm

gedxaaid en nogmaals gemeten.

R (Q) L (J.IH) R (C) L (IJH)

l' vg 2,4 18 1,6 18,3

2' vg 2,7 19,5 1,7 19,7

koude motor warme motor

tabel 3. 1 Weerstanden en zelfinducties van de motoren

van de twee vrijheidsgraden.

De zelfinducties veranderen nauwelijks als de motor warm wordt. De

weerstanden daarentegen wel. Wij zullen daarom bij de evaluatie van de

metingen met deze verschillen rekening moeten houden. Aangezien er vele

metingen gedaan moesten worden, waarbij er steeds iets aan de opstel

ling veranderd moest worden, zullen wij meestal moeten rekenen met de

weerstanden van de koude motor.

De door ons gemeten zelfinducties wijken nogal af van hetgeen Van der



49

Kruk [lit. 1} en Wener [lit. 3} hebben qemeten. Zij kwamen op resp.

87 I.IH en 92 IJH tdt. Wij hebben een andere meetbruq qebruikt: Rhode &

Schwarz LARO 610 (THE.ER.MB. 12). Gezien het verschil hebben wij de

metinq herhaald met de meetbruq die Van dar Kruk en Wener ook hebben

qebruikt (HP 4265 RLC-meetbruq; THE.ER.MB. 21). Het bleek dat deze

meetbruq Minder qeschikt is voor het meten van zelfinducties die

kleiner zijn dan 100 IJH. Converqentie trad op bij ca. 90 ~, ca. 50 lJH

en ca. 17 1lH. Dit was niet het qeval bij de door ons qebruikte meter.

Wij vermoeden daarom dat de metinqen van Van der Kruk en Wener fout

zijn.

Andere parameters zijn de motorconstanten, die men uit de catalogus kan

verkrijqen. Daarin kan men ook een schattinq van de spelinq vinden. Wij

hebben deze spelinq naqemeten. Bij de eerste vrijheidsqraad meten wij

een (halve) spelinq van 6,9 10- 5 rad, hetqeen een factor 6 Minder is

dan wat de catalogus opqeeft. De spelinq van de tweede vrijheidsqraad

ia echter veel qroter: 6,6 10-4 rad, dit is 1,5 keer zo qroot als de

opqave van de cataloqus. Men kan deze spelinq met het blote ooq waar

nemen: op een afstand van 40 em is de verplaatsinq ca. 0,5 IDII1. De

spelinq zit in de harmonic drive. De harmonic drive van de aerste vrij

heidsqraad is in zijn qeheel qekocht. Zij is in de fabriek in elkaar

qezet. De harmonic drive van de tweede vrijheidsqraad is los qekocht.

Zij is op de TH qemonteerd in een huis dat hier ontworpen en qebouwd

is. Moqelijk is men bij dit laatste niet voldoende nauwkeuriq te werk

qeqaan. Aan het eind van ons onderzoek hebben wij de spelinq noqmaals

qemeten. Er was qeen toename meetbaar bij de eerste vq, maar wel bij de

tweede vq: daar was de spelinq 1,4 keer zo qroot als bij de eerste

metinq (halve spelinq: 9,3 10-4 rad).

3.1.1 Trillinqen bij constante rotatie

Als men een van de motoren bekrachtiqt met een qelijkspanninq, dan

blijkt dat bij een bepaald spanninqsniveau c.q. bepaalde rotatie-snel

heid de opstellinq qaat trillen. Deze trillinqen zijn dan niet constant

aanweziq. Bij bepaalde asstanden kunnen zij tdtdempen, hoewel dit weer

niet altijd qebeurt. Van der Kruk heeft dit verschijnsel in zijn proef-
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opstellinq niet opqemerkt. Wij hebben metinqen verricht om dit nader te

kunnen bestuderen.

Oit de metinqen bleek dat de trillinqsfrequentie afhankelijk is van het

massatraaqheidsmoment. Bij een toename van J1'~ respectievelijk J2'~

neemt de frequentie van de trillinqen af. Bij de eerste vq is met Jl'~

• 1 kgm2 een trillinq van ca. 30 Hz te meten, bij J l' ~ • 1,25 kgm2 is

dit ca. 28 Hz. De trillinqen zijn maximaal (in amplitude) bij een

bepaalde motorspanninq (en rotatie-snelheid). Bij toename van het

massatraaqheidsmoment liqt dit maximum bij een laqere spanninq (rota

tie-snelheid). Binnen de meetnauwkeuriqheid (wat de trillinqsfrequentie

betreft: ca. 10\) is de verhoudinq tussen de trillinqsfrequentie en de

rotatie-snelheid constant.

De trillinqen treden op in het frequentieqebied waarin de laaqste

eiqenfrequentie van een vq liqt. Deze eiqenfrequentie is het qevolq van

het massa-veer systeem dat de koppelinq vormt tussen de harmonic drive

en de uitqaande as. Een en ander doet een verband vermoeden. Het is

denkbaar dat de flexspline van de harmonic drive qeboqen wordt door een

excentrische belastinq en daardoor onreqelmatiq aanqedrukt zit. In onze

proefopstellinq worden beide assen zodaniq belast dat de zwaartekracht

een buiqend moment veroorzaakt. Bij de opstellinq van Van der Kruk was

dit niet ZOe De assen zijn wel qelaqerd, nl. radiaal, op een punt, maar

deze laqerinq kan onvoldoende zijn om een buiqing van de flexspline te

voorkomen. De stijfheid van de assen zelf is relatief te groot om een

noemenswaardige doorbuiginq te ondergaan (zie par. 2.1.1). Hiermee zou

een verklarinq van het verschijnsel mogelijk zijn.

Bij de ASEA robot zijn deze trillingen nooit waargenomen. Als boven

staande een goede verklaring is, dan is bet verschijnsel bij.. de robot.

ook niet te verwachten. Zij is zodanig geconstrueerd dat de motoren en

overbrengingen niet op trek of druk belast worden. Bij de eerste vq

bijv. drijft de motor een soort pot aan die op lagers rust en waarop de

rest van de robot is aangebracht (zie fig. 2.3).

3.2 Gebruikte meetapparatuur

om de diverse metingen te verrichten hebben wij de volgende apparaten
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gebruikt. Voor de versterking van de excitatie-signalen hadden wij de

beschikking over een vermogensversterker. Als er slechts een motor met

een gelijkspanning bekrachtigd moest worden, dan konden wij een

krachtige DC-voeding gebruiken.

Gelijkspanningsbron: Delta Elektronica Power Supply 0050-10

THE.ER.PS.134

Versterker: servowatt Operational Amplifier DCP 260/60C

serialno: 81094

Als de twee motoren tegelijk met een gelijkspanning bekrachtigd moesten

worden, dan werd een minder krachtige OC-voeding gebruikt samen met de

versterker.

Gelijkspanningsbron: Delta Elektronica Power Supply 0030-1

THE .ER.PS.116

Om de motoren met een bepaalde golfvorm en een bepaalde frequentie aan

te sturen, bijv. voor het meten van stapresponsies, werd een functie

generator (met de versterker) gebruikt. De frequentie van de ge

genereerde spanningsgolven werd ter controle gemeten met een frequen

tiemeter.

Functiegenerator: Wavetek HF VCG generator

THE-EREA-GEF-106

Frequentiemeter: Data Precision Counter

THE-EREA-CN-101

Ter beoordeling van de signalen is een oscilloscoop gebruikt. Met

multimeters zijn de spanningen en stroman gemeten.

Oscilloscoop: Philips PM 3211

THE-EREA-OF-107

Multim.eter (spanning): Unigor3

THE.ER.UM-10

Multimeter (stroom): Universal Avom.eter

ER OM 63

Een ruisbron is gebruikt om ruisresponsies te kunnen meten.

Ruisgenerator: Solartron Random Signal Generator

THE. ER. GER. 05

Om laagfrequente signalen te kunnen registreren is een tweekanaals

recorder gebruikt.

Recorder: Hewlett Packard 7402A
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THE .ER.SC..32

Vrijwe~ alle metinqen zijn qereqistreerd door een analyser.

Analysers: Hewlett Packard HP 5420A

Hewlett Packard HP 5423A

Bij deze analysers hoort een plotter. De analyser HP 5423A kan naast

tijd- en frequentie-analyses oak modale analyses uitvoeren. Wij hebben

van deze extra moqelijkheid qeen qebruik qemaakt. De analysers zijn

rdoor elkaar r qebruikt, d.w.z. wij hebben steeds die analyser qebruikt

die voorhanden was.. Aa wij naar de analyser verwij zen is het steeds

een van deze twee, tenzij uitdrukkelijk de HP 5423A wordt qenoemd. De

T.H.E. bezit maar twee van deze apparaten. Zij worden beheerd door de

heer Hijink van de vakqroep WPB, afdelinq Werktuiqbouwkunde. De werkinq

van deze apparaten wordt in de volqende paraqrafen nader toeqelicht.

3.2.1 De modal analyser

De qebruikte frequency-analyser is een apparaat van de firma Hewlett

Packard~ de BP 5423. Bij dit apparaat hoort een plotter en een aantal

ladinqsversterkers. Wij zullen de werkwijze van de HP 5423 hier qlobaal

bespreken. Voor een maer qedetailleerde beschrijvinq wordt verwezen

naar Van dar Staay [lit .. 2 J.
De BP 5423 is in feite een micro-computer, die de qemeten siqnalen

analyseert. Deze siqnalen zijn de excitatie en de responsie van de

constructie. De analyser berekent de overdracht als functie van de

frequentie uit deze siqnalen.

Er zijn verschillende vormen van excitatie moqelijk: sinusvormiqe

excitatie, ruis excitatie en schok of tmpuls excitatie. De eerste twee

vormen zijn bij het exciteren van een mechanische constructie vaak

problematisch, omdat de excitator zeer zorgvuldiq op het meetobject

moet worden aanqebracht, aanqezien anders door spelinq de qemeten en de

werkelijke excitatie niet met elkaar in overeenstemminq zijn. Schok

excitatie is eenvoudiq uit te voeren, maar heeft als nadeel dat het

veel tijd kost. Deze excitatie qebeurt met een hamer met krachtopnemer.

De responsie wordt qemeten met behulp van een versnellinqsopnemer. De

siqnalen die van deze opnemers komen worden eerst versterkt. De ver-
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sterkinqsfactoren worden aan de analyser bekend qemaakt. De triqqerinq

qebeurt door de impuls van het excitatie-signaal. Bij metinqen aan de

proefopstellinq waarbij de motoren qebruikt konden worden, is voor

ruisexcitatie qekozen, aanqezien dit qeen problemen oplevert.

Frequentie-analyse: om de overdracht tussen twee punten van de con

structiete kunnen bepalen kan men een of meer keren meten. Het aantal

keren is naar eiqen keuze instelbaar. De analyser zal over de opeen

volqende metinqen middelen. Hoe meer metinqen hoe nauwkeuriqer de over

dracht bepaald kan wOrden. Men kan zo over bijv. 5 metinqen laten

middelen, maar ook over 5000 metinqen. In het laatste qeval heeft men

wel een daq werk terwijl er niet noodzakelijk neg wezenlijke ver

beterinqen in de nauwkeuriqheid optreden.

Wij zullen nu inqaan op de methode die de analyser qebruikt am de over

dracht te bepalen. Oit zal een qlobale beschrijvinq zijn, waarbij wij

ons beperken tot de voor dit rapport relevante zaken. Voor meer qe

detaileerde informatie wordt verwezen naar Van der Staay [lit. 2].

Door middel van Fast Fourier Transformatie worden de Fourierqetrans

formeerde van de excitatie- en responsiesignalen bepaald. Hieruit zou

de overdrachtsfunctie berekend kunnen worden, als er maar een maal

qemeten werd. Men wil echter kunnen middelen over meer metinqen. Door

de Fourierqetransformeerde met zijn qeconjunqeerde te vermeniqvuldiqen

verkrijqt men het autovermoqensspectrum. Op soortqelijke wijze kan het

kruisvermoqensspectrum bepaald worden. Door het laatstqenoemde spectrum

door het eerstqenoemde spectrum te delen wordt weer de overdrachts

functie verkreqen. Nu is het wel moqelijk om te middelen: men kan het

qemiddelde van de vermoqensspectra bepalen.

, -: O-e:c analyser qeeft ook de coherentie van het inqanqs- en ui.tgangssignaal.

als functie van de frequentie. Als de coherentie voor een bepaalde

frequentie laaq is, dan betekent dat dat signaal-ruisverhoudinq laaq

is. Oit kan de volqende oorzaken hebben:

a. veel ruis van een bepaalde frequentie (bijv. 50 Hz)

b. qeen uitqanqssignaal bij een bepaalde frequentie (bijv. bij een nul

punt: het inqanqssignaal bevat een bepaalde frequentie wel, maar

het uitqanqssignaal niet, of nauwelijks)

c. spelinq, niet-lineairiteiten (qemeten trillinqen kunnen niet het



54

qevolq zijn van het inqanqssignaal, omdat deze niet die frequenties

bevat op moment van meten)

Modale analyse~ Bij een modale analyse van een constructie wordt niet

de overdracht tussen tWge punten, maar tussen vele punten bepaald. Men

definieert daarvoor een aantal (meet-) punten op de constructie. De

plaats van deze punten in een te kiezen coordinatenstelsel, wordt aan

de analyser bekend qemaakt. Bovendien dient men aan te qeven hoe deze

punten verbonden zijn. Hierdoor kan de analyser een tekeninq van de

constructie op het scherm projecteren.

Op de plaats van een van de punten wordt nu een versnellinqsopnemer

qeplakt. Op alle andere punten wordt de constructie m.b.v. de hamer in

drie richtinqen aanqeslaqen (qeexciteerd). De overdrachtsfuncties

tussen deze punten en het punt met de versnellinqsopnemer worden nu

steeds bepaald en onthouden. Omdat wij qeinteresseerd zijn in de uit

wijkinq op een bepaald punt, terwijl wij de versnellinq meten, moet de

analyser de overdrachtsfunctie noq twee maal inteqreren. Na afloop van

de vele metinqen kan men deze overdrachtsfuncties bekijken en daaruit

de resonantiefrequenties of trillinqsmodes 'kiezen'. Vervolqens qaat de

analyser bepalen wat de uitwijkinq van een bepaald punt bij een bepaal

de mode is. Oit qebeurt voor alle punten en alle modes. Hierna kan men

weer een tekeninq van de constructie op het scherm zichtbaar maken,

waarbij qekozen kan worden voor het tonen van de vorm van het qeheel

bij een trillinq van een bepaalde mode. Er vindt een simulatie van de

beweqinq van de constructie bij die trillinqsmode plaats. Uit het meer

of minder beweqen van onderdelen van de constructie kan men conclusies

trekken over de oorspronq van een trillinq.

VoigensVan der Staay [lit. 2] is het voldoende om op een~plaaes··te· ."-'

meten en op de andere plaatsen te exciteren. Oit qeeft een vollediq

beeld. Een en ander berust op het reciprociteitsbeqinsel. Het is de

vraaq of dit principe noq qeldt als er aktieve elementen, zoals de

robotbesturinq, aanweziq zijn. Eniqe berekeninqen, welke in appendix B

te vinden zijn, wezen uit dat dit in het alqemeen niet zo is. Gezien de

kleine zelfinductie van de motoren (kleiner dan 100 ~) zal men tot

circa 200 Hz qeen last hebben het aktieve element dat zo'n motor vormt.

Als echter de uitwijkinq groot wordt, dan zal de reqelaar die de posi-



tie van iedere as regelt, deze uitwijking trachtEm tegen te gaan. De

metingen zijn dan niet betrouwbaar meer.

Meetnauwkeurigheid: .. Zoals gezegd hangt de nauwkeurigheid van de meting

en samen met het aantal metingen waarover gemiddeld wordt. Wij hebben

bij schokexcitatie steeds over 5 metingen laten middelen. Indien de

overdrachtsfunctie een ruisachtige indruk maakte, hebben wij de meting

herhaald met een middeling over 10 excitaties. Dit gaf dan vaak een

'netter' plaatje. Bij ruisexcitatie is doorgaans over 100 metingen

gemiddeld.

Naast de meetfouten worden er kwantiseringsfouten geintroduceerd.

Binnen een gekozen frequentiegebied wordt een bepaald aantal frequen

ties gekozen (equidistant), waarvan de uitwijking weergegeven wordt. In

ieder frequentiegebied (door de gebruiker uit een aantal vaststaande

waarden te kiezen) worden 256 (frequentie-) punten gekozen. Dit houdt

in dat bij een frequentiegebied van 1,6 kHz de afstand tussen de opeen

volgende frequentiea Af = 6,25 Hz. Bij een gebied met een breedte van

50 Hz is Af = 195 MHz. Door een aantal kleinere gebieden na elkaar te

kiezen en de meetresultaten binnen hetzelfde kader uit te laten tekenen

(plotten) kan voor een groot frequentiegebied toch een groter aantal

meetfrequenties gekozen worden.

De plaatjes werden m.b.v. een plotter getekend. Uit deze tekeningen

zijn de meeste frequenties bepaald waarbij een resonantie op bleek te

treden. Dit kon gedaan worden door gebruik te maken van zg. cursor

lijnen. Dit zijn horizontale (x) en vertikale (y) lijnen, waarvan de

plaats en het snijpunt met de qrafiek ook in getalwaarde aangegeven

worden. Door deze lijnen nauwkeurig te positioneren kon de plaats van

een piek (bijv.) bepaald worden. Vaak hangt de meetnauwke~.ig~_e:idaf

varrde nauwkeurigheid waarmee de cursorlijnen gepositioneezd kunnen

worden. Een enkele keer is de plaats van een bepaald punt op papier

bepaald m.b.v. een lineaal en een rekenmachine. Gezien de meetnauw

keurigeheid van het meten met een lineaal (in nun) schatten wij de meet

fout dan op ca. 5 \. Bij het gebruik van cursorlijnen kan de meetnauw

keurigheid varieren tussen 1\ en 5\. Daar waar de coherentie slecht

(laag) is, is de grafiek veelal "ruis-achtig", waardoor de plaats

bepaling min of meer arbitrair wordt. De nauwkeurigheid is dan in de

orde van 10\ a 20\.
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3.3 Stapresponsies

Metingen aan de ASEA robot (Van der Kruk [lit. 1]) hebben reeds uitge

wezen dat de tijdconstante afhankelijk is van het massatraagheids

moment. Dit is een lineaire afhankelijkheid: zie bijv. de bijdrage van

de mechanische tijdconstante aan de totale tijdconstante formule 3.2.

Wij hebben stapresponsies gemeten van de eerste vg van de proefopstel

ling. Deze metingen zijn gedaan met de HP 5420A. Het ingangsignaal is

een blokspanning met een periodetijd van 1 sec, waarbij het laagste

niveau 5 V is en het hoogste niveau 15 V. Bij de metingen is het massa

traagheidsmoment (J 1'1t) gevarieerd door de balk eerst in het midden in

te klemmen (k = 0,5) en de hoek a van 0° tot 90° te verdraaien, en

daarna de balk in horizontale stand meer excentrisch in te klemmen. De

last voor de eerste vg kon hierdoor tussen 0,36 kgm2 en 1,3 kgm2 ge

varieerd worden. De tijdconstantes (63\ waarde van positieve stap)

zijn in gra.fiek uitgezet: zie fig. 3.1. De meetnauwkeurigheid wordt

bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de cursorlijnen van de analyser

gepositioneerd kunnen worden en door de afwijking die ontstaat doordat

bij het laagste spanningsniveau op het moment van de sprong de tril

lingen nog niet zijn uitgedempt (er ontstaan verschillen doordat er op

het moment van een maximum dan wel van een minimum wordt 'gesprongen').
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Wij schatten de nauwkeuriqheid op ca. 5%. De gemeten verschillen (zie

fig. 3.1) liqqen voor een qroot deel binnen dit nauwkeuriqheidsqebied.

Enkele grote afwijkinqen zijn te verklaren door waarschijnlijk foutief

qepositioneerde cursorlijnen.

Men kan in de grafiek een lichte toename van de tijdconstante bij toe

name van J 1' It zien. Hierbij moet opqemerkt worden dat J l' It over een

relatief (t.o.v. de ASEA robot) klein gabied varieert en ook t.o.v. de

massatraaqheid van de motor, de tachometer en harmonic drive relatief

klein is (zie par. 3.4).

Men kan zich af vraqen wat de invloed op de meetresultaten is van de

onreqelmatiqheid in de dempinq, die wij bij de metinq van de trillinqen

bij constante rotatie hebben qeconstateerd. Met andere woorden: de

tijdconstante is moqelijk afhankelijk van de stand van de as van de

eerste vq op het moment van de sprong. Dit kan ook de grote afwijkinqen

bij enkele qemeten tijdconstante~verklaren. Deqene die het meest van

het te verwachten patroon afwijken, hebben een afwijkinq in dezelfde

richtinq: de tijdconstante is qroter dan verwacht. Aanqezien de tijd

constante omqekeerd evenrediq is met de dempinq, kan voor deze metinqen

het moment van de spronq samen hebben qevallen met een asstand van

qerinqe dempinq.

Als de tijdconstante qemeten wordt bij de neerqaande stap (van 15 V

naar 5 V), dan blijkt dat men qemiddeld ca. 6 msec hoqer uitkomt. Dit

kan als volgt verklaard worden. Bij een versnellinq van de motoras in

de rotatierichtinq wordt niet de spelinq in de harmonic drive door

lopeno Bij een versnellinq teqenqesteld aan de rotatierichtinq (een

vertraqinq) wordt wel de speling doorlopen. Dit doorlopen van de

spelinq vertraagt het afremproces. Hoe vaak de spelinq doorlopen wordt

.. :: fa niet te voorspellen en ook niet uit de meetresultaten op te maken.

3.4 Ruisresponsie van de eerste vrijheidsgraad

3.4.1 Variatie van A en 9

Zoals reeds in paraqraaf 2.2.1 is aanqetoond, is het massatraaqheids

moment dat de last vormt voor de eerste vq (J1'1t) afhankelijk van de
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inklemverhouding A en de verdraaiing van de tweede vg: hoek e. Wij

hebben metingen gedaan om de invloed van A en e op het dynamisch gedrag

te kunnen bepalen. Daarvoor is de motor van de eerate vg geexciteerd

met een ruisspanning. Het tachosignaal is gemeten en verwerkt m.b.v. de

analyser HP 5420A. Er zijn twee series metingen gedaan. Bij de eerate

serie was de' balk in het midden ingeklemd (A - 0,5). Voor de hoek e
zijn zeven verschillende waarden gekozen tussen 0° en 90°. Bij iedere

waarde van e is de overdracht als functie van de frequentie bepaald.

Bij de tweede aerie metingen was de inklemming van de balk Anders: A =
0,35 en zijn er negen discrete waarden voor de hoek e gekozen tussen 0°

en 90°. De resultaten van deze metingen zijn verzameld in de tabellen

3.2 en 3.3.

o
15

30

45

60

70

90

':~:" 'O"':~

20

30

40

45

50

60

70
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0,36

0,40

0,51

0,67

0,82

0,90

0,97

0,36

0,45

0,55

0,68

0,75

0,82

0,94

1,05

1,14

3dB

(Hz)

3,2

3,2

3,1

2,8

2,4

2,8

2,6

3dB

(Hz)

3,9

3,8

3,7

3,7

3,6

3,8

3,6

3,5

3,5

dip

(Hz)

dip

(Hz)

34,2

32,6

30,7

30,8

29,2

28,9

28,1

27,0

piek

(Hz)

46

44

38,6

35,0

31,8

30,9

29,9

piek

(Hz)

37,5

37,4

37,3

35,0

34,5

34,0

32,8

32,.2

31,7

berg

(kHz)

0,21

0,20

0,21

0,20

0,21

0,20

0,20

berg

(kHz)

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

0,17

0,17

0,16

0,16

piek

(kHz)

0,90

0,91

0,90

0,91

0,91

0,90

0,92

piek

(kHz)

0,96

0,96

0,96

0,96

0,95

0,96

0,96

0,95

0,95

tabel 3.2

Ruisresponsie

motor-tacho

eerate vg met

A - 0,5

tabel 3.3

Rui"$respo11Slie- ... -.-.~.. ,.".', -e-'

motor-tacho

eerste vg met

A - 0,35
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Gedraq voor hoqe frequenties: Als wij voor de hoqe frequenties (hoqer

dan ca. 150 Hz) onze metinqen met die van Van der Kruk vergelijken, dan

valt onmiddellijk een verschil Ope Van der Kruk meet een dip ("anti

resonantie") en twee pieken bij respectievelijk 0,4 kHz, 0,6 kHz en 1,2

kHz. Wij meten een "berq" bij ca. 0,2 kHz en een piek bij ca. 0,9 kHz.

Verqelijk de fiq. 3.2 en 3.3. Volqens Van der Kruk [lit. 17 par. 4.3]

is de dip afkomstiq van de stij fheid van de verbindinq tussen de motor

en de harmonic drive. Zij treedt op als de dempinq d 6 + d 2 voldoende

klein is (d6 is de dampinq van de harmonic drive met zijn omqevinq en

d 2 is de materiaaldempinq van de verbindinq motor met de harmonic

drive). Blijkbaar is dit in onze proefopstellinq niet het qeval. De

dampinq met de OIllqevinq (d 6 .. dl' 6) is moqelijk toeqenomen. Daarnaast

kan de dempinq d 1'2 .. d 2 veranderd zijn, bijv. doordat de verbindinq

tussen de motor en de harmonic drive onder een ander voorspanninq is

komen te staan. Het eerstqenoemde is het meest waarschijnlijke. De

resonantie die Van der Kruk bij 1,2 kHz meette, treedt nu op bij ca.

0,9 kHz. Het hooqfrequente qedraq is te beschrijven met een over

drachtsfunctie met een noemerpolynoom die van de zesde graad is. Deze

qeeft vanweqe zijn complexheid nauwelijks inzicht in het dynamisch

qedrag. Het is dan ook moeilijk om de verschuivinq te verklaren. Oat er

een verschuivinq naar een laqere frequentie plaatsvindt duidt over het

alqemeen op een toename in de dempinq.

Het maximum van de "berq" ligt bij de eerste serie metinqen steeds op

dezelfde plaats, nl. bij ca. 205 Hz. Bij de tweede serie (A" 0,35)

ligt dit maximum bij een laqere frequentie en verschuift met de toename

van de hoek e (tevens toename van J 1'4) naar noq laqere frequenties

(&;"':0°: f .. 185 Hz en e .. 90 0
: f .. 160 Hz). Oit duidt op een toename

in de dampinq, aanqezien de resonantie niet wordt bepaald door J 1'4. De

resonantie in de buurt van 0,9 kHz blijft binnen een serie metingen

steeds op dezelfde plaats, d.w.z. bij de eerste serie (A" 0,5) bij ca.

0,91 kHz en bij de tweede (A" 0,35) bij 0,96 kHz. Er is een lichte

verschuivinq naar een laqere frequentie bij toename van e waarneembaar

in de tweede serie metinqen, maar de meetnauwkeuriqheid is te qerinq om

qefundeerde uitspraken te kunnen doen. Het verschil tussen de twee
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fig. 3.2
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series duidt op een afname van de demping bij excentrisch inklemmen,

maar zoals reeds is gesteld is het gedrag te complex om gefundeerde

uitspraken te kunnen doen.
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Het gedrag voor lage frequenties: Van der Kruk stelt dat er een vereen

voudigd model gebruikt Jean worden [lit. 1; par. 4.4.2.] om het gedrag

voor lage frequenties te kunnen beschrijven. Voor dit gereduceerde

model geldt de volgende overdrachtsfunctie tussen de motorspanning en

de spanning van de tachogenerator:

U
m

27"- s2
K(1+.:..zo.s+~)

Ut Wo Wo
- ----------:::'"::------

2'r s2
(1 + ,; s) (1 + - s + ::z- )

m Wr wr

3.1
(4.53 )

Hierin is K de gelijkspanningsversterking, ~ de mechanische tijd

constante, Wo en Wr de anti-resonantie (dip) respectievelijk de re

sonantie (piek), en '0 en 'r de relatieve demping. Voor de afleiding

en de definities wordt verwezen naar Van der Kruk.

De bandbreedte hangt samen met de reele pool p :: -1/-rm, dit is:

~K.r + Rd
p =- -

R (J + J~)
3.2

De parameter J It is de gereduceerde last voor de eerste vg, dus J It ::

J l' ';158 2 (de reductie verhouding is 158). J is het massatraagheids

moment van motor, tacho en harmonic drive samen: J =- 269 10-6 kgm2. De

demping d is de totale demping van motor, tacho en harmonic drive d =

dl' ~ + dl' 5 + dl' 6 - 788 10-6 Nms/rad. De pool is afhankelijk van de

motorweerstand R, welke temperatuurafhankelijk is (zie par. 3.1). Wij

hebben met een warme motor gemeten. Bij de eerste metingen (a =- 90° tot

en met a-60°) was de motor mogelijk minder warm, hetgeen de afwijk

lngen in de gemeten bandbreedte kan verklaren. De bandbreedte neemt met

het massatraagheidsmoment J l' It af, hetgeen in overeenstemming is met

formule 3.2. Vergelijken wij nu de gemeten bandbreedte bij A = 0,5 met

de qemeten bandbreedte bij A:: 0,35, dan zien wij dat deze bij de

laatste serie gemiddeld 0,7 Hz hoger is. Dit verschil kan niet ver

klaard worden met een temperatuurafhankelijkheid, aanqezien bij beide
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series metingen de motor warm gedraaid was. Gelet op de formule 3.2 is

er dan maar een verklaring mogelijk: de demping d is bij A = 0,35

groter. oit komt overeen met hetgeen wij bij de bespreking van het hoog

frequente gedrag reeds geconcludeerd hebben. De parameter d is af

hankelijk van d 1'6 welke groter is geworden.

Bij de eerste serie metingen is geen "anti-resonantie" of dip gemeten.

Er is wel een relatief lage piek te meten. De afname van de absolute

waarde van de overdracht is na de piek wel gelijk aan -1 (-6 dB/oct).

oit duidt er op dat er wel een complex nulpunten paar gevolgd door een

complex polen paar aanwezig is. De demping is waarschijnlijk groter,

zodat de negatieve "opslingeringa veel minder is.

l5 J5 . '5 55 65 15 ·85 95 1.05 l.IS fig. 3.4
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27 ·5 • 27.5•
25
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25.25 .35 . '5 .55 .65 .7S .85 .9& l.OS 1.15
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Het verloop van de piek met de verandering van het massatraagheids

moment is bij A = 0,5 anders dan bij A = 0,35. Zie fig. 3.4, waarin ook

de gemeten dip is uitgezet. Uit de grafiek valt te concluderen da~ bij

A = 0,5 de resonantie-frequentie omgekeerd evenredig is met I(J 1'4)'

zoals te verwachten is. Bij A = 0,35 is dit verloop geheel anders,

zowel voor wat betreft de anti-resonantie als voor de resonantie. Wij

hebben de parameter cl'3 uit deze meetgegevens berekend om een even

tueel verloop aan te kunnen tonen. Hiervoor hebben wij deze parameter

uit de dip berekend met de formule:
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en uit de piek voor beide series metingen uit de formule:

J J 1'1t
cl'3- (21tf )2 _

piek J + J 1'1t
3.4

Uit deze berekeningen bleek dat de stijfheid c 1'3 bij de eerste serie

metingen (A =- 0,5) gemiddeld 29, 1 10 3 Nm/rad was, waarbij er een lichte

toename met de hoek e zichtbaar is. Bij de tweede serie metingen zien

we dat de stijfheid niet constant is: cl' 3 berekend nit formule 3.3

neemt met e langzaam toe en is lager dan wanneer wij formule 3.4 toe

passen. In het laatste geval is de toename ook sneller, zie fig. 3.5 •

. 25 .35 .45 .55 .65 .75 ·65 .95 1.05 1.15 1.25
40 40
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36 36
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25 35 45 55 ·65 .75 85 95 1.05 1.15 1·25
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1 ,4

fig. 3.5 Geconstateerde variatie van de stijfheid c l' 3 bij

excentrische balkinklemming: A = 0,35.

Een verklaring voor dit verschijnsel meet gezocht worden in de com

binatie van een buig- en torsie-stijfheid, zoals wij besproken hebben

in paragraaf 2.1.3 over de dynamische koppeling. Het meer excentrisch

geplaatst zijn van de last doet de koppeling meer buigen waardoor de

buig/torsiestijfheid verandert. Aangezien wij geen gegevens hebben over

de buigstij fheid van de flexspline en de mogelijkheden tot buigen (let

op de inklemming van deze getande bus en op de lagering van de as),



64

kunnen wij helaas geen berekeningen doen om deze uitspraak te onder

bouwen.

Een vermoeden van een verloop van de torsiestijfheid is reeds door Van

der Kruk, maar ook door Verhoeven [lit. 3], uitgesproken. Steeds is

door werktuigbouwkundigen beweerd dat zo'n stijfheid niet verandert
,

zolang het materiaal niet plastisch vervormt. Wij menen op grond van

onze bevindingen en onder verwijzing naar formule 2.13 te kunnen con

cluderen dat er nag een mogelijke voorwaarde is waarbij stijfheid

variabel kan zijn.

3.4.2 OVerdracht naar de uitgaande as

Door gebruik te maken van een versnellingsopnemer hebben wij de over

dracht van de motor van de eerste vg naar de uitgaande as kunnen meten.

Daarvoor hebben wij de versnellingsopnemer op de balk ter hoogte van de

as van de tweede vg geplaatst, en wel zodanig dat versnellingen in de

rotatie-richting van de eerste vg gemeten werden. Teneinde te voorkomen

dat de draad, waardoor het signaal van de opnemer geleid werd, om de

opstelling gewikkeld werd, hebben wij deze draad via een haag punt

boven de opstelling naar de ladingsversterker van de analyser geleid.

Hierdoor was de signaalruisverhouding kleiner dan bij de andere

metingen, en hadden wij last van '50 Hz ruis'. De coherentie als

functie van de frequentie neemt boven 100 Hz snel af en is bij 180 Hz

gedaald tot beneden 0,1. Hierdoor konden er voor hoge frequenties geen

metingen verricht worden en zijn de resultaten boven 100 Hz Minder

betrouwbaar.

Bij de metingen is de hoek a gevarieerd van 0° tot 90° bij een inklem

verhouding ~ = 0,36. Als voorbeeld van de gemeten grafieken is de

grafiek van de overdracht bij a = 20° in fig. 3.6 gegeven. Als wij hier

spreken van de overdracht dan bedoelen wij de overdrachtsfunctie van de

motorspanning naar de rotatie-snelheid van de as. Aangezien er versnel

lingen gemeten zijn, moest er steeds een maal (complex) geIntegreerd

worden. In tabel 3.4 staan de gemeten resonanties.
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fig. 3.6 Gemeten amplitude-diagram van de overdacht van

de motorspanning naar de uitgaande as.

e Jl'~ piek piek dip

( 0 ) (kgm2) (Hz) (Hz) (kHz) tabel 3.4

0 0,36 37,4 56,9 OVerdracht van de motor

20 0,45 37,5 57,0 0,10 naar de uitgaande as, van

35 0,61 35,6 57,5 0,11 de eerste vg, bij A. = 0,36

45 0,74 33,8 57,2 0,12

60 0,92 31.9 57,5 0,12

75 1,06 31.5 58 0,14

90 1,11 31.5 58

Voor frequenties lager dan ca. 5 Hz is de signaalruisverhouding zeer

slecht, zoals ook in fig. 3.6 te zien is. Hierdoor is de bandbreedte

niet te meten. De reden voor deze slechte signaalruisverhouding moet

gezocht worden in de invloed van de speling en in de meetbaarheid van

lage versnellingen met een opnemer.
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De overdracht van de motorspanninq naar de rotatie van de uitqaande as

is volqens Van der Kruk:

d 3
K (1 + -s

~ c3
3.5--

U
21; s2 (4.60)

~(1 'f s) (1 rm + + --s + ::z-m w wr r

Er is dus een reeel nulpunt te verwachten. Aanqezien d 3 .. 30 Nms/rad en

c 3 .. 3 10 4 Nm/rad is, verwachten wij een nulpunt in de buurt van 150

Hz. Verder is er een reele pool en ~en complex polenpaar te verwachten.

Wij meten echter twee resonanties in het laaqfrequente qebied.

De eerste piek is de resonantie-piek die het qevolq is van de koppeling

van de harmonic drive met de last. Zowel de plaats als het verloop van

deze piek komt overeen met de metinqen van de overdracht van de motor

naar de tachoqenerator.

De dip zal het qevolq zijn van het reele nulpunt. Het verloop van dit

nulpunt kan dan verklaard worden door de veranderinq van c 3 = c l' 3. Ook

d3 - d 1'3 is niet constant (zie Van der Kruk).

De tweede resonantie-piek is niet uit het model van Van der Kruk te

voorspellen. Zij is dus het qevolq van de tweede vq. De resonantie

treedt steeds bij dezelfde frequentie op (binnen de meetnauwkeuriq

heid). De amplitude neemt af met de toename van de hoek e en de reso

nantie verdwijnt naqenoeq bij het bereiken van de horizontale stand van

de balk. Na de piek is de hellinq van de qrafiek -27 dB per oktaaf. We

verwachten -24 dB/okt: een reele pool (-6 dB/okt), een complex polen

paar (-12 dB/okt) en voor een reeel nulpunt (-6 dB/okt). Het verschil

van -3 dB/okt kan niet door een pool verklaard worden. Wij vermoederi"

daarom dat de 'resonantie' afkomstiq is van het doorlopen van de

spelinq. Het (noq niet vermelde) feit dat de amplitude van de" piek met

het toenemen van de hoek e afneemt (ala de balk horizontaal staat is de

"piek· naqenoeq verdwenen), bevestiqt dit vermoeden. Immers: als de ~

as versnelt dan ondervindt de balk een zijwaartse versnellinq, in

horizontale positie zal hierdoor iedere verdraaiinq van de e-as teqen

qewerkt worden, terwijl dit in vertikale positie juist bevorderd wordt.

We meten hier dus een trillinq tengevolqe van limit cyclinq.



3.4.3 Excentrische lasten

Teneinde de invloed van de last op de resonanties te kunnen meten,

hebben wij een serie metingen uitgevoerd, waarbij het massatraagheids

moment over een groot gebied varieerde en waarbij de last al dan n,iet

excentrisch geplaatst was. Hiervoor hebben wij de tweede vg gedemon

teerd en de balk op de montagetafel van de eerste vg aangebracht.

Er zijn eerst vier verschillende massatraagheidsmomenten gekozen, waar

bij de last centrisch t.o.v. de as geplaatst was. De last bestond uit

de balk, bevestigingsonderdelen en eventueel extra massa's:

a. de balk vertikaal op de montagetafel (averlengde as"):

J - 29,7 10-3 kgm2

b. de balk horizontaal op de montagetafel, in het midden ingeklemd

(A - 0,5): J ,. 0,64 kgm 2

c. de balk als bij b en twee extra massa's van ca. 11 kg per stuk aan

weerszijde op een afstand van 14 em van de as op de balk bevestigd:

J ,. 1,31 kgm2

d. als c maar nu met de massa's op een afstand van 32 em van de as:

J - 3,53 kgm2

Daarna hebben wij de meetsituaties c en d herhaald met beide massa's

aan een zijde van de as {!. en .!>. Vervolgens hebben wij de balk ex

centrisch ingeklemd (A" 0,14), zonder extra Massa (~) en met extra

Massa op 60 em van de as (h). De massatraagheidsmomenten zijn in

situaties 9 en h respectievelijk 1,48 kgm2 en 9,67 kgm2

De metingen zijn zowel gedaan met behulp van de analyser als met een

voltmeter bij sinusvormige excitatie. Bij de laatste methode bleek dat

het spanningsniveau (effectieve waarde) bij een resonantie.::lap.gzaam._:

fluctueerde over ca. 20 , van de hoogste waarde. Dit verklaart de vaak

onscherpe pieken bij gebruik van de analyser.

De gemeten resonantie en anti-resonantie frequenties zijn in tabel 3.5

verzameld. De frequenties van deze piek en dip zijn als functie van het

massatraagheidsmoment in grafiek uitgezet: zie fig. 3.7.
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J dip piek buigend

(kgm2) (Hz) (Hz) moment (Nm)

a. 0,03 - -- 0

b 0,64 36,5 41,4 0

c 1,31 26,2 31,1 0

d 3,53 18,0 23,6 0

e 1,31 23,6 29,2 30,2

9 1,48 25,4 30,5 17,6

f 3,53 16,7 21,3 69,0

h 9,67 10,1 16,8 129,4

tabel 3.5

Verschuiving van dip en

piek bij centrisch en ex

centrisch geplaatste

lasten.
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fig. 3.7 Frequentie van dip en piek bij diverse lasten.

We zien dat de resonantie en de anti-resonantie bij een excentrische

last bij een lagere frequentie optreden, als bij een centrische last.

Aangezien de piek bij hetzelfde massatraagheidsmoment even hooq is bij

een centrische of excentrische last, is de demping niet toegenomen (wij

kunnen de breedte van de piek niet als maatstaf nemen, omdat de dip en

de piek te dicht bij elkaar liggen). Wij moeten dus concluderen dat de
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st~jfheid van de koppelinq tussen de harmonic drive en de last af neemt

als deze last excentrisch qeplaatst wordt. Metinq q bevestiqt ~t

noqmaals, want bier is de 'excentriciteit' veel minder dan bij de e, f

en h. Met de toename van het buiqend moment is niet een toename van het

verschil m frequentie waar te nemen. Blijkbaar is er een qrenswaarde

voor het buiqend moment waarbij er qeen toename van het verschil meer

moqelijk is. Dit liqt aan het feit dat de mqeklemde flexspline ein~qe

buiqinqsmoqelijkheden heeft.

3.5 Ruisresponsie tweede vrijheidsgraad

De overdracht van de motor naar de tachoqenerator bij de tweede vq is

binnen ons onderzoekskader alleen mteressant voor wat betreft de

invloed ~e de zwaartekracht op het dynamisch qedraq heeft. Zoals wij

immiddels gezien hebben bij de eerste vq heeft de zwaartekracht op twee

manieren invloed op het dynamisch qedraq: de rotatie-as buiqt, waardoor

de torsiestijfhe~dvariabel kan worden en de zwaartekracht oefent een

extra koppel uit op de as (zie verq. 2.46). Dit extra koppel is vari

abel, maar varieert relatief (ten opzichte van de optredende resonan

tie-frequenties) lanqzaam, men kan spreken van een quasi-statisch

effect. Dit effect zal er echter wel voor zorqen dat de uitqaande as

van de harmonic drive onder een variabele voorspanninq komt te staan,

zodat ook hierdoor de stijfheid varieert.

Bij onze metinqen hebben wij diverse inklemminqen van de balk qekozen,

waardoor ook het massatraaqheidsmoment verschillend was. Het massa

traaqheidsmoment is met een standaard formule (zie bijv. append~ A) en

de formule van steiner te berekenen:

J 2' It .. ~ 2 P { 1 h 2 (1 2 + h 2) +

- (1 - 2d) (h - 2d)2

+ m 1 2 (J,-A) 2

3.6

( (1 - 2d) 2 + (h - 2d) 2)} +

Na invullen van de waarden van de parameters volgt
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J 2' Itc - 0,47 + 6,4 (Ios- A) 2

Wij habben de meetresultaten samengevat in tabel 3.6

3.7

J 2' It 3dB dip piek piek

(kqm2) (Hz) (Hz) (Hz) (kHz) tabel 3.6

0,46 0,64 5,3 21,4 25,0 0,84 Ruisresponsie

0,43 0,67 5,7 20,8 25,3 0,86 motor-tacho

0,39 0,71 5,5 20,5 24,9 0,84 tweede vg.

0,36 0,75 5,4 21,8 28,1 0,98

0,35 0,77 5,6 19,6 24,7 0,84

De vierde meting is veel eerder gedaan dan de anderen, de grote af

wijking in de gemeten waarde komt doordat de nieuw aangekochte harmonic

drive nag niet ingelopen is (zie bijv. Van der Kruk [lit. 1], par.

4.3.1).

Door het meer excentrisch inklemmen van de balk ontstaat slechts een

geringe variatie in het massatraagheidsmoment J 2'1t. Hierdoor kunnen wij

geen verloop meten in de bandbreedte, de verschillen vallen binnen de

meetnauwkeurigheid. De te verwachte afname in frequentie van de "anti

resonantie" en de resonantie is nauwelijks zichtbaar. Dit komt opnieuw

door de geringe variatie van J 2'1t. Afgezien van deze meting blijft de

resonantie-piek bij ca. 0,84 kHz op dezelfde plaats.

In het algemeen kan opqemerkt worden dat de dip en de piek bij een

lagere frequentie liggen dan bij de eerste vg. Ook de piek. in... het- hoog

frequente gabied liqt lager. De harmonic drive van de tweede vg ver

schilt van de eerste. De kataloqus geeft voor de torsie-stijfheid van

harmonic drive HDue 30-158-2ABLJ (eerste vg) een waarde van 8,2 10 1t

Nm/rad op, en voor de ROue 25-160-2ABL3 (tweede vg) 3,7 10 1t Nm/rad. Van

der Kruk konstateerde reeds dat deze waarden veel te hoog waren. Men

kan verwachten dat de tweede harmonic drive een lagere torsie-stijfheid

heeft dan de eerste. Wij kunnen een schatting geven van parameter c 2, 3

door de formule:
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3.8

\/'

te gebruiken (zie ook Van der Kruk [11t. 17 4.4.2] ), waarbi j (&)0 de

-anti-resonantie frequentie- is. Hieruit volgt:

2 2 It
c 2' 3 =- 4 'It f 0 J 2' It • 1,2 10 Nm/rad

We zien dat deze stijfheid inderdaad lager is dan bij de eerste vg.

Het verloop van de stijfheid door een excentlsche last is niet te

meten, omdat de variatie in J 2' It te gering is. Wij hebben getracht een

hogere waarde van de tweede last te bereiken door het bevestigen van

een gewicht aan de balk. Dit leverde echter het probleem op dat de

rotatie-snelheid tijdens een rondgang zeer sterk verschilde door de

werking van de zwaartekracht. Een meting was hierdoor niet zinvol, het

gedrag varieerde tijdens een rondgang te veel: als een respons op een

ingangssignaal met een bepaalde frequentie tijdens een neergaande

beweging wordt gemeten, dan is de amplitude veel groter dan bij een

opgaande beweging. Door de middelingen van de analyser ontstaan dan

zeer onduidelijke en onbetrouwbare plaatjes.

Door de toename van het koppel t.g.v. de zwaartekracht bij een meer

excentrische inklemming neemt de voorspanning van de as toe. Deze voor

spanning varieert tijdens het ronddraaien (Tz is afhankelijk van hoek

9: zie 2.3.3). De analyser middelt de verschillen die ontstaan in het

dynamische gedrag (verschuiven van dip en piek) uit. Als er echter

grote verschillen geweest zouden zijn, dan zou de resonantie-piek

(t.g.v. het middelen) meer breed geweest zijn en meer een -afgeronde"

t?phebb~n (vergelijk: par. 3.7). Onze stellingname dat de werking van

de zwaartekracht slechts voor het quasi-statisch gedrag van belang is,

wordt hiermee bevestigd.

3.6 Kruiseffecten

Wat is de overdracht van de motor van de ene vg naar de tachogenerator

van de andere vg, als die andere vg niet beweegt? Wij hebben een aantal
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metingen gedaan om dit na te gaan. Wij noemen dit de "kruiseffeeten-.

De resultaten van deze metingen zijn verzameld in tahel 3.7.

~ piek IHI piek IHg piek IH I

(Hz) (dB) (Hz) (dB) (Hz) (dB) tahel 3.7

0,35 31,5 -87 23 -55 57 -55 Kruiseffeeten.

0,36 32,6 -62 25 -45 57 -50

0,43 ~-80 25 -50 56 -50

0,50 <-80 27 -60 56 -55

e e e eexe 1 vg meten 2 vg exe 2 vg meten 1 vg

Wij herkennen in de laagste resonantie ·pieken" de resonanties van de

geexeiteerde vg. Bij exeitatie van de tweede vg en meten aan de eerste

taehogenerator is een tweede "piek" te meten bij dezelfde frequentie

als van de extra resonantie-piek bij de metingen van de overdraeht van

de motor naar de uitgaande as van de eerste vg. Oit bevestigt ons ver

moeden dat deze trilling ontstaat door buiging van de uitgaande as van

de tweede vg. Wij spreken hier met enige terughoudendheid van een

resonantie-piek, omdat de gemeten "overdaeht" een zeer lage signaal

ruisverhouding heeft, zodat er "ruisaehtigen plaatjes ontstaan: zie

fig. 3.8.

x.l:l. 181
TRANS

-.1.& T----------------...,...--.,...,

-9L- ........--.--r-------,---.,-__....L_...,..J-J

fig. 3.8

"averdraeht"

motor 2 - taeho

, bij A = 0,35

5i1LB8 • LGHZ



73

Het niveau van de ·piekenR is zeer laaq ten opzichte van het niveau van

de overdracht van de motor van een vg naar de eiqen tachoqenerator.

Daar is het de amplitude tussen 20 Hz en 100 Hz: -20 dB a -30 dB. Als

de rotatiesnelheid groter qekozen wordt zijn er qeen verschillen in de

plaats en de amplitude van de ·piekenR• De qemeten trillinqen zijn dus

te verwaarlozen.

Gezien de vermoedelijke oorspronq van de Rresonanties· verwachten wij

dat zij bij de ASEA-robot vanweqe de betere constructie niet zullen op

treden. Het is echter niet ondenkbaar dat trillinqen van de tweede vq

wel met een redelijke amplitude meetbaar zijn aan de tachoqenerator van

de derde vq. Dit komt dan enerzijds doordat de assen van deze vrij

heidsgraden evenwijdiq zijn en anderzijds doordat er een verqaande

koppelinq bestaat tussen de tweede en de derde vq.

3.7 Overdracht bij rotatie andere vrijheidsqraad

De invloed van de centrifiqaal krachten en de coriolis krachten op het

dynamisch qedraq van een robot is in hoofdstuk 2.3 besproken. Deze

invloed is moeilijk te meten. Wij hebben een aantal metinqen qedaan

m.b.v. de analyser en m.b.v. een recorder. Bij de metingen met de

analyser hebben we de overdracht van de motor naar de tachoqenerator

van een vq qemeten terwijl de andere vq roteert. De analyser middelt

echter de verschillen uit, daarom hebben wij noq metinqen qedaan met de

recorder.

3.7.1 Metinqen met de analyser

De belangrijkste onderdelen van de overdracht van de motor naar de

tachoqenerator van de eerste vq terwijl de tweede vq met drie verschil

lende snelheden roteert zijn in tabel 3.8 samenqevat. De balk was in

het midden inqeklemd.: ~::a 0,5. De overdracht voor hoge frequenties was

qeheel hetzelfde als bij de metinqen zonder rotatie van de tweede vg.

De bandbreedte blijft even groote Zowel de dip als de piek zijn

"breed": zie fiq. 3.9. Dit korot waarschijnlijk door het middelinqs

proces dat de analyser uitvoert. Door de veranderinq van de stand van
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de balk verschuiven zowel de dip als de piek. De analyser meet dus een

maximum op verschillende plaatsen, na middeling over 100 metingen

krijgt men een afgeknotte top bij de piek en een dergelijk beeld bij de

dip. Men kan het midden van het minimum en van het maximum bepalen: dit

zijn de waarden die in tabel 3.8 opgegeven zijn. De frequentie-ver

schuivingen zijn minimaal, maar men kan concluderen dat de dip en de

piek dichter bijeen komen te liggen.

91 3dB dip piek

(rad/s) (Hz) (Hz) (Hz) tabel 3.8

0,47 3,6 31,1 36,0 Overdracht motor-tacho van de eerste

1,16 3,6 31,7 35,1 vg, bij drie verschillende rotatie-

1,85 3,5 32,4 34,6 snelheden van de tweede vg. A,. 0,5

TRANS f.A:. 100 EXPAND
5.0000

LS~AS
08

-30.000 .....10"""'-__......-__,.....- -r-_--, .--....J

500.00 II LS HZ 50.000

fig. 3.9 Amplitude-diagram van de overdracht van de eerste vg bij

constante rotatie van de tweede vg met 0,47 rad/sec.

De overdracht motor-tacho van de tweede vg bij drie verschillende

rotatie-snelheden van de eerste vg gaf een onduidelijker beeld dan de

omgekeerde situatie: zie tabel 3.7. De eerste twee metingen laten

nauwelijks verschillen zien, maar de derde meting geeft afwijkende

resultaten. Wij hebben voor deze afwijkingen geen goede verklaring
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kunnen vinden. Een mogelijke verklaring is, dat bij de laatste meting

de motor warmer was dan bij de andere metingen, waardoor de motorweer

stand kleiner is. Ook de materiaaldemping is temperatuur-afhankelijk.

Ook bij deze metingen zijn de dip en de piek "breed". Wij kunnen nauwe

lijks een zinnige conclusie trekken uit deze metingen. Gezien de

eerste twee metingen kunnen wij dezelfde conclusies trekken als bij de

omgekeerde situatie.

" 3dB dip piek

(rad/s) (Hz) (Hz) (Hz) tabel 3.9

0,26 5,5 20,1 25,3 OVerdracht motor-tacho van de tweede

1,19 5,4 20,1 24,3 vg, bij drie verschillende rotatie-

1,85 4,7 21,1 26,0 snelheden van de eerste vg. A= 0,5

Wij hebben ook nag een meting verricht waarbij de rotatie-snelheid van

de tweede vg groter werd qekozen. De eerste vg roteerde met een snel

heid van 1,85 rad/sec en de tweede vg met een (gemiddelde) snelheid van

0,70 rad/sec i.p.v. 0,47 rad/sec. De meetresultaten zijn te vergelijken

met de laatstgenoemden in tabel 3.9. De bandbreedte is nu 4,6 Hz, het

geen iets minder is dan bij een lagere rotatie-snelheid. De dip lag bij

21,9 Hz en de piek bij 26,2 Hz. De afwijkingen zijn uiterst minimaal.

3.7.2 Metingen met de recorder

Door het tacho-signaal te meten bij constante rotatie van een of beide

vg hebben wij getracht de effecten van de centrifugaal krachten en de

coriolis krachten te meten.

De effecten van de centrifugaal krachten hebben wij niet kunnen waar

namen. Zij zijn, zoals voorzien (zie par. 2.3.2) te gering om tot

uiting te komen in de meetresultaten. Wij hebben am de effecten te

kunnen meten de balk excentrisch ingeklemd (A = 0,35) en verschillende

waarden voor de hoek e gekozen. Daarna hebben wij de maximaal toelaat

bare motorspanning (35 V) gekozen voor de eerste vg, zodat deze met de

maximaal mogelijke rotatie-snelheid ronddraaide. Hierbij is de tacho

spanning van de tweede vg m.b.v. de recorder vastgelegd. De recorder



was ingesteld op 10 ~ per schaaldeel. Afgezien van ruisverschijselen

die ook bij stilstaande opstelling te meten waren, is er niets waar te

nemen. oak bij langzame rotatie van de eerste vg en zeer snelle rotatie

van de tweede vg, was er geen variatie waar te nemen in het tache

signaal van de eerste vg.

Voor het meten van de effecten van de coriolis kracht hebben wij beide

vg met een rotatiesnelheid van ca. 2 rad/sec laten draaien. De tacho

spanning en de motorstroom van de eerste vg zijn m.b.v. de recorder

vastgelegd. De motorstroom varieerde van 2,9 A tot 3,2 A. De rotatie

snelheid varieerde over ca. 4' beneden het ingestelde niveau van 2

rad/secr dit is een afname van 0,08 rad/sec. Een minimum in snelheid

valt samen met een maximum van de stroom. Het koppel dat de coriolis

kracht veroorzaakt en in de rotatierichting werkt (meekoppel) is blijk

baar te gering is om (m.b.v. een recorder) meetbaar te zijn.

3.8 Metingen met verlengde as

Door de balk vertikaaJ. op de motagetafel van de eerste vg te monteren

en daarbovenop de tweede vg, ontstaat een minder stijve koppeling

tussen de twee vg. Als last voor de tweede vg is een balkje met een

massa van 4,5 kg gebruikt. De maten van dit balkje zijn: lengte 42 em,

breedte en hoogte (vierkant) 9 em en materiaal dikte 4,5 mm. Wij

hebben dit balkje zodanig ingeklemd, dat het maar aan een zijde uit het

klemstuk stakr de inklemverhouding ~ = 0,19. Wij hebben de overdracht

Diotor-tacho en motor-uitgaande as van de eerste vg gemeten. Bij deze

laatste metingen is een versnellingsopnemer op het balkje geplaatst op

het verlengde van de tweede as, en is in de rotatie-richting van de

eerste vg gemeten. In tabel 3.9 zijn de meetresultaten verzameld.

e J 3dB dip piek piek dip piek
(0) (kgm2) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz) (Hz)

0 0,13 4,5 48,0 52,5 13,4 14,9 51,8

45 0,20 4,3 43,2 48,5 13,5 15,0 47,7

90 0,28 4,1 42,0 46,5 13,9 15,6 45,3
,

motor - tacho motor - as

tabel 3.9

OVerdracht

als de balk

als koppel

ling dient
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De overdracht motor-tacho laat geen bijzonderheden zien: de meetresul

taten zijn a18 te verwachten was, gelet op voorgaande metingen. De

overdracht motor-uitgaande as laat echter wel een bijzonderheid zien:

er is een extra piek en een extra dip: zie fig. 3.10. Deze moeten

toegeschreven worden aan de Minder starre koppeling. De torsiestijf

heid van de balk is 2,7 10 5 Nm/rad. Gelet op het massatraagheidsmoment

kan de resonantie trilling niet het gevolg zijn van een torsietrilling

van de balk. Als het een torsietrilling is dan moet er een stijfheid

van 1,7 10 3 Nm/rad zijn. De buigstij fheid van de balk is 2 10 6 N/m. De

Massa op de balk is ca. 22 kg, zodat wij een buigingstrilling bij ca.

45 Hz verwachten. Deze is niet waar te nemen en ook de dip en de piek

kunnen er niet aan toegeschreven worden. Wij hebben de opstelling

m.b.v. een hamer met krachtopnemer geexciteerd (schokexcitatie). Hier

bij hebben wij een buigingstrilling van 14 Hz gemeten. De enigst moge

lijke verklaring lijkt ons dat er een buiging van de flexspline op

treedt. Wij hebben dit niet met metingen geverifieerd.

TRANS
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fig 3.10 Gemeten overdracht bij verlengde as.
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3.9 Metingen aan de ASEA-robot

Ter orientatie hebben wij een frequentie-analyse van de ASEA-robot

gedaan. Bij deze frequentie-analyse is de robot in drie verschillende

richtingen geexciteerd m.b.v. een hamer met krachtopnemer (schok

excitatie) en zijn de responsies gemeten m.b.v. een versnellings

opnemer. Wij hebben de eigenfrequenties in de x y en z richting, ten

gevolge van de stijfheid van de constructie in die richtingen, trachten

te meten. Daarnaast zijn drie verschillende standen van de robot ge

kozen. In fig. 3.11 zijn deze robotstanden gestileerd weergegeven. In

woorden zijn deze standen:

stand a: de bovenarm horizontaal, de onderarm maximaal naar

achteren. Deze positie wordt bereikt door vanuit de

synchronisatie-stand (stand b) de hoeken van de a-as

en de 9-as evenredig te verkleinen respectievelijk te

vergroten.

stand b: dit is de synchronisatie-stand. 41 = 0 0
, e = 0 0

, ct =

90°, t := -83 0 met x-as in x,z-vlak, v = 114 0 met y-as

in y,z-vlak.

stand c: de bovenarm horizontaal, de onderarm maximaal naar

voren. Dit wordt weer bereikt vanuit de synchroni

satie-stand (b).

stand a

r
stand b stand c

fig. 3.11 De drie robotstanden.

Er is op drie verschillende plaatsen gemeten. Steeds werd de con-
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structie m.b.v. de hamer vlak naast de opnemer geexciteerd, zodat de

uitwijking zo qroot mogelijk is.

De versnellingsopnemer is op de volgende drie plaatsen aangebracht:

meting 1: aan de zijkant van de bovenarm, aan het uiteinde

vlak voor de pols.

meting 2: als bij de eerste meting maar nu boven op de arm.

meting 3: wedercm op de bovenarm, maar nu aan de achterzijde.

Bij meting 1 wordt de robot dus in de y richting (d.L in robotcoOrdi

naten de ~ richting) aangeslagen. Bij meting 2 wordt de robot in de -z

richting (de hoeken ~ en a worden beInvloed) aangeslagen en bij meting

3 iri de +x richting (weer de hoeken ~ en a).
Per meting zijn de drie genoemde standen (a, b, c) van de robot aan

genomen. We zullen de meetresultaten dan ook in die volgorde present

eren. Wij hebben de qrijper vooraf gedemonteerd. De redenen hiervoor

zijn dat dit element slap en niet spelingsvrij is, daarnaast wordt de

complexheid van het geheel verkleind met het demonteren van delen van

de robot (zo mogelijk hadden wij noq meer.onderdelen gedemonteerd). Bij

de metingen is steeds de besturing ingeschakeld geweest. Alleen de

meetprocedure van meting 1 is ook zonder dat de besturing ingeschakeld

was, uitgevoerd.

Meting 1: Bier treedt steeds een resonantie-frequentie in iedere stand

duidelijk naar voren (zie fig. 3.12):

stand a: 25,6 Hz

stand b: 18,8 Hz

stand c: 15,3 Hz

Daarnaast is er een aantal trillingen meetbaar, die een rela-
"---

tief kleine amplitude hebben en voor iedere robotstand bij

dezelfde frequentie optreden. Zij zijn dus positie-onaf

hankelijk, wat doet vermoeden dat de oorzaak hiervan gezocht

moet worden in 'rammelen' van lagers of het zijn buigings

trillingen.

Als wij de eerstgenoemde resonantie-frequenties in relatie

tot de posities vergelijken met de meet-resultaten van Van

der Kruk [lit. 1] komen wij tot de conclusie, dat dit de
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eigenfrequentie is van de koppeling van de harmonic drive met

de last van de eerste vg. De' geringe verschlllen zijn te

verklaren doordat van der Kruk qemeten heeft aan de ASEA

IRb6/1 robot en wij aan de IRb6/2 robot, welke iets zwaarder

is en waarvan de motoreenheden geen tachometers bevatten.

Caarnaast waren de polsstanden bij Van der Kruk iets anders

als bij ons.

Deze meting is herhaald met de besturing uitgeschakeld. In

stand b meten wij een frequentiekarakteristiek die vrijwel

exact gelijk is aan de reeds met besturing gemeten over

dracht. In de twee andere standen meten wij een overdracht

waarbij de resonanties, die wij toegeschreven hebben aan de

~motoreenheid, weliswaar terug te vinden zijn, maar nu als

onderdeel van een verzameling dicht bijeen gelegen trilling

en. Wij zien ala het ware een lage, brede heuvel met meer

toppen. Het is niet eenvoudig om voor dit verschijnsel een

verklaring te vinden. Als de besturing aan staat, dan worden

de assen in trilling qebracht met een frequentie van ca. 1

kHz. Cit wordt gedaan om het frictiekoppel op te heffen. Bij

uitschakelen van de besturing zal de damping dus veel groter

zijn, hetgeen de laqere pieken verklaart. Waarom dat in stand

b de demping niet kleiner is, is niet duidelijk.

Naast genoemde resonantie-frequenties zijn er nag enige

andere zichtbaar. Zij hebben alle een gering vermogen. Deze

frequenties zijn: 47 en 51 Hz, 80, 83, 88 en 91 Hz. Ce~~ , _

traden bij alle zes metingen op (onafhankelijk van de" stand

van de robot; met en zonder besturing). Een eigentrilling van

15,2 Hz was zichtbaar bij posities a en b, niet bij positie

c, maar dat kan liggen aan het samenvallen met de grootste

piek, die daar bij' 15,3 Hz liqt, zodat zij niet van elkaar te

onderscheiden zijn. Tenslotte zijn er eigentrillingen

gevonden, die alleen in stand-a (met en zonder besturing)

voorkomen: 18,4 en 28,6 Hz.
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Meting 2: Opnieuw zJ.jn de standen a, bene van de robot gemeten, maar

nu voor een excitatie in de -z richting.

Bij deze meting zijn meer resonantie-frequenties gevonden met

een niet te geringe piekhooqte. We zullen eerst een opsomming

geven van alle gemeten eigenfrequenties, dit per robotstand

(zie fig. 3.13).

stand a: duidelijk aanwezig bij 19,6 23,2 en 64,6 Hz

geringere piekhooqte: 44 en 48 Hz

onduidelljk: 27 36 en 39 Hz

stand b: duidelijk: 18 27,1 31,5 en 67,6 Hz

geringere piekhooqte: 15,2 22 39 44 en 48 Hz

onduidelijk: 51 en 54 Hz

stand c: duidelijk: 16 27 36 en 68 Hz

geringere piekhooqte: 24 32 44 en 48 Hz

Hierbij valt nog het volgende op te merken. De hoogste pieken

werden qevonden bij 19,6 18 en 16 Hz voor respectievelijk

standen a, b en c. Deze zouden dezelfde bron kunnen hebben,

waarbij de verschuiving te verklaren is door de toename van

de massatraagheden met de verandering van de robot positie.

Steeds treedt een trilling van 27 Hz naar voren, zij het in

stand a zeer onduidelijk. De bron van deze trillingsmode zal

due qezocht moeten worden op een plaats waar de gekozen

standen van de robot geen invloed op hebben. Wij denken Mer

bijv. aan de a-motor met toebehoren. Het is niet duidelijk

waarom in stand a deze motor minder makkelijk te beInvloeden

is.

De frequenties 23,2 31,5 en 36 HZ, posities a, b en c,

zouden van de 9-motor met toebehoren kunnen komen. Deze con-

clusie is echter uitsluitend gebaseerd op de aanname dat de

eigenfrequentie van dit motorblok in deze richting aange

slagen moet worden. En verder dat zij niet veel zal verschil

len van die van het a-motorblok en positie afhankelijk moet

zijn. Echter genoemde afhankelijkheid zou met zich mee moeten

brengen dat de frequentie-verschuiving met de positie ver

andering (a,b,c) eerder in negatieve richting verwacht wordt.

De eerdergenoemde resonanties bij 19,6 18 en 16 Hz zouden
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ook van de 9-motor kunnen komen. Wij verwachten de eiqentril

linq van deze motor echter bij een hoqere frequentie dan die

van de t-motor, omdat beide motoreenheden identiek zijn ter

wijl de te besturen massa's verschillen.

Er moet noq opqemerkt worden dat de overbrenqinq van de rota

tie van de 9- en ~motor naar de ashoeken a en ex niet lineair

is. Het is zelfs zo dat de hoek ex verandert als hoek aver

andert. Het is echter niet direct duidelijk wat dit voor

invloed heeft op onze conclusies.

De frequenties 64,6 67,6 en 68 Hz hebben naar verwachtinq

dezelfde bron. Deze bron kan de knik van de pols zijn. De t

as verdraait als de ~as verdraait.

De trillinqen bij 44 en 48 Hz, evenals eniqe andere, zijn

onafhankelijk van de robotpositie.

Metinq 3: Opnieuw werden de standen a, b en c van de robot qebruikt om

een metinq te doen. Bij deze derde metinq werd de robot in de

+x richtinq aanqeslaqen en qemeten. Wij vonden bij de respec

tieve standen de volqende eiqenfrequenties (zie fiq. 3.14).

stand a de hooqste piek bij: 18,8 Hz.

daarnaast: 15 29 45 en 66

onduidelijk: 22 37 47 en 52 Hz

stand b de hooqste piek bij: 17,4 Hz.

verder: 14,8 37 47 en 51 Hz, met een aantal elkaar

overlappende pieken bij 28 31 en 33 Hz.

onduidelijk: 22 Hz.

stand c hooqste piek bij: 14,9 Hz.

verder: 15,9 33 38 45 (breed) 52 en 68 Hz.

onduidelijk: 21 Hz.

Hier zijn een aantal interpretaties moqelijk. De frequenties

15, 14,8 en 14,9 (standen a, b en c) zouden van dezelfde bron

kunnen komen. Dus een bron die niet beInvloedbaar is door de

veranderinq van de stand van de robot, zoals wij die qekozen

hebben. De frequenties (a, b, c) 18,8, 17,4 en 15,9 zouden

van dezelfde bron kunnen komen, maar voor de laatste frequen

tie komt ook 14,9 Hz (hooqste piek) in aanmerkinq. Deze bron
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kan in ieder geval wel beInvloed worden door de gekozen

standen van de robot.

Wij vinden opnieuw de frequenties 47 en S1 Hz. Ook de fre

quenties 66 en 68 Hz komen weer naar voren, behalve in posi

tie b. Oit laatste kan mogelijk verklaard worden door het

volgende. In de posities a en c veroorzaakt een opgedrongen

beweging in de x-richting een beweging in de z-richting,

doordat er een draaiing an de 9-as plaatsvindt. De stand van

de onderarm in positie b is in feite een maximum voor de

draaiing om de 9-as. Oat wil zeggen dat een verplaatsing in

de x-richting slechts een geringe verplaatsting in de (neg)

z-richting met zich meebrengt. Hierdoor worden de resonanties

in de z-richting niet of nauwelijks aangeslagen.

Steeds is een kleine piek zichtbaar bij 21 a 22 Hz. Deze is

positie-onafhankelijk, mogelijke bronnen kunnen zijn: ele

menten met speling (bijv. lagers) of een deel van de con

structie dat welliswaar slap is, maar geen invloed ondervindt

van de veranderingen die optreden in de massatraagheid ten

gevolge van de gekozen robotstanden. De resonanties met

frequenties van ca. 28 Hz tot en met ca. 37 Hz overlappen

elkaar veel. Zij zullen o.a. veroorzaakt worden door de a- en

9-motorblokken (zie meting 2). Voor overlappingen zijn twee

redenen te noemen. De eigenfrequenties liggen zeer dicht

bij elkaar. Oit is gezien de andere metingen niet

aannemelijk. Een andere reden kan zijn, dat er modulatie

verschijnselen optreden als gevolg van speling.

Voor alle metingen geldt dat de coherentie tussen het excitatie-signaal

en het meetsignaal ongeveer 1 was (groter dan 0,99), behalve voor fre

quenties kleiner dan ca. 6 Hz. De hamerkop (excitatie) dient gekozen te

worden voor een bepaald frequentie-gebied (metalen kop voor frequenties

groter dan 1kHz, rubberen kop voor lagere frequenties1 er zijn ca. 10

verschillende koppen aanwezig). Oit brengt met zich mee dat de coheren

tie aan het eind van het gebied waarvoor de gekozen hamerkop geschikt

is, langzaam afneemt. Bij de genoemde drie metinqen hebben wij een

zachte rubberen kop gebruikt, die geschikt was voor frequenties tot ca.
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270 Hz. Dit bracht met zich mee dat in de correlatie grafiek tot 100 Hz

in de buurt van 100 Hz de correlatie iets gedaal.d was, tot ca. 0,97

hetgeen, voor onze metingen, een verwaarloosbare afname is.

Na deze metingen hebben wij een meting verricht, waarbij de besturing

uitgeschakeld (onbekrachtigde motor) was en er gelet werd op een groat

frequentie-gebied, nl. van 0 tot 2500 Hz. Wij hebben opnieuw de drie

standen van de robot gebruikt, maar alleen in de -z richting op het

uiteinde van de bovenann geexciteerd en gemeten (als meting 2). Hier

door vonden wij drie resonantie-frequenties met een geringe energie

inhoud, nl bij ca. 325, 415 en 1050 Hz. Zij zijn wel afhankelijk van de

stand van de robot, maar de meetnauwkeurigheid is te gering om. hier een

betrouwbare uitspraak over te doen. Wij leiden deze afhankelijkheid af

uit het feit dat de frequentieverschuivingen met de positie-verandering

voor genoemde frequenties alle in dezelfde richting waren. Berekeningen

hebben uitgewezen dat de stangen die voor de overbrenging van de t- en

v-motorblokken naar de pols zorgen (zie fig 1.3), een dusdaniqe torsie

stijfheid hebben dat zij, rekening houdend met hun massa, een torsie

resonantie kunnen uitvoeren van, ca. 300 a 400 Hz. Wij kunnen due ge

noemde resonanties bij 325 en 415 Hz toe schrijven aan dit stangen

mechanisme.

Studenten van de afdeling werktuigbouwkunde hebben een modale analyse

van de robot qedaan. Bestudering van de meetresultaten leverde nauwe

lijks een beter inzicht. Op het moment van verschijnen van dit rapport,

wordt een meer uitgebreide modale analyse gedaan van de ASEA-robot,

waarbij gebruik gemaakt wordt van ruisexcitatie. Bovendien worden

meerdere standen van de robot bekeken. De analyse wordt uitgevoerd door

werktuigbouwkundig student F. Delbressine onder begeleiding van ire

Hijink. Naast deze analyse methode zou nog de methode die Van der Hoek

[lit. 61 hfst. 12] aanbeveelt gebruikt kunnen worden. Het is een

statische methode om de dynamische elementen te meten. Door de ver

plaatsing van een object te meten, wanneer dit object met een toe

nemende kracht belast wordt, kan men veerstijfheden, spelingen, enz.

bepalen.
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4. SLOTOPMERKINGEN

- Het dynamische gedrag van een industrie robot met twee graden van

vrijheid wordt beschreven door een model waarin voor iedere vrij

heidsgraad het model van een graad van vrijheid nodig is en waarnaast

geen dynamische koppelingen tussen de twee vrijheidsgraden aanwezig

zijn. De variatie van de belasting maakt dat dit model variabele

parameters heeft. De veranderingen in het dynamische gedrag door

variatie van de belasting zijn zoals op grond van de theorie verwacht

mag worden. De constructie van de robot bepaalt de mogelijkheden tot

varieren van de last. Een complexe opbouw geeft een complexe

variatie.

De torsiestijfheid van de flexspline van een harmonic drive is niet

constant. Deze stijfheid is afhankelijk van de zijwaartse kracht die

op de as van de harmonic drive werkt.

- Bij de bouw van een robot verdient het aanbeveling voor een zodanige

constructie te kiezen dat de assen van de motoren alleen op torsie

belast worden.

Centifugaalkrachten zijn in het algemeen te verwaarlozen. Bij rela

tief grote massa's, hoge rotatiesnelheden en snijdende rotatie-assen

kunnen deze krachten de rotatiesnelheden belnvloeden.

- Corioliskrachten kunnen de rotatiesnelheden van de assen belnvloeden.

Dit geldt alleen bij gelijktijdige rotatie van meerdere assen met

hoge snelheid.

De zwaartekracht beInvloed alleen het quasi-statische ged~a~van d~ .

. robot-~-

- Door een lokale snelheidsregeling toe te passen ktinnen de variaties

in de rotatiesnelheden t.g.v. de zwaartekracht en de corioliskrachten

(eventueel ook t.g.v. de centrifugaalkrachten) geregeld worden, zodat

zij niet maer optreden.

Het verdient aanbeveling om het dynamisch gedrag van de robot te

bestuderen bij toepassing van een lokale snelheidsregeling.
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- Een elektrotechnische opleidinq is sterk theoretisch qericht. Hier

door drei9t de elektrotechnisch student ver van de praktijk te komen

staan. Het oplossen van een werktuiqbouwkundiq probleem qeeft dan een

meer realistisch zicht op de werkelijkheid. Daar staat teqenover dat

een werktuiqbouwkundiq student veel praktische ervarinq combineert

met vuistreqels. Hij krijqt dus een minder theoretische opleidinq.

Dit heeft als nadeel dat hij te qemakkelijk qebruik maakt van vuist

reqels zonder een theorie (her) op te bouwen. Een voorbeeld is de

aanname dat een stijfheid steeds constant blijft zolanq er qeen

plastische vervorminqen zijn. Zulks qeldt alleen voor de elastici

teitsmodulus.

Elektrotechnici moeten nu niet ijdel worden: wij menen dat een werk

tuiqbouwkundige nu maar eens in "onze tuin" moet qaan "spitten". Hij

kan moqelijk veel praktischere oplossinqen qeven voor onze

problemen.
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APPENDIX A

Massatraaqheidsmomenten

De definitie van het axiaal massatraaqheidsmoment J is:

A.1

waarin r de afstand is van de rotatie-as tot het materieel punt met

Massa m. In een cartesisch stelsel met de z-as als rotatie-as wordt

dit (p is de soortelijke massa):

J=fffp

\ .

Deze inteqratie leidt voor symmetrische voorwerpen tot eenvoudiqe

formules. Voor een balk met lenqte 1, breedte b en hooqte h qeldt de

formule:

J ... _1 M ( b 2 + h2 )
12

waarin M de Massa van de balk en J het traaqheidsmoment t.o.v. de

lenqte-as, welke door het massamiddelPunt qaat. Als de balk niet om

deze as, maar om een as evenwijdiq hieraan roteert, kan men het traaq

heidsmoment m.b.v. de formule van Steiner berekenen:

J' .. J + M a 2

Hierin is a de afstand tussen de assen. J is het traaqheidsmoment van

het voorwerp t.o.v. een as door het massamiddelpunt, bijv. als in

formule A.3.

Een eenvoudiqe berekeninq van J d.m.v. een alqemene formule is niet

mear moqelijk als de rotatie-as niet evenwijdig is met een hoofdas van

de balk. Wij hebben te maken met een holle balk, die over een hoek a
verdraaid kan zijn, om een as die de lenqte-as loodrecht snijdt. De
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rotatie-as en het vlak waarin de balk verdraaid wordt zijn evenwijdig.

Wij hebben berekend wat het traagheidsmoment van deze balk als functie

van e is. Hierbij kan het snijpunt van lengte-as en verdraaiingsas

willekeurig zijn, dus het is niet noodzakelijk dat dit samenvalt met

het massamiddelpunt.

De berekening verloopt als volgt. Eerst wordt hettraagheidsmoment van

een balk t.o.v. een as door het massamiddelpunt berekend, waarbij deze

een hoek e maakt met de lengte-as. Daarna wordt via de formule van

Steiner een willekeurige verdraaiingsas (hoek e) en rotatie-as toege

laten.

Wij zullen het massatraagheidsmoment van een balk, waarvan de lengte-as

een hoek e maakt met de rotatie-as, berekenen. De berekeningen zijn

eenvoudiger als men de balk in een vasta positie houdt en de rotatie-as

over een hoek e verdraait. Dit is in fig. A.1-a in het x,z-vlak ge

tekend.
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fig A. 1a Balk verdraaid om

massamiddelpunt.

fig A. 1b Balk om ander punt

verdraaid.

De maten van de balk zijn: a, b en c, soortelijke massa p.

De afstand van een willekeurig punt (X,O,Z) tot de rotatie-as is:

R = x cos e + z sin e A.5
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Het massatraagheidsmoment:

J 1 - f ff p ( y2 + ( x cos a + z sin a )2 ) dx dy dz A.6

integratie-grenzen: -J.,a< x < J,a

~c <y <J.,c

-~<.z<1sb

Na inteqratie wordt dit:

A.7

Als de rotatie-as niet door het massamiddelpunt van de balk gaat, dan

Jean men de formule van Steiner gebruiken om het nieuwe traagheidsmoment

te berekenen. om de afstand tussen het snijpunt van de rotatie-as en de

lengte-as en het massamiddelpunt aan te duiden, voeren wij de variabele.
k in. Zie ook fiquur A.1-b.

A.a

ks - lengte van het kortste stuk van de balk (gezien vanaf

bovengenoemd snijpunt)

tl - totale lengte van de balk.

Nu is eerder genoemde afstand gelijk aan (J.,-k)b. Het traagheidsmoment

wordt nu:

A.9

De werkelijke rotatie-as bevindt zich op een afstand k van de as waar

mee wij tot nu toe gerekend hebben. Wij moeten dus de formule van

Steiner, opnieuw toegepassen.

A.10
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Wij krijqen aldus een formule die toepasbaar is zolanq de balk

verdraaid wordt om een as die zijn lenqte-as binnenin snijdt. Dit

laatste is een beperkinq van de alqemeenheid, die met de invoerinq van

A aanqebracht is.

De qehele formule voor een massieve balk is:

J • ....!.M ( a 2 cos 2e + b 2 sin 2e + c 2 ) +
12

+ M b 2 (irA) 2 sin 2e+ M k 2
A.11
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APPENDIX B

Modale analyse en reciprociteit

Volgens Van der Staay [lit. 2] kan men bij een_ modale analyse van een

constructie volstaan met het op een plaats meten en alle overige

plaatsen exciteren. De overdracht tussen de excitatie-punten en het

meetpunt is dan gelijk aan de overdracht tussen het meetpunt en alle

excitatie-punten. Dit is gebaseerd op het reciprociteitsprincipe. Van

der Staay stelt dat

waarin v 1 de snelheid is van punt 1 t. g.v. kracht FloP punt 1 en

kracht F20P punt 2. Als men dan op plaats 1 meet en op plaats 2

exciteert dan geldt:

vl=-h 12 F 2
en andersom als men op plaats 1 exciteert en op 2 meet

v2=-h 21 F 1
zodat met

h 12 =- h 21
dezelfde overdracht wordt gevonden. Wij hadden twijfels of dit ook

geldt als er aktieve elementen in de constructie aanwezig zijn. Motoren

zijn aktieve elementen. Men meet dan i.mmers maar een deel van de exci

tatiekracht. De kracht die de motor veroorzaaltt wordt door de analyser

niet in rekening gebracht. om een en ander te onderbouwen hebben wij de

krachten F 1 en F 2 opgeslitat in een motorkracht en een excitatiekracht:

". F' +
J: 1" 1

F F ' +2" 2

met

met

F ,. H 1 U -m1 m1

F ,. H 2 U -m2 m2

Fm is de kracht van een motor bij motorspanning Um• Ie is een terug-
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koppelconstante.

Door deze formules in te vullen in de eerstgenoemde matrixvergelijking

kan men een meer realistischer beeld krijgen van de overdracht. Wij

zullen meteen het resultaat geven:

1 I h ll + HiK-fJ h l2
- N h 21 h 22 + HlKlD

N - 1 + h llH lK l + h2~2K2 + HlHiKlK-fJ

D - h llh 22 - h l2h 2l

De overdrachtmatrix is weer symmetrisch:

h l2---N en

Echter bij de metingen wordt er hetzij op plaats 2 geexciteerd en op

plaats 1 gemeten, hetzij andersom op plaats 1 geexciteerd en op plaats

2 gemeten. Dit betekend in het eerste geval dat men vl meet met Fl'-O •

.In het tweede geval meet men v 2 terwijl F 2'=0. Door nu de gemeten

snelheid te delen door de excitatiekracht wordt de overdracht bekend.

Dit is h l2 of h 2l • Dit is althans de redenering. Een redenering die

fout is. Men verkrijgt namelijk:

( 1 + ---
F'1

Hierover kan het volgende opgemerkt worden. De motorspanningen hoeven

niet hetzelfde te zijn. De overdrachtsfuncties Hl en H2 zijn niet

noodzakelijk aan elkaar gelijk. Het meetinstrument (HP 5423) heeft niet

de beschikking over grootte van de kracht die de servomotor veroorzaakt

en kan deze due ook niet in rekening brengen. Zelfs als dit laatste wel

het geval is, geldt toch:
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zodat geconcludeerd kan worden dat het reciprociteitsbeginsel hier niet

van toepassing is.

Enkele opmerkingen:

- Als geldt dat de te maten overdracht (h 12 of h 21 ) en de overdracht

van de motoren (H 1 en H2) polen en nulpunten hebben in verschillende

frequentiegebieden, dan is de fout in de metingen (cq. conclusies op

basis van reciprociteit) constant.

- Als de motoren worden uitgeschakeld (motorspanning nul), dan geldt

het reciprociteitsprincipe wel.

." .... '.'iIl.,}- ..i
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Gebruikte symb0len
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a versnelling

afstand evenwijdige lijnen

A oppervlakte

b breedte

c stijfheid

Cb buigstijfheid

C
t

torsiestijfheid

d demping

materiaaldikte

DC

E

f

F

G

h

R,R(s)

ilR

i

J

J ,J
Y P

k

1

L

M

p

p

r

gelijkstroom

elasticiteitsmodulus

frequentie

kracht

glijdinqsmodulus

hooqte

overdrachtsfuctie

amplitude van R

reductieverhoudinq

massatraaqheidsmoment

kwadratisch oppervlakte moment

afstand van de eerste as van de proefopstellinq tot

de lenqte-as van de balk

lenqte

zelfinductie

massa

moment

Massa (v.e. massieve balk)

pool

elektromechanisch vermogen

afstand
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R sua-al

weerstand

s afstand

5 (halve) speling

t tijd

T koppel

U uitwijking bij trilling

U spanning

v snelheid

vg vrijheidsgraad

x coOrdinaat

y coordinaat

z coordinaat

~

y

•
e
).

p

hoekverdraaiing derde vg, c.q. derde vg zelf

hoek

hoek

hoekverdraaiing eerste vg, c.q. eerste vg zelf

hoekverdraaiing tweede vg, c.q. tweede vg zelf

inklemverhouding (zie A. 8)

soortelijke Massa

tijdconstante

mechanische tijdconstante

relatieve demping

hoeksnelheid

hoeksnelheid eerste, tweede (enz) vg
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indexering:

eerste index: n~~r van de vrijheidsgraad.

tweede index: nummer van de roterende massa (zie Van der Kruk [lit. 1]

voorbeeld:

J eerste vg, v:.erde roterende massa

percentage

"

symbolen:

(accent) differentiatie naar de tijd

(dubbel accent) tweemaal differentieren naar de tijd,
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