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Samenvatting. 

In dit verslag wordt een dynamische lastsimulator voor servo
systemen behandeld. 

Servosystemen zlJn o.a. ingebouwd in rObotaandrijvingen, en kun
nen het gedrag daarvan belnvloeden. RObotaandrijfsystemen zijn, 
tijdens bedrijf, onderhevig aan dynamische belastingen, waardoor 
het gedrag van de robot afwijkingen kan vertonen, ten opzichte 
van het gewenste gedrag. Door regelsystemen in het servo-systeem 
in te bouwen, kan het gedrag van de aandrijving verbeterd worden. 

Om het effect van de "geregelde servosystemen" te onderzoeken is 
een component nodig, die de dynamische belastingen op een robot
aandrijving kan nabootsen. Deze component wordt lIEen dynamische 
lastsimulator voor servosystemen" genoemd. 

Met behulp van een electro-mechanische energie-omzetter zijn de 
mechanische belastingen er zijn duidelijke analogieên tussen 
mechanische en electrische grootheden - electrisch te realiseren. 
Door de electrische grootheden met behulp van een micro-computer 
uit te voeren, wordt een zeer flexibele lastsimulator verkregen. 

Het gebruik van de microcomputer heeft tot gevolg dat de last
simulatQr in feite een discreet systeem is. Door een snelle 
~icro-processor toe te passen, gaat het discrete karakter van de 
iastsimulator over in een continu karakter, en kunnen lasten 
nagebootst worden met een nauwkeurigheid van ongeveer 2,4%, bij 
een bandbreedte van 31 Hz. 

De lastsimulator wordt gekoppeld aan de robotaandrijvîng, waarin 
zich het te testen servosysteem bevindt. Hierna kan de gebruiker, 
op de microcomputer, een belasting naar wens instellen, welke kan 
zijn een massatraagheid, een demping, een torsiestijfheid, of een 
combinatie hiervan. 

Het toepassingsgebied van de lastsimulator wordt beperkt door de 
koppel-toerental-karakteristiek en de bandbreedte van het - in de 
lastsimulator toegepaste electro-mechanische systeem. Binnen 
~it toepassingsgebied kan elke willekeurige belastingsgrootte 
geprogrammeerd worden. 
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1. Inleiding. 

1.1 Algemeen. 

Nederland heeft - ten opzichte van vooral Japan en de Verenigde 
Staten - een achterstand op het gebied van het automatiseren van 
productieprocessen. Om deze achterstand in te lopen is het onder
zoekprogramma Flexibele Automatisering en Industriêle Robots 
(FAIR) opgericht, waar ook de Technische Hogeschool Eindhoven bij 
betrokken is. 

Flexibele automatisering stelt bedrijven in 
zelfde productielijn verschillende producten 
ceren. Deze flexibiliteit is nodig, omdat 
consument in de tijd verandert. 

staat om met een
te kunnen fabri

de vraag van de 

Een flexibele automatiseringslijn is opgebouwd uit modules. Een 
veel gebruikte module is de robot, vandaar dat binnen FAIR veel 
aandacht aan industriêle robots wordt besteed. 

1.2 De opdracht. 

De in dit rapport beschreven - afstudeeropdracht is ontstaan 
binnen FAIR en heeft betrekking op industriêle robots. 
De letterlijke tekst van de afstudeeropdracht luidt: 

en construêren van een lastsimulator voor servo
motoren tot 100 [W] met weerstands- en torsie

combinatie met dynamische massatraagheids-

- Het ontwerpen 
systemen met 
belasting in 
belasting. Deze 
merkt worden 
bedrijf. 

opzet is van belang daar robotsystemen geken
door variêrende systeemparameters gedurende 

Dit ontwerp omvat mede het onderzoek naar het dynamische gedrag 
en de nauwkeurigheid van de lastsimulator. 

Het belangrijkste kenmerk van een robot is het aantal vrijheids
graden. Deze kunnen elkaar onderling beinvloeden. Bijvoorbeeld 
wanneer de romp van de robot een rotatie uitvoert (1e vrijheids
graad) en tegelijkertijd de arm van de robot naar buiten beweegt 
(2e vrijheidsgraad) (figuur 1) verandert de massatraagheids
belasting van de eerste vrijheidsgraad. In de praktijk treedt 
deze massatraagheidsbelasting op in combinatie met een wrijvings
en torsiebelasting. 
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fig.1: De verandering van 
rotatie-aandrijving 
buiten beweegt. 

de massatraagheidsbelasting van de 
van de romp, wanneer de robotarm naar 

Een vrijheidsgraad wordt gerealiseerd door een aandrijfsysteem, 
bestaande uit een motor met besturing gekoppeld aan een over
brenging. De motor vormt samen met zijn besturing het servo
systeem. Om de werking van zo'n servosysteem in een aandrijf
systeem te testen is een component nodig die de belastingen, die 
in de praktijk op een aandrijfsysteem werken, kan nabootsen. 
Aangezien de belastingen vaak dynamisch van aard zijn (figuur 1), 
wordt deze component "een dynamische lastsimulator voor servo
systemen" genoemd. 

De lastsimulator wordt gekoppeld aan een aandrijfsysteem en simu
leert mechanische belastingen door energie op te nemen of af te 
staan. De energieuitwisseling kan mechanisch uitgevoerd worden. 
Bijvoorbeeld wanneer een massatraagheid gesimuleerd wordt, wordt 
de energieuitwisseling verzorgd door een vliegwiel. Wanneer een 
in de tijd variêrende massatraagheid gewenst is, kan een schijf 
genomen worden waarop massa's aangebracht zijn die door middel 
van een mechanisme centripetaal verplaatst kunnen worden. Deze 
methode van energieuitwisseling is echter niet geschikt om snel 
andere belastingsvormen in te stellen. 

Een andere methode is de energieuitwisseling electrisch uit te 
voeren. Er is dan een extra stap nodig, namelijk het omzetten van 
mechanische in electrische energie en omgekeerd. Met deze methode 
kunnen vrij gemakkelijk mechanische belastingen gesimuleerd wor
den, omdat er duidelijke analogieên zijn tussen mechanische en 
electrische grootheden. Deze analogieên zijn (lit.[7]): 

mechanisch: 

massatraagheid 
visceuze wrijving 
torsiestijfheid 

electrisch: 

condensator 
weerstand 
spoel 
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In het rapport van D.E. van Tussenbroek (lit.[S]) wordt het elec
trische gedeelte van een dergelijke energieuitwisseling bespro
ken. Een nadeel van deze methode is - evenals van de vorige - dat 
zij we~n~g flexibel is wat betreft het instellen van verschil
lende belastingsvormen. 

In dit rapport wordt voortgebouwd op de laatstgenoemde methode, 
echter de electrische grootheden (condensator, weerstand en 
spoel) worden gerealiseerd door een microcomputer. De micro
computer kan op eenvoudige wijze andere programma's uitvoeren, 
waardoor andere belastingsvormen ingesteld kunnen worden. Het 
nadeel van het weinig flexibel zijn van de twee eerstgenoemde 
methodes vervalt hiermee. 

1.3 De uitwerking van de opdracht. 

Omdat gekozen was voor een microcomputor-bestuurde lastsimulator 
was het noodzakelijk bekend te geraken met het gebruik van micro
computers. Hiertoe is een digitale PlO-regelaar in assemblertaal 
(PID8) geschreven: lit.[1]. 

Bij het ontwerp van PID8 is uitgegaan van het programma geschre
ven door H.M.M.G. Cordewener (lit.[3]). Hierin wordt een PID
regelaar in assemblertaal beschreven die rekent met 16 bit woord
breedte en volgens de one-complements-method. PID8 daarentegen 
rekent met 8 bit woordbreedte en volgens de two-complements
method. Beide regelaars zijn bestemd voor het gebruik op micro
computers op basis van de 80eS-processor van INTEL. 

De door de lastsimulator te simuleren last, en het gebruik van de 
lastsimulator in de praktijk, wordt in hoofdstuk 2 bespoken. 

In hoofdstuk 3 wordt de opbouw van de lastsimulator besproken, en 
wordt een onderzoek verricht naar het dynamische gedrag ervan. De 
lastsimulator wordt gesplitst in drie delen: 
1e: Het electro-mechanische systeem. Het electro-mechanisch 

systeem wordt gemodelleerd en vervolgens worden metingen 
verricht met behulp van een HP Fast Fourier Analyser. Model 
en metingen worden met elkaar vergeleken. 
Daarna wordt het effect bespraken van het inbouwen van een 
terugkoppellus in het electro-mechanische systeem. Er wordt 
een nieuw model gevormd, wat weer vergeleken wordt met de 
metingen die met de analyser uitgevoerd zijn. 
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2e: De koppelmeting. Er wordt 
koppelmeetmethodes, waarna 
werkt. 

een keuze gedaan uit een aantal 
de gekozen methode wordt uitge-

3e: De microcomputer. Behandeld worden de gebruikte hard- en 
software. 

In hoofdstuk 4 komt het toepassingsgebied en de nauwkeurigheid 
van de lastsimulator aan de orde. 

In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken. 
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2. De door de lastsimulator te simuleren last, en het qebruik van 
de lastsimulator in de praktijk. 

2. 1 De te simultgen last. 

Zoals in hoofstuk 1 al gezegd is wordt een vrijheidsgraad van een 
robot gerealiseerd door een aandrijving, die bestaat uit een 
servosysteem en een overbrenging. Het gedrag (dit is de respon
siesnelheid) van de aandrijving is sterk afhankelijk van de be
lasting die erop uitgeoefend wordt en kan verbeterd worden door 
het inbouwen van regelsystemen in het servosysteem. Zo'n regel
systeem kan bestaan uit een terugkoppel lus met daarin een digi
tale prD (Proportionele, Integrerende en Differentierende)
regelaar. Zie lit.[4]. 

De invloed van geregelde servo-systemen op het gedrag van de 
aandrijving, kan onderzocht worden door de aandrijving te kop
pelen aan een component, die de, in de praktijk voorkomende 
belastingen op een aandrijving, kan simuleren. Om inzicht te 
verkrijgen, hoe die gesimuleerde belasting eruit moet zien, wordt 
de belasting op de aandrijving van de romp van de robot nader 
beschouwd. Deze aandrijving wordt belast door een in de tijd 
varierende massatraagheid Jet), welke veroorzaakt wordt doordat 
de arm van de robot naar binnen of buiten beweegt, terwijl de 
romp van de robot een roterende beweging uitvoert. De massatraag
heid J(t) is, door middel van een as met een torsiestijfheid c, 
aan het aandrijfsysteem gekoppeld, en ondervindt een demping ter 
grootte D. In figuur 2 is de belasting op de aandrijving van de 
romp van de robot geschetst. 

5+0 

r
I 

T,At c 

- - - -, 
4- L 

JU) I 

fig.2: De belasting op een aandrijving. 
De aandrijving A, bestaande uit een servosysteem s en een 
overbrenging 0, wordt belast door een last L, gevormd door 
een torsiestijfheid c, een demping D, en een in de tijd 
variêrende massatraagheid J(t). 
T,Q = koppel, hoeksnelheid 
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Door gebruik te maken van analogieên tussen electrische en mecha
nische grootheden, kan het electrische analogon van de mecha
nische belasting van figuur 2 afgeleid worden: zie figuur 3. 

De analogiên tussen 
(blz.45-49 lit.[7]): 

mechanische en electrische grootheden zijn 

mechanisch: 

massatraagheid (J) 
visceuze demping (0) 
torsiestijfheid (c) 
koppel (T) 
hoeksnelheid (Q) 

electrisch: 

condensator (C) 
weerstand (1/R) 
spoel (1/L) 
stroom (I) 
spanning (V) 

fig.3: Hetelectrische analogon van de mechanische belasting op 
een robot-aandrijving. 

Over de in de tijd variêrende massatraagheid J(t) kan het volgen
de opgemerkt worden: Als de torsiestijfheid c=~ en de demping D=O 
gesteld worden, geldt in figuur 3: 

(2.1) 

Wanneer aangenomen wordt dat de arm van de robot, bij maximale 
snelheid, in één seconde van ingetrokken stand naar uitgestrekte 
stand beweegt (èènparige beweging), is af te leiden dat in v~rge
lijking (2.1) geldt: 

J ~ » Q ~ (zie bijlage 1) (2.2) 

De èènparige verandering van de massatraagheidsbelasting heeft 
dus vrijwel geen invloed op de belasting van de robotaandrijving. 
Verderop in dit rapport wordt de massatraagheid dan ook als een, 
in de tijd, constante grootheid beschouwd. 
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zijn, kan de 
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J, 0 en c tegelijkertijd (zie figuur 3) 
volgende vergelijking voor Q afgeleid 

Q(t) = ~ * I[(T - 0 * (Q - ~ * ~)]dt + J. * .dT c at (2.3) 

In de inleiding is gezegd, dat een lastsimulator gewenst is, die 
op een snelle en eenvoudige wijze verschillende belastingsvormen 
en belastingsgrootten kan simuleren. Dit wordt mogelijk, door een 
electro-mechanische energieomzetter toe te passen, waarbij aan de 
electrische kant Q(t) volgens formule (2.3) door een micro-compu
ter gerealiseerd wordt. 

Het toepassen van een microcomputer in de lastsimulator heeft tot 
gevolg, dat het systeem een digitaal karakter krijgt. De hoek
snelheid Q is namelijk niet analoog, maar op zekere sample
tijdstippen n*T s aanwezig. Vergelijking (2.3) dient daarom gedis
cretiseerd te worden, wat via achterwaartse differentie oplevert: 

~T * n T(k*T )-T(k*T -T ) 
Q(n*Ts ) = r (T(k*T )-D*[Q(k*T ) - J. * 5 ss]] 

k=1 5 5 c Ts 

Hierin is: 

c = torsiestijfheid 
o = visceuze demping 
J = massatraagheid 
T = koppel 
Ts = sampletijd 
Q = hoeksnelheid 

(2.4) 

Als de sampletijd Ts klein is ten opzichte van de grootste tijd
constante van het totale systeem, gaat het discrete karakter van 
Q in vergelijking (2.4) over in een analoog karakter. De micro
computer heeft dan geen invloed op het dynamische gedrag van de 
lastsimulator. In hoofdstuk 4 wordt hierop nader ingegaan. 

In vergelijking (2.4) is de term Q(k*Ts )' voor k=n, onbekend. 
Wanneer verondersteld wordt, dat Q niet discontinu is, kan voor 
deze term (eerder is al aangenomen dat de sampletijd Ts erg klein 
is) de bekende term Q(k*Ts-Ts ) ingevuld worden. De hoeksnelheid 
Q(n*Ts ) WOrdt dan gelijk aan: 
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?-
T n __ 1* TCk*Ts)-TCk*Ts-Ts > 

Q(n*Ts ) = * r [T(k*T )-D*[Q(k*T -T ) ]] k=1 s 5 s c Ts 

(2.5) 

Hierin zijn de volgende symbolen gebruikt: 

c = torsiestijfheid 
0 = visceuze demping 
J = massatraagheid 
T = koppel 
Ts = sampletijd 
Q = hoeksnelheid 

2.2 Het gebruik van de lastsimulator. 

De lastsimulator wordt gekoppeld aan een aandrijfsysteem, waarin 
het te testen servosysteem zich bevindt: zie figuur 4. Het aan
drijfsysteem (A) drijft de lastsimulator (L) aan, welke zich 
gedraagt als een mechanische belasting. Deze belasting is vooraf 
software-matig op een micro-computer in te stellen, en kan zijn 
een massatraagheid, een demping, torsiestijfheid, of een com
binatie hiervan. Op de plaats van de koppeling (K) geldt de rela
tie tussen de hoeksnelheid Q en het koppel T volgens formule 
(2.5). 

A T, .Cl. 

5+0 
K 

L 

fig.4: De opstelling voor het testen van een, in een aandrijving 
ingebouwd, servosysteem. 
De lastsimulator (L) wordt gekoppeld aan een aandrijving 
(A), welke bestaat uit het te testen servosysteem (5) en 
een overbrenging (0). 
K = koppeling 

De aandrijfsystemen, die op deze manier aan de de lastsimulator 
gekoppeld worden, moeten aan twee voorwaarden voldoen: 
1e: de koppel-toerentaICT-Q)-karakteristiek moet binnen die van 

de lastsimulator vallen, of daaraan gelijk zijn. Hierop wordt 
in hoofdstuk 4 verder ingegaan. 
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2e: De bandbreedte moet kleiner dan of gelijk zijn aan.die van de 
lastsimulator. In hoofdstuk 3 wordt door middel van metingen 
de bandbreedte van de lastsimulator bepaald. 
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3. De praktische uitvoering van de lastsimulator. 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe de lastsimulator opgebouwd 
is, en wordt een onderzoek verricht naar het dynamische gedrag 
ervan. 

In figuur 5 staat het schema afgebeeld van de totale opstelling 
van de lastsimulator. Deze wordt gesplitst in drie delen: 
1e: De koppelmeting. Het koppel T aan de as van de lastsimulator 

wordt - via rekstrookjes welke in een brug geschakeld zijn -
omgezet in een spanning. Deze spanning wordt via een ver
sterker V1 en een ADC (Analoog-Digitaal-Convertor) omgezet in 
een bruikbare (digitale) waarde (T;> voor de microcomputer. 

2e: De microcomputer. In de microcomputer wordt met behulp van 
formule (2.5) een bij T; behorende Q; berekend. De waarden 
J, D en c staan op geheugenplaatsen in de microcomputer. 

3e: Het electromechanische systeem. De digitale waarde Q; - be
rekend in de microcomputer - wordt via een DAC (Digitaal
Analoog-Convertor) omgezet in een analoge spanning QM' QM 
wordt via een versterker (V), een electromechanische energie
omzetter (m = servo-gelijkstroommotor) en een overbrenging (0 

= harmonie drive: zie figuur 6) omgezet in een hoeksnelheid Q 
aan de uitgaande as van de lastsimulator. 

De lastsimulator wordt gebruikt voor het testen van servo
systemen, die ingebouwd zijn in (robot}-aandrijfsystemen. De 
koppel-toerental (T-Q)-karakteristiek van de lastsimulator 
moet daarbij de T-Q-karakteristiek van de aandrijving om
vatten. Deze karakteristiek wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de motor-overbrenging combinatie. Door in de 
lastsimulator een - in robots - veel toegepaste motor-over
brenging combinatie in te bouwen, wordt in veel gevallen aan 
de genoemde eis voldaan. Gekozen is voor de combinatie ge
lijkstroommotor-harmonic drive. 



Hl ..... 
tC! 

Ol 
•• T 
--.... brug AOC M 

fig. 5: Schema van de lastsimulator. 

ADC := Analoog Digitaal Convertor 
brug=:; brugschakeling 
DAC = Digitaal Analoog Convertor 
m -- servo-gelijkstroommotor 
M = microcomputer 
0 = overbrenging (harmonic drive) 
Um :::: spanning op motor 
V :::; versterker 
V1 .- versterker 

.n. T 
OAC o .... 

T = koppelwaarde 
Tb = koppelwaarde na brug 
TM :::: koppelwaarde in microcomputer 
TA = digitale koppelwaarde 
Q = aangestuurde hoeksnelheid 
Qm - hoeksnelheid motor 
QM :::: analoge uitgangsspanning micro 
QA :::: digitale uitgangsspanning micro 
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wg 

fig.6: De harmonie drive: De ellipsvormige wavegenerator (wg) 
laat de buitenvertanding van de flexspline (fs) af
rollen over de binnenvertanding van de eircular spline 
(cs). De wavegenerator en de flexspline zijn respec
tievelijk gekoppeld aan de as van de servo-gelijk
stroommotor en aan de uitgaande as van de harmonic 
drive. 

Hierna worden de drie delen ieder afzonderlijk behandeld. Be
gonnen wordt met het electra-mechanische systeem, daarna de 
koppelmeting en tot slot de microcomputer. 

Opmerking: In het algemeen worden schema's van systemen zo af
gebeeld, dat energiestromen van links naar rechts door het schema 
lopen. De lastsimulator is een systeem, dat energie kan opnemen 
en leveren. Voor de eenduidigheid z~Jn in het vervolg de 
schema's, die betrekking hebben op de lastsimulator, afgebeeld 
alsof de lastsimulator energie levert. Dat wil zeggen, dat de as 
van de lastsimulator zich aan de rechterkant bevindt. 
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3.2 Het electro-mechanische systeem. 

3.2.1 Inleidinq. 

In deze paragraaf komt het electro-mechanische systeem aan de 
orde. Hieronder wordt verstaan de combinatie versterker-motor
tacho-overbrenging, welke de uitgangsspanning QM van de micro
computer, omzet in de 'aangestuurde' hoeksnelheid Q. 

De versterker is een spanningsversterker (lab. exemplaar) 

De motor is een servo-gelijkstroommotor: Serval co TM 530. 

De overbrenging is een harmonic drive: HDUC 20-80-2A BL3. 
De harmonic drive is een inbouwpakket, waarvoor een huis gecon
strueerd is (bijlage 2). 

Als tacho is een pulsgever toegepast, welke gekoppeld is aan de 
motoras. De hoeksnelheid van de motoras, gedeeld door de over
brengverhouding van de harmonic drive, is de hoeksnelheid aan de 
uitgaande as van de harmonic drive. 

3.2,2 Het electro-mechanische systeem: Modelvorming. 

Een schema van de combinatie versterker-motor-pulsgever-over 
brenging staat afgebeeld in figuur 7: 

v o 
.0. ... 

fig.7: Schema van versterker-motor-pulsgever-overbrenging. 
m = motor 
o = overbrenging 
p = pulsgever 
Urn = spanning op de motor 
Q = hoeksnelheid van de uitgaande as 
QM = analoge uitgangsspanning van de microcomputer. 

V = versterker 
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De versterker blijkt voor een groot frequentiegebied (>25 [kHz]) 
een constante versterkingsfactor te hebben: 

v = V(s) = 2,0 

Het mechanische model van motor-pulsgever-harmonic drive is ge
geven in figuur 8. Hoewel deze combinatie een hogere orde systeem 
is, gedraagt zij zich, voor een groot frequentiegebied, als een 
eerste orde systeem. Dit is af te leiden uit lit.[2], waar het 
dynamisch gedrag van een combinatie servo-gelijkstroommotor
tacho-harmonic drive onderzocht is. 

J~ J~ 

dp 

fig.8: Mechanisch model van de motor-pulsgever-harmonic-drive 
combinatie. 
cl = torsiestijfheid uitgaande as lastsimulator 
cm = " as motor-overbrenging 
cp = " as pulsgever-motor 
dl = verbindingsdemping uitgaande as lastsimulator 
dm = " as motor-overbrenging 
d p = .. as pulsgever-motor 
Dhd= demping harmonic drive 
Dm = .. motor 
D = " pulsgever 
i

P = overbrengverhouding harmonic drive 
J hd= massatraagheid harmonic drive 
J m = Of motor 
J p = .. pulsgever 
Qm = hoeksnelheid motor 
Q = Of uitgaande as lastsimulator 

Daar de lastsimulator in de praktijk alleen bruikbaar is voor een 
beperkt frequentiegebied (= bandbreedte), kan volgens het voor
gaande het hoger-orde systeem van figuur 8 gereduceerd worden tot 
een eerste-orde systeem. Deze reductie komt als volgt tot stand: 
1e: cp en cm zijn groot ten opzichte van cl' 
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De reductieformule voor torsiestijfheden levert op (blz.35-38 
van lit.[6]): 

Cm is nog extra vergroot, doordat de as van de motor en de 
wavegenerator van de harmonie drive direct aan elkaar ge
koppeld z~Jn. Hiertoe is een andere motoras geconstrueerd 
(zie bijlage 2) en gemonteerd. Tevens is hierdoor de verbin
dingsdemping dm verlaagd (zie 2e punt), 

2e: De verbindingsdempingen dp ' dm worden verwaarloosd. 

3e: De verbindingsdemping dl wordt verwaarloosd, Dit is het ge
volg van de volgende constructies: 
- voor de koppeling lastsimulator-aandrijving wordt een spie

klem-koppeling gebruikt (bijlage 4) 
- de flexspline van de harmonic drive is met behulp van pas

bouten aan de uitgaande as gekoppeld (bijlage 2), 

Dit alles heeft ~tot resultaat dat de massatraagheden opgeteld 
kunnen worden tot één massatraagheid J t en de dempingen tot één 
demping Dt, Het hogere-orde systeem van de motor-pulsgever
harmonie drive-combinatie wordt zo gereduceerd tot een eerste
orde systeem, waarvan het model is weergegeven in figuur 9. 

fig.9: Vereenvoudigd model van de motor-pulsgever-harmonic drive 
combinatie. 
cl = torsiestijfheid uitgaande as lastsimulator 
Dt = totale demping (= Dhd+Dm+Dp) 
i = overbrengverhouding harmon~c drive 
J t = totale massatraagheid (= Jhd+Jm+Jp ) 
Q = hoeksnelheid uitgaande as lastsimulator 
Qm = hoeksnelheid motoras 
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De versterker-motor-harmonic drive combinatie zet de spanning QM' 
die van de microcomputer afkomstig is, om in een hoeksnelheid Q 
(berekend volgens formule (2.5» aan de uitgaande as van de har
monic drive (= uitgaande as lastsimulator). Op deze as staat nog 
steeds het koppel T, die een extra component ~Q toevoegt aan de 
aangestuurde (= gewenste) hoeksnelheid. Voor de werkelijke hoek
snelheid Qw aan de uitgaande as van de lastsimulator geldt dan 
(zie figuur 10): 

fig.10: Het koppel T heeft een afwijking van Q tot gevolg ter 
grootte ~Q. Qw = Q + AQ. 
cl = torsiestijfheid uitgaande as lastsimulator 
Dt = totale demping 
i = overbrengverhouding harmonic drive 
J t = totale massatraagheid 
Qm = toerental motoras 

Het electro-mechanische systeem: vergelijkingen: 

De vergelijkingen voor de combinatie versterker-motor-pulsgever
harmonie drive luiden: 

Um = V * QM (3.1) 

Um = RmIa + cf>Qm + 
dIa 

Lo:e (3.2) 

dQ I '.J ~ =+Ia - DtQm + t ~ 
(3.3) 

(3.4) 

Verklaring van de formules (3.1) tot en met (3.4): 
formule (3.1) is de vergelijking voor de versterker: De uit
gangs spanning Um is V maal de ingangsspanning QM' 
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- formule (3.2) en (3.3) zijn de vergelijkingen voor een gelijk
stroommotor, met permagnent magneetveld in de stator, en belast 
met een koppel T/i. 

motor-pulsgever en 
kan voor de massa

de demping Dt 

Door de relatief starre verbindingsassen 
motor-harmonie drive {zie figuur 9 en 10)1 
traagheid J t (Jt=Jhd+Jm+Jp) en voor 
(Dt=Dhd+Dm+Dp> ingevuld worden. 

- formule (3.4) is de vergelijking voor een torsieas, belast met 
een koppel T. 

In de vergelijkingen (3.1) tot en met (3.4) zijn de volgende 
symbolen gebruikt: 
cl = torsiestijfheid uitgaande as lastsimulator 
Dt = totale demping (=Dhd+Dp+Dm> 
i = overbrengverhouding harmonié drive 
Ia = ankerstroom motor 
J t = totale massatraagheid (=Jhd+Jm+Jp) 
L = zelfinductie motor 
Rm = motorweerstand 
T = koppel 
Um = motorspanning 
V = versterkingsfactor 
+ = motorconstante 
Qm = hoeksnelheid motor 
QM = uitgangsspanning van de microcomputer 
Qw = werkelijke hoeksnelheid uitgaande as lastsimulator 

In de formules (3.2) en (3.3) zijn niet meegenomen: 
1e: De coulombwrijving. De coulombwrijving heeft een niet-lineair 

gedrag van de electro-mechanische overdracht tot gevolg. Twee 
mogelijkheden om de overdracht te berekenen zijn: 
- Op de T.H. zijn computerprogramma's ontwikkeld voor de 

berekening van overdrachten van niet-lineaire systemen 
(b . v. CSMP). 

- Door de coulombwrijving te verwaarlozen. Dit geeft een 
benadering van de werkelijke overdracht. Volgens R.J. van 
der Kruk (blz. 95-96 van lit.[2]) zal hierdoor de berekende 
responsie-snelheid van het systeem lager zijn dan de werke
lijke responsie-snelheid. 

Er wordt gekozen voor de 2e mogelijkheidlomdat in de uit
eindelijke opstelling een terugkoppel lus in het electro
mechanische systeem wordt ingebouwd. Hierdoor worden niet
lineaire effecten, zoals coulombwrijving, sterk verminderd en 
zal het model goed vergelijkbaar zijn met de werkelijkheid. 

2e: De speling van de harmonic drive. De speling van de harmonie 
drive is 3 minuten. Volgens R.J. van der Kruk (blz. 98 van 
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lit.[2]) is het effect van een speling van drie minuten van 
een harmonic drive op het gedrag van de combinatie tacho
motor-harmonic drive nauwelijks waarneembaar. 

De formules (3. 1) , (3.2) , (3.3) en (3.4) geven voor Qw' in 
Laplace-notatie (met verwaarlozing van de zelfinductie L): 

waarbij: H1 (S) 

H2 (s) 

H3 (s) 

* 1 * 1J1 = V(s) r 1+-rs 

= +,: * 1~~s 
J. 

= ~ cl 

met: - 1J1 = + 
RmDt++ 

- T = 
JtRm 

2 RmDt++ 

- 1J2 = 
Rm 

RmDt++ 

2 

2 

Hierin zijn de volgende symbolen gebruikt: 

(3.5) 

cl = torsiestijfheid uitgaande as lastsimulator 
Dt = totale demping (=Dhd+D +Dm) 
H1 = overdracht van het eîectro-mechanisch systeem (versterker-

gelijkstroommotor-harmonic drive) 
H2 = electro-mechanische overdracht (storing) 
H3 = overdracht torsieas 
i = overbrengverhouding harmonic drive 
J t = totale massatraagheid (=Jhd+Jm+Jp ) 
Rm = motorweerstand 
T = koppel 
Urn = motorspanning 
V = versterkingsfactor 
+ = motorconstante 
Qm = hoeksnelheid motor 
QM = uitgangsspanning van de microcomputer 
Qw = werkelijke hoeksnelheid uitgaande as lastsimulator 

In formule (3.5) is: 
H1 (s) * QM(s) = Q(s) is de aangestuurde hoeksnelheid volgens 
formule (2.5). 



- 19 -

- [H2 (S) + H3 (S)] * T(s) = 6Q(S) is een extra hoeksnelheid, op de 
aangestuurde hoeksnelheid Q(s). 6Q(S) is dus de hoeksnelheids
afwijking van het electro-mechanische systeem, ten gevolge van 
het koppel T{s). 

6Q(S) is te splitsen in twee delen: 
1e: 6Q1(s) = H2 (s) * T(s} is de afwijking van Q, doordat T het 

gedrag van de motor beinvloedt. 
2e: 6Q2(s) = H3 (S) * T{s) is de afwijking van Q doordat T de 

uitgaande as tordeert. 

Schematisch kan formule (3.5) voorgesteld worden door figuur 11. 

T T 

, . 
H2 H3 

AAl 4..0.2 

n. ,.+ .n. 
H

1 
A 11\.+ ..... w 

fig.11: Schema van de electromechanische overdracht: De uitgangs
spanning van de microcomputer QM wordt door het electro
mechanische systeem H1 omgezet in de aangestuurde hoek
snelheid Q. Het koppel T voegt hieraan een extra hoek
snelheid 6Q1+6Q2 toe, zodat de werkelijke hoeksnelheid 
aan het uiteinde van de as van de lastsimulator, gelijk 
is aan Qw 
H2 = de electromechanische overdracht (storing) 
H3 = de overdracht van de torsieas 

Berekeningen: 

Het dynamische 
bepaald worden 
quentiedomein r 

formule (3.5): 

gedrag van het electro-mechanische systeem kan 
door in formule (3.5) over te gaan naar het fre

en de volgende berekeningen uit te voeren (zie 

- de overdracht H1 (jw): 

H ( ' ) - V(' ) * 1 * ~1 1 Jw - JW ~ 1+TJW 



H3 (jw) = i.I!L 
cl 

- de tijdconstante T van H 1 : 

T = 
JtRm 

2 
RmDt+~ 

- de bandbreedte fb van H1 : 

f - 1 
b - rrrT 

De numerieke waarden van de 

cl = 1,4*104 [Nmrad- 1 ] 

Dt = 3,9*10-- 4 [Nmsrad- 1 ] 

i = 80 

J t = 6,17*10- 5 [kgm 2 ] 

Rm = 1,2 [Q] 

cjI == 0,036 [NmA- 1 ] 
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parameters volgen uit bijlage 

In figuur 12 zijn de grafieken van IH1 I en IH2+H3 1 geplot. 

Hieruit volgt: 

H1 (0) = 0,51 [Q~d] 

H2 (0) = 0, 11 [~~~] 

fb = 3,8 [Hz] 

T = mb = 4,20*10- 2 Cs] 

3 : 



0,51 

... 
cr 

,..0 _ ... 
~ • .& 

3,8 

- 21 -

10+01 
f IHzJ 

10+01 
f !Hzl 

30 

fig.12: De berekende grafieken van IH11 (boven) en IH2+H3 1 
(onder) . 

10+02 
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3.2.3 Toetsing model aan metingen. 

De overdrachten H1 (jw) en H2 (jw)+H3 (jw) worden gemeten in het 
frequentiedomein met behulp van een HP Fast Fourier Analyser. 

Voor Qw(jw) geldt: 

(3.6) 

le: De overdracht H1~' 
De overdracht H1 (jw) wordt gemeten door T(jw) nul te maken, 
dus in onbelaste toestand. Er geldt dan: 

H1 (jw) 

Om het Q = 0 punt geldt: 
- Voor -1,2V < QM < 1,2V is H1 (jw) = 0 (zie figuur 13) 
- De motorweerstand Rm is niet constant. 

o 2 3 456 
O. SlUm (V) 

/ 

7 e 9 

fig.13: Het verband tussen de spanning op de versterker QM 
(O,S*Um) en de hoeksnelheid Q (OMEGA). 

10 
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De overdracht H1 (jw) wordt daarom gemeten door een gelijk
spanning QM met daarop een ruis QM(jw) gesuperponeerd - via 
een versterker - naar de motor te sturen. 

De hoeksnelheid Q(jw) wordt gemeten door een hoekversnel
linqsopnemer (Hottinger Drehschwinqungsaufnehmer type BD) aan 
de uitgaande as van de harmonie drive te bevestigen. Deze 
versnellingsopnemer werkt beneden de 3 Hz als hoekversnel
lingsopnemer, en boven de 3 Hz als hoekverplaatsingsopnemer. 
Door het siqnaal, afkomstig van de hoekversnellingsopnemer, 
éénmaal te differentiêren, wordt boven de 3 Hz de hoeksnel
heid Q(jw), en onder de 3 Hz de afgeleide van de hoeksnelheid 
gemeten. 

In figuur 16 
volge van de 
1 H 1 I, en onder 

is de grafiek van IH 1 1 geplot, waarbij 
hierboven genoemde meetmethode, boven 

de 3 Hz -w2 *IH1 1 staat afgebeeld. . 

2e: De overdracht H2(jw)+H3~: 

ten ge
de 3 Hz 

De overdracht H2 (j.)+H3 (jw) wordt gemeten door de spanning QM 
nul te maken en de lastsimulator te belasten met een koppel 
T(jw) (zie formule (3.5». Voor H2 (jw)+H3 (jw) geldt dan: 

• • Q (jw) g,') 
H2 ()w)+H3 ()w) = TYJw) = ~lj~~ 

Doordat de uitgaande as van de harmonie drive gestuurd wordt 
met een koppel T(jw), is het onmogelijk de versnellings
opnemer, die toegepast is bij de metinq van H1 (jw), te qe
bruiken. De meting van H2 (jw)+H3 (jw) wordt daarom op de vol
qende manier verricht (fiquur 14): 
De lastsimulator (L) wordt gekoppeld aan een aandrijving (A). 
De aandrijving heeft éénzelfde harmonie drive en uitgaande 
as als de lastsimulator. De aandrijving heeft echter geen 
koppelmeter. 

De uiteinden van de uitgaande assen van beide harmonie drives 
worden tegen elkaar geplaatst. Daarna worden de assen door 
middel van een klemkoppeling (bijlage 4) aan elkaar gekop
peld. De klemkoppelinq is bovendien voorzien van een spie
verbinding met zware perspassing in de as en een klempas
sinq in de koppelinq - om verdraaiing van de assen ten op
zichte van elkaar te voorkomen. Deze verbinding wordt star 
verondersteld. Er is geen nader onderzoek verri6ht naar het 
effect van de koppeling op de meting van H2 (jw)+H3(jw). 
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I L T(jw) IA 
r - - - - ... - - .... - ...... - - - ... -1 r - - - - - - - - - - - - -, ,. 
I I I I 

I A ilO' 
I .. v 

Ck Ca+fs I I Ca+ts I 
p+m+o v U(jw) I 

I v---..._~ I 
-..) L. .... ---- .... ---- ... -- ....... - ~ 

fig.14: De meetopstelling voor het meten van H2 (jw)+H3 (jw): 

De lastsimulator L wordt gekoppeld aan een aan
drijving A. De spanning QOO op de versterker V van de 
lastsimulator, wordt nul gemaakt. De spanning op de 
versterker V van de aandrijving wordt aangesloten op 
een spanning U(jw). Dit heeft een koppel T(jw) aan 
de uitgaande as van de lastsimulator tot gevolg. Aan 
de motorassen van lastsimulator en aandrijving zijn 
pulsgevers bevestigd, waarmee de hoeksnelheden van 
die assen gemeten kunnen worden. Door de gemiddelde 
hoeksnelheid van beide motorassen te nemen, deze te 
delen door de overbrengverhouding i, wordt de hoek
snelheid Q~ verkregen. Q~ is de hoeksnelheid in het 
midden van de torsiestijfheden ck en 2*ca +fs. (De 
lastsimulator heeft dezelfde uitgaande as en flex
spline als de aandrijving, echter zij heeft een 
extra torsiestijfheid (ck) als gevolg van de koppel
meter: zie paragraaf 3.4). Omdat ck»ca+fs' wordt Q~ 
gelijk gesteld aan Qw' 

De signalen Qw(jw) en T(jw) worden beide naar de 
analyser gestuurd. Er geldt: 

Ck = torsiestijfheid van de koppelmeter, 
ca+fs= torsiestijfheid van de uitgaande as van de 

harmonic drive in serie met de flexspline. 
m = gelijkstroommotor 
o = overbrenging (= harmonic drive) 
p = pulsgever 

Om het T=O punt is - ten gevolge van de coulombwrijving - de 
overdracht H2 (jw)+H3 (jw) = o. Zie figuur 15. 
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fig.15: Het verband tussen het koppel T en de hoeksnelheid Q 
aan de uitgaande as van de lastsimulator, wanneer 
QM=O [V]. 

De overdracht H2 (jw)+H3 (jw) wordt daarom gemeten door een 
spanning U+U(jw) op de versterker van de aandrijving aan te 
sluiten. Dit heeft een koppel T+T(jw) en een hoeksnelheid 
AQ+AQ(jw) aan de uitgaande as van de harmonie drive tot 
gevolg. 

Het koppel T(jw) wordt gemeten door de koppelmeter beschreven 
in paragraaf 3.4. 

De hoeksnelheid AQ(jw) wordt als volgt gemeten: 
Aan beide motorassen is een digitale pulsgever bevestigd. Het 
aantal pulsen per tijdseenheid is een maat voor de hoeksnel
heid van de motoras. (Voor meer informatie over de methode 
van hoeksnelheidsmeting: blz.45-50 van lit.[4]). De hoek
snelheden van beide motorassen worden eerst gemiddeld en 
daarna gedeeld door de overbrengingverhouding van de harmonic 
drives. Het resultaat is de hoeksnel~eid Q~ in het midden van 
de stijfheden ck en 2*ca +fs (zie figuur 14). Doordat ck een 

20 
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factor 27 groter is dan ca+fs t wordt de hoeksnelheid Q'w 
gelijk gesteld aan de te meten hoeksnelheid Qw' 

Oe signalen T(jw) en Q(jw) worden beide naar de analyser ge
stuurd, en het resultaat IH2+H21 is geplot in figuur 16. 
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fig.16: De gemeten grafieken van IH 1 1 (boven) en IH2+H3 1 (onder). 

(onderbroken lijn = berekende grafiek) 
De stijgende lijn van IH, I wordt veroorzaakt door de 
gebruikte meetmethode: zie het voorgaande. 
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Vergelijken berekeningen en metingen: 

In het onderstaande staatje staan de numerieke waarden vermeldt 
van de stationaire overdrachten, de bandbreedte en de tijdcon
stante (H 1 (O) en H2 {O) zijn niet uit de gemeten grafieken afge
lezen, maar zijn apart opgemeten): 

berekend: gemeten: 

H 1 (0) [~~d] 0,51 0,47 

H2 {0) [rad] 
Nms 0,11 0,060 

fb [Hz] 3,8 7,8 

T = m Cs] 
b 

4,2*10- 2 2,0*10- 2 

Uit de vergelijking van de berekende en gemeten figuren en nume
rieke waarden volgt: 

- H1 (s) gedraagt zich als een eerste-orde systeem (een daling van 
20 dB per decade vanaf de bandbreedte-frequentie). 

- De werkelijke waarde (0,47) van de stationaire overdracht H1 (0) 
komt goed overeen met de berekende waarde (0,51). 

- De werkelijke stationaire afwijking H2 (0) is kleiner dan be
rekend (0,060 < 0,11). De oorzaak hiervan is niet bekend. 

- De gemeten bandbreedte is veel groter dan de berekende (7,8 > 
3,8). De oorzaak daarvan is dat'in de berekeningen de coulomb
wrijving niet meegenomen is. Het verschil zal grotendeels ver
dwijnen wanneer een terugkoppel lus in het electro-mechanische 
systeem ingebouwd wordt (zie paragraaf 3.3). 

- Wanneer de figuren van IH2+H3 1 vergeleken worden, valt op dat 
de dip in beide figuren bij een andere frequentie ligt (bere
kende grafiek bij 30 [Hz], gemeten grafiek bij 17 [Hz]). De 
oorzaken daarvan zijn: 
1e: de werkelijke overdracht H2 (jw) is kleiner dan de berekende 

overdracht 
2e: de torsiestijfheid (Cl) is in werkelijkheid veel lager dan 

berekend is. In bijlage 5 wordt de werkelijke torsie-
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stijfheid uit metingen berekend. Het blijkt dan dat cl = 
7,6 * 103 [Nmrad- 1] (i.p.v. 14 * 103 [Nmrad- 1]. Het is niet 
bekend hoe dit grote verschil ontstaan is. 

J.2,4 Conclusies: 

De vOlgende conclusies kunnen getrokken worden voor het open-loop 
electro-mechanische systeem: 
1e: de gewenste hoeksnelheid 0 is gelijk aan: 0 = O,47*OM 

2e: de gewenste hoeksnelheid ondervindt in stationaire toestand 
een afwijking ~O ter grootte: ~O = O,06*T 

3e: het electro-mechanische systeem heeft een bandbreedte van 
7,8Hz 

4e: de coulombwrijving kan overwonnen worden door aan OM' af
hankelijk van de draairichting, ±1,2 V toe te voegen 

Se: de torsiestijfheid cl van de uitgaande as van de harmonic 
drive is: cl = 7,6*103 [Nm/rad]. 
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3.3 Terugkoppeling in het electra-mechanische systeem. 

3.3.1 Inleiding. 

In deze paragraaf wordt het effect besproken van een terugkoppel
lus ingebouwd in het electro-mechanische systeem. Doel van de 
terugkoppellus is: 
1e: De bandbreedte 

groten, zodat 
kunnen worden. 

van het electromechanische systeem te ver
ook systemen met snelle stapresponsies getest 

Alleen systemen met een bandbreedte kleiner dan of gelijk aan 
de bandbreedte van de lastsimulator kunnen met de lastsimu
lator getest worden. Het is dus belangrijk om een zo groot 
mogelijke bandbreedte te verkrijgen, wat kan worden bereikt 
door een grote terugkoppel factor in te bouwen. Een nadeel van 
een grote terugkoppel factor is, dat snel instabiliteiten 
optreden, terwijl bovendien de kans op verzadiging groter 
wordt. Vandaar dat een instelbare terugkoppel factor ingebouwd 
wordt. 

2e: De hoeksnelheids-afwijking ~Q - ten gevolge van het koppel T 
- verkleinen. 

Ten gevolge van de terugkoppel lus wordt de invloed van niet
lineaire grootheden (zoals de coulombwrijving) op de electro
mechanische overdracht verkleind. Wanneer in het rekenmodel de 
coulombwrijving verwaarloosd wordt, zullen de gemeten en bere
kende snelheidsresponsies (tijdconstantes) toch goede overeen
stemmingvertonen. 

3.3.2 Modelvorming van de terugkoppeling in het electro-
mechanische systeem. 

De terugkoppeling in het eledtro-meehanisehe systeem is als volgt 
uitgevoerd (zie figuur 17): 
De hoeksnelheid wordt gemeten aan de motoras (= Qm)' Qm wordt 
gedeeld door de overbrengverhouding i. De zo verkregen hoek
snelheid Qm/i (=Q+~Q1) wordt teruggekoppeld. 

De afwijking ~Q2 - ten gevolge van de torsieslappe uitgaande as 
van de harmonie drive - blijft dus onveranderd. 

De hoeksnelheid Q+~Q1 wordt met een factor a vermenigvuldigd en -
voorzien van een min-teken - met behulp van een optel schakeling 
opgeteld bij QM' De som wordt naar een instelbare versterker R 
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gestuurd, waarmee. de grootte van de terugkoppel factor ingesteld 
kan worden. 

De terugkoppeling wordt analoog uitgevoerd. 

T T 

H2 H3 

4.0.1 A.o.2 

AM .0. ..,.+ + A 
iI. R H

1 "111 - iiI' lI' 

w 

ot 

fig.17: Schema van de terugkoppeling in het electro-mechanische 
systeem: De hoeksnelheid Q+~Q1 wordt met een factor a 
vermenigvuldigd, en afgetrokken .van het ingangssignaal 
QM' 
H1 = electro-mechanische overdracht (versterker-motor-

H2 
H3 
T 
Q 

QM 
Qw 
I1Q1 

I1Q2 

= 
= 
= 
= 
= 
:: 

= 

= 

harmonie drive) 
electro-mechanische overdracht (storing) 
overdracht torsieas 
koppel 
aangestuurde hoeksnelheid 
analoge uitgangsspannning microcomputer 
werkelijke hoeksnelheid uitgaande as lastsimulator 
hoeksnelheidsafwijking doordat het koppel T het 
gedrag van de motor belnvloedt 
hoeksnelheidsafwijking doordat het koppel T de 
uitgaande as van de lastsimulator tordeert 

R = terugkoppelfuctcr 

vergelijkingen voor het teruggekoppelde systeem: 

In het teruggekoppelde systeem volgens figuur 18, geldt voor de 
werkelijke hoeksnelheid Qw(s) de volgende vergelijking: 

I I 

Qw(s) = H1 (s)*QM(s) + (H2 (s)+H3 (s»*T(S) (3.6) 
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I RH (s) 

Hierin is: H1 (S) = 1+Ra~1{s) 
, H2(s) 

H2 (S) = 1+RaH1 (S} 

H3 (s) = ä-
cl 

De gebruikte symbolen zijn: 
H1 = electro-mechanische overdracht (versterker-motor-harmonic 

drive) 
H1 = electro-mechanische overdracht van het teruggekoppelde sys-

H2 = 
H' 2 = 

H3 = 
R = 
s = 
T = 
a = 
OM = 
Ow = 

teem (versterker-motor-harmonic drive) 
electro-mechanische overdracht (storing) 
electro-mechanische overdracht van het teruggekoppelde 
systeem (storing) 
overdracht torsieas 
terugkoppel factor 
laplace-parameter 
koppel 
terugkoppel factor 
analoge uitgangspanning microcomputer 
werkelijke hoeksnelheid uitgaande as lastsimulator 

In vergelijking (3.6) geldt het volgende: 
H1(s)*OM(s) = O(S) is de aangestuurde hoeksnelheid volgens 
formule (2.5). 
[H2 (S)+H3 (S)]*T(s) = àO(s) is een extra hoeksnelheid op de 
aangestuurde hoeksnelheid O(s). 

AO(s) is te splitsen in twee delen: 
1e: à0 1 (S) = H2(s)*T(s) is de afwijking van O, doordat T het 

gedrag van de motor beïnvloedt. 
2e: A02(s) = H3 CS)*TCs) is de afwijking van O, doordat T de 

uitgaande as tordeert. 

Schematisch kan formule (3.6) voorgesteld worden door figuur 18. 
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T T 

Hf 
2 H3 

A.n.1 A.n.2 
.n. + .c .... + 

.n. 
Hf 

1 
w 

fig.18: Schema van de electro-mechanische overdracht met inge
bouwde terugkoppellus. De hoeksnelheid Qw is de aan
gestuurde hoeksnelheid Q (Q=H1*QM) met daaraan toegevoegd 
een hoeksnelheid LlQ (=LlQ1+LlQ2) ten gevolge van het koppel 
T. 
H1 = electro-mechanische overdracht van het terugge

koppeld systeem (versterker-motor-harmonic drive) 
H' 2 = electro-mechanische overdracht van het electro-

mechanische systeem 
H3 = overdracht van een torsieas 

Berekeningen voor het teruggekoppelde systeem; 

Voor de bepaling van het dynamische gedrag van het teruggekoppel
de electro-mechanische systeem worden berekend: 
- de overdracht Hi(jw) 
- de overdracht H2(jw)+H3 (jw) 
- de bandbreedte fb 
- de tijdconstante T 

De numerieke waarden van de parameters R en a zijn: 

1 =< R =< 6 (bijlage 6) 

a = 2,05 (bijlage 7) 

De numerieke waarden van de overige parameters volgen uit para
graaf 3.2.2. 

De hierboven genoemde berekeningen worden voor twee waarden van R 
uitgevoerd, namelijk voor R=1 en R=6. 

, . 
De grafieken van IH11 en IH2+H3 1 zijn voor R=1 en R=6 geplot in 
figuur 19. 
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Hieruit volqt: 

R=1 R=6 
f 

[~:d] H1 (0) 0,25 0,42 

• 
[~:~] H2 (0) 0,052 0,015 

fb [Hz] 7,8 28 

l' Es] 0,021 0,0058 
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fig.19: De berekende grafieken IH, I (boven) en IH2+H3 1 (onder). 
(1: R=1, 6: R=6, 0: geen terugkoppeling) 

10+02 

10+02 
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3.3.3 Toetsing model aan metingen. 

De metingen van de overdrachten zijn op dezelfde w~]ze verricht 
als de metingen van de overdrachten van het niet-teruggekoppelde 
systeem, zoals beschreven in paragraaf 3.2.3. 

, 
De gemeten grafiek van IH1 1 is voor R=1 en R=6 afgebeeld in 
figuur 20. De dynamische meting van IH 2 '+H 3 , is niet gelukt, 
omdat ten gevolge van de terugkoppeling àQ zo klein wordt dat het 
oplossend vermogen van de pulsgever onvoldoende is om de over
dracht te kunnen meten (het is ook mogelijk dat de meting een
voudigweg verkeerd uitgevoerd is). Het oplossend vermogen van de 
pulsgever kan vergroot worden door de teltijd Tp van het aantal 
pulsen (bijlage 7) te vergroten. Hierdoor wordt echter de terug
koppelfactor a ook vergroot, zodat een andere overdracht gemeten 
zal worden. 
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fig.20: De gemeten grafieken IH~I voor R=1 (boven) en R=6 (onder) 
(onderbroken lijn = berekende grafiek) 
De stijgende lijn in IH1 I is het gevolg van de gebruikte 
meetmethode: zie paragraaf 3.2.3. 
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Vergelijking berekeningen en metingen; 

In het onderstaande staatje zijn de numerieke waarden gegeven van 
de stationaire overdrachten, de bandbreedte en de tijdconstante, 
voor het geval geen terugkoppeling aanwezig is, voor R=1 en voor 
R=6 (H1(0) en H2(0) zijn niet uit de gemeten grafieken afgelezen, 
maar zijn apart opgemeten): 

geen terug- R=1 R=6 
koppeling 

berekend gemeten berekend gemeten berekend gemeten 

H1 (0) [~:dJ 0,51 0,47 - - - -
I 

[WJ H1 (0) - - 0,25 0,23 0,42 0,44 

H2 (0) [R~g] 0, 11 0,060 - - - -
I 

[R~g] H2 (0) - - 0,052 0,030 0,015 0,010 

fb [Hz] 3,8 7,8 7,8 9,8 28 31 

T [sJ 0,042 0,02 0,021 0,016 0,0058 0,0052 

Uit de vergelijking van de berekende en gemeten figuren en nume
rieke waarden volgt: 

I 

- De gemeten overdracht H1Cs) gedraagt zich als een eerste-orde 
systeem voor R=1 en R=6 (een daling met 20dB per decade vanaf 
de bandbreedte-frequentie), 

- De gemeten stationaire overdrachten H1(0) komen goed overeen 
met de berekende waarden (R=1: 0,23-0,25; R=6: 0,44-0,42). 

- De gemeten stationaire overdracht H2(0) is ook hier kleiner dan 
berekend CR=1: 0,030-0,052; R=6: 0,010-0,015), De oorzaak daar
van is niet bekend. 

- de gemeten bandbreedte komt goed overeen met de berekende 
waarde CR=1: 9,8-7,8; R=6: 31-28), 
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3.3.4 Conclusies: 

Ten aanzien van het teruggekoppelde electro-mechanische systeem 
kunnen, voor een terugkoppel factor R=6, de volgende conclusies 
getrokken worden: 

1e: Voor R=6 (en ook voor R=1) treden geen merkbare instabili
teiten op. (uitgezonderd in onbelaste toestand om het Q=O
punt. Maar de oorzaak daarvan moet gezocht worden in de af
regeling van de ADC. ADC: zie figuur 5) 

Er kan nog nader onderzoek verricht worden naar hoe groot R 
mag zijn voordat instabiliteiten optreden. 

2e: De gewenste hoeksnelheid Q is gelijk aan: Q = O,44*QM' 

3e: De gewenste hoeksnelheid ondervindt in stationaire toestand 
een afwijking AQ ter grootte: AQ = O,01*T. 

4e: De bandbreedte van het electra-mechanische systeem is 
31 Hz. 

Se: De coulombwrijving kan overwonnen worden door aan QM' af
hankelijk van de draairichting, een spanning ±O,2 V toe te 
voegen. 
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3.4 De koppelmeting. 

3.4.1 Inleiding, 

Het koppel T aan de uitgaande as van de harmonie drive is een 
ingangsgrootheid voor de lastsimulator. Dit koppel kan op de 
volgende manieren gemeten worden: 
1e: Door aan de as een koppelmeetas te koppelen. Het voordeel van 

deze methode is dat een koppelmeetas standaard te verkrijgen 
is. Het nadeel is echter dat er een torsies lap element aan de 
lastsimulator toegevoegd wordt. Bovendien kan vervuiling 
optreden van de sleepcontacten. 

2e: Door rekstrookjes op de as te bevestingen. Het nadeel is ook 
hier dat vervuiling van de sleepcontacten op kan treden. 

3e: Door de lastsimulator te plaatsen tussen rolwielen (fig.21) 
en aan het huis van de lastsimulator een arm te bevestigen, 
waaraan een krachtopnemer gekoppeld is. 

fig.21: De lastsimulator geplaatst tussen rolwielen. De uit
slag van de krachtopnemer FT is een maat voor het 
koppel T. 

Een nadeel van deze methode is dat de wrijving van de rol
wielen de koppelmeting beïnvloedt. 

4e: Door de lastsimulator op te hangen aan strips (fig.22). Het 
koppel T heeft buiging van de strips tot gevolg, waarbij de 
grootste buiging plaatsvindt aan de uiteinden van de strips. 
Hier worden rekstrookjes geplakt, die ingebouwd worden in een 
brugschakeling. Het spanningsverschil over de brug is een 
maat voor het koppel T. 
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1+-----5 

T 

fig. 22: De lastsimulator opgehangen aan strips. Het k()ppel (T) 
heeft een buiging van de strips (s) en rek van de rek
strookjes (r) tot gevolg. 

Er wordt gekozen voor de laatste methode, aangezien deze niet de 
nadelen heeft van de eerder genoemde methoden, behalve dan, dat 
er een extra torsieslap element toegevoegd wordt. 

3.1.2. Eisenpakket. 

De eisen die gesteld worden aan de koppelmeter zijn: 
1e: De maximale rek van de rekstrookjes €max = 1000 [IJrek] 

(praktijkwaarde). 

2e: Wanneer de rek gelijk is aan €max is het koppel gelijk aan 
Tmax ' 
Voor Tmax kan gekozen worden: 
- maximaal toelaatbaar koppel op uitgaande as van de harmonie 

drive Tmax = 62 [Nm] (zie catalogus), of 

T * i 
T - -::,,9_-

max - I1hd 
hierbij is: - Tg = ~ * Imax = maximale koppel dat de servo

gelijkstroommotor in generatorbedrijf op kan 
nemen (~ = motorconstante, Imax = maximale 
stroom die door de versterker opgenomen kan 
worden) 

- i = overbrengverhouding van de harmonie drive 
- I1hd = rendement van de harmonie drive 

Resultaat: Tmax = 0. 058,8 10 * 80 = 55 [Nm]. 

Gekozen wordt voor Tmax = 55 [Nm]. 

3e: Het verband tussen het koppel en de rek van de rekstrookjes 
moet lineair zijn. 
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4e: De eigenfrequentie van de aan de strips opgehangen massa (fO) 
moet veel groter zijn dan de bandbreedte van de lastsimulator 
(fb ). Dit om te voorkomen dat het dynamisch gedrag van de 
lastsimulator belnvloed wordt door de methode van koppel 
meten. Er moet gelden (zie paragraaf 3.3.4): 

fO » 31 Hz. 

3.4.3. De uitwerking van de koppelrneter. 

De koppelmeter bestaat uit drie strips (met op één strip rek
strookjes geplakt), waaraan de lastsimulator opgehangen is. De 
afmetingen van de strips worden o.a. bepaald door de buiten
afmetingen van de lastsimulator, welke te vinden zijn in bijlage 
2. De stripafmetingen worden bepaald in bijlage 8. De uiteinde
lijke constructie van de koppelmeter is te vinden in bijlage 2. 
De brugschakeling met de rekstrookjes - is gebouwd door een 
hts-stagair en staat beschreven in lit.[5]. De brugschakeling is 
als bijlage toegevoegd: bijlage 9. 

De koppeli;king. 

Om de relatie tussen het aangebrachte koppel T en de rek van de 
rekstrookjes te meten is de koppelmeetarm (bijlage 10) aan het 
huis van de lastsimulator bevestigd. Zie figuur 23. 

a 

Gg 

fig.23: De koppelijking: Het gewiCht Gg , vermenigvuldigd met de 
armlenge a, is een maat voor het koppel T, en heeft een 
rek van de rekstrookjes r tot gevolg. 

Op een afstand a van het middelpunt van de as van de lastsimula
tor worden een reeks geijkte gewichten G gehangen. Het koppel T 
is gelijk. aan Gg*a. Met een meetbrug (~ottinger Messverstarker 
KWS/3S-5) wordt de rek van de rekstrookjes gemeten. De relatie 
tussen koppel CT) en de rek van de rekstrookjes (rek) staat afge
beeld in figuur 24. 
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fig.24: Het gemeten verband tussen koppel (T) en de rek van de 
rekstrookjes (rek). 

Uit deze figuur valt het volgende af te lezen: 
- Er is een lineaire relatie tussen koppel en rek. 
- Wanneer de T-rek lijn geêxtrapoleerd wordt blijkt dat bij 1000 

[~rek] het koppel de grootte heeft van 70 [Nm]. Bij de bereke
ningen is uitgegaan van een koppel van 55 [Nm] bij 1000 [~rek]. 
Het verschil wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 
werkelijke elasticiteitsmodulus van het gebruikte materiaal 
afwijkt van de opgegeven waarde. Het materiaal is na bewerking 
niet nagegloeid waardoor nog spanningen in het materiaal aan
wezig zijn welke een verhoging van de elasticiteitsmodulus tot 
gevolg hebben. 

Wanneer teruggerekend wordt met de formules uit bijlage 8, 
blijkt dat de E-modulus van het gebruikte materiaal (aluminium) 
niet 0,66*105 [Nmm- 2 ] is, maar 0,84*105 [Nmm- 2]. 

De weerstanden in de brugschakeling zijn zodanig gekozen dat Tmax = 57,7 [Nm] de maximale waarde van het koppel is, dat in de 

40 
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microcomputer ingelezen kan worden. De maximale rek is dan gelijk 
aan: €max = 824[~rekJ. 

De vier eisen van paragraaf 3.4.2 op een rijtje gezet: 
1e: €max = 824 [~rek] 
2e: Tmax = 57,7 [Nm] 
3e: het verband tussen koppel en rek is lineair 
4e: de eigenfrequentie fO is: 

fO =h * f(~) =1,6*103 [Hz]» 31 [Hz]. 

(ck = 3,8*105 [Nmrad- 1] (bijlage 11) 
(Jk = 3,7*10-3 [kgm2 ] : (bijlage 12) 

Omdat fO veel groter is dan f b , zal de koppelmeter geen in
vloed hebben op het dynamisch gedrag van de lastsimulator 
(althans niet binnen de bandbreedte van de lastsimulator). 
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3.5 De microcomputer. 

3.5.1 De hardware. 

De gebruikte microcomputer is een zogenaamde Electro-Werktuigbouw 
Microcomputer (EWMC). Deze EWMC is speciaal voor laboratorium
toepassingen ontwikkeld door de afdelingen Electrotechniek en 
Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. 
De EWMC is een singe-board computer op basis van een INTEL 8085 
microprocessor. De belangrijkste onderdelen van de EWMC zijn: 

- de centra I processing unit: 
- de geheugens: 

8085AH 
EPROM, 2716/2732(8 kByte) 
RAM, 8185 (8*1 kByte) 

de 
- de 

parallelle IlO interfaces: 8255 (2*24 lijnen) 
seriele I/O interfaces: 8251 (2*1 lijn) 

- de programmable interval timer: 8253 (3 timer/counters) 
- de programmabie interrupt controller:8259 (8 interruptlijnen) 
- de keyboard/display controller: 8279 

Voor meer informatie over deze componenten zie blz. 4-6 van 
lit.[4]. 

Voor de lastsimulator-opstelling heeft de micro-computer twee 
ingangspoorten en één uitgangspoort nodig. De ingangspoorten 
lezen het koppel T en de hoeksnelheid van de motor in. De uit
gangs poort stuurt de berekende waarde van de hoeksnelheid uit 
naar de versterker. De hoeksnelheid van de motor wordt niet ge
bruikt in de rekenprogramma's van de microcomputer, maar wel voor 
de analoge terugkoppellus in het electro-mechanisch systeem. 
Een beschrijving van de aansturing van de poorten is te vinden op 
blz. 19-26 van lit.[5]. 

3.5.2 De software. 

De gebruikte microcomputer kan op twee manieren geprogrammeerd 
worden: 
- in machinetaal 
- met behulp van MICROSIM. 

MICROSIM is een assembleer- en simulatie-programma dat gelmple
menteerd is op de afdelingscomputer PRIME. Het aanmaken van 
programma's gebeurt niet in machinetaal, maar in assembleer
taal. Het omzetten van de assembleertaal naar machinetaal en 
het laden van de programma's in de microcomputer gebeurt recht
streeks vanuit MICROSIM. 
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Meer informatie over deze methoden van programmeren is te vinden 
op blz 8-11 van lit.[4]. 

Het programmeren in assembleertaal is veel eenvoudiger dan het 
programmeren in machinetaal. Vandaar dat de programma's voor de 
lastsimulator in assembleertaal geschreven zijn, waarbij gebruik 
gemaakt is van lit.[10,11,12,13 en 14J. 

De in de microcomputer aanwezige microprocessor (8085 van INTEL), 
voert berekeningen uit met 8 bit woordbreedte. Wanneer volgens de 
two-complements-method wordt gerekend, betekent dat, dat bereke
ningen uitgevoerd worden met gehele getallen van -128 tot en met 
127. Om een groter oplossend vermogen te krijgen - met gebruik 
van dezelfde microcomputer - zijn rekenproqramma's ontwikkeld, 
die rekenen met 16 bit woordbreedte (zie lit.[3]). 
De getallen bestaan dan uit twee a-bit getallen naast elkaar en 
er kan op deze manier, volgens de two-complements-method, een 
getallenreeks verkregen worden die loopt van -32768 tot en met 
32767. De genoemde 16 bit rekenprogramma's zijn gebruikt voor de 
programmering van de lastsimulator. 

De microcomputer berekent de hoeksnelheid voor de lastsimulatie 
volgens formule (2.5). 

Ts n __ 1* T(k*Ts)-TCk*Ts-Ts ) = ~ * r [T(k*T )-D*[Q(k*T -T ) J] 
v k=1 s s s c Ts 

+ .1 c 
T(n*T )-T(n*T -T ) * s s s Ts 

(2.5) 

Hierin zijn de volgende symbolen gebruikt: 

c = torsiestijfheid 
0 == visceuze demping 
J = massatraagheid 
T = koppel 
Ts = sampletijd 
Q == hoeksnelheid 

Aan de hoeksnelheid Q(n*Ts > wordt nog een correctiesignaal toe
gevoegd met als doel: 
1e: De niet-lineariteit (ten gevolge van de coulombwrijving: zie 

figuur 15) van het electro-mechanische systeem elimineren. 
2e: De hoeksnelheidsfout ~Q1 van het electro-mechanische systeem 

compenseren. 
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De hoeksnelheidsberekening wordt in de routine LAST verricht, 
waarvan in figuur 25 een flowchart is afgebeeld. 

In bijlage 13 wordt nader ingegaan op de berekening van de hoek
snelheid, en wordt het volledige programma van de lastsimulatie 
afgedrukt. 
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fig.25: De flowchart van de routine LAST. 
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4. Het toepassingsgebied en de nauwkeurigheid van de last
simulator. 

4.1 Het toepassingsgebied van de lastsimulqtor. 

Het toepassingsgebied van de lastsimulator wordt beperkt door: 
- de bandbreedte. Uit de meetresultaten van paragraaf 3.3 blijkt 

dat de lastsimulator een bandbreedte heeft van 31 Hz. Alleen 
systemen met een gelijke of kleinere bandbreedte kunnen met de 
lastsimulator getest worden. 

- de koppel-toerental (T-Q)-karakteristiek. De T-Q-karakteristiek 
wordt bepaald door het electro-mechanisch systeem: versterker
servo-gelijkstroommotor-harmonic drive en ziet er als volgt uit 
(figuur 26): 

T 

.0. 

fig.26: T-Q-karakteristiek van de lastsimulator. 

De vorm van de grafiek wordt bepaald door de de karakteristiek 
van de servo-gelijkstroommotor. De schaling wordt bepaald door 
de combinatie versterker-motor-overbrenging. 
Voor Tmax geldt (zie paragraaf 3.4.2 en bijlage 3): 

I *.L*' max 't' ~ 
11 

= 10*°6°36*80 = 36 (Nm]. 
I 8 

Voor Qmax geldt (Qmax wordt bepaald door het maximale toerental 
van de motor): 

4.2 De nauwkeurigheid van de lastsimulqtor. 

Een schematische weergave van de overdracht van het koppel T naar 
de hoeksnelheid Qw is weergegeven in figuur 27. 
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De mate waarin Qw (= werkelijke hoeksnelheid) overeenkomt met 
Q (= gestuurde hoeksnelheid: zie vergelijking (2.5» bepaalt de 
nauwkeurigheid van de lastsimulator. Het verschil tussen beide 
hoeksnelheden wordt veroorzaakt door twee soorten fouten: 
1e: systematische fouten. 
2e: toevallige fouten. Dit zijn zogenaamde spreidingsfouten. 

Bijvoorbeeld: Een spanningsversterker versterkt met een 
factor 2±0,005. 

ad.1: De systematische fouten. 

De volgende systematische fouten kunnen onderscheiden worden: 
- De hoeksnelheidsfout ~Q1 van het electro-mechanische systeem. 

~Q1 wordt gecompenseerd in de microcomputer en is dan gelijk 
aan O. 

- De hoeksnelheidsfout ~Q2 van het electro-mechanische systeem. 
~Q2 is de fout in Q ten gevolge van de torsiestijfheid cl van 
de uitgaande as van de harmonic drive. De stijfheid cl is 
bekend, en kan ook toegerekend worden aan de uitgaande as van 
de te testen aandrijving. Deze as krijgt dan een lagere torsie
stijfheid en ~Q2 vervalt. 

- De discretisering van het systeem doordat een microcomputer 
gebruikt wordt. Volgens vergelijking (2.5) wordt Q niet con
tinu, maar discreet aangestuurd. De reden hiervan is dat de 
microcomputer een bepaalde sample-frequentie heeft, die bepaald 
wordt door de benodigde rekentijd. Volgens lito [14] gedraagt 
een discreet systeem zich als een analoog systeem, wanneer voor 
de sampletijd Ts geldt: 

Hierbij is T de grootste 
geval de tijdconstante 
T=5,2 ms (zie paragraaf 
0,78 ms. 

tijdconstante van het systeem, in dit 
van het electro~mechanische systeem: 
3.3.4). Voor Ts moet dan gelden: Ts < 

De rekentijd, nodig om vergelijking (2.6) uit te rekenen is 
ongeveer 3,5 ems], afhankelijk van de ingangsgrootheden. De 
sampletijd Ts moet groter dan of gelijk zijn aan de rekentijd, 
en is daarom ingesteld op 3,9 ems]. Deze tijd is groter dan de 
gewenste 0,78 ms, met als gevolg, dat het systeem zich niet 
continu zal gedragen. 
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De benodigde rekentijd kan verminderd worden, wanneer een snel
lere processor wordt gebruikt. Op de T.H. Eindhoven wordt ge
werkt aan de implementatie van de 16-bit BOB6-microprocessor 
van INTEL. Deze verlaagt de rekentijd met een factor 20, waar
door de sampletijd naar 0,2 ems] verlaagd kan worden. De last
simulator gedraagt zich dan wel als een continu systeem. 

De implementatie van de genoemde snelle microprocessor is in 
een vergevorderd stadium, en kan binnen afzienbare tijd in
gebouwd worden in de lastsimulator. Er is daarom geen nader 
onderzoek gedaan naar de onnauwkeurigheid van de lastsimulatie 
ten gevolge van het niet continue karakter ervan. 

ad.2: Toeyallige fouten. 

De meest relevante toevallige fouten worden veroorzaakt door: 
- het inlezen van het koppel (door een 8-bit AOC) en door de 

berekeningen die met dit koppel uitgevoerd worden in de micro
computer (het aantal berekeningen varieert van 2-6 t afhankelijk 
van de te simuleren last). 

De digitale waarde bij de AOC-omzetting (8 bit) loopt van -128 
tot en met 127. De berekeningen worden uitgevoerd met 16 bit 
woordbreedte t waarvan B bit relevant zijn in verband met in
lezen via de AOC en het uitlezen via de OAC. De decimale waarde 
van deze 8 bit loopt ook van -128 tot en met 127. Wanneer uit
gegaan wordt van gemiddelde waarden dit is digitaal en 
absoluut 64 - dan is de fout per omzetting en per berekening: 
0,5/64 = Ot78\. 

- de overdrachtsconstante H1 (0). H1 (0) ~ 0,44 ± 0,005 [~J. 

Door de totale toevallige fout Ft te berekenen met behulp van de 
kleinste kwadraten methode levert dit op: 

Conclu~ie; 

Wanneer ervan uitgegaan wordt dat de lastsimulator zich gedraagt 
als een continu systeem, is de gemiddelde totale fout van de 
lastsimulatie kleiner dan 2,4\, bij een bandbreedte van 31 Hz. 
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5. Conclusies. 

- Door een microcomputer te gebruiken voor het realiseren van 
belastingsgrootheden wordt een zeer flexibel systeem verkregen: 
het is eenvoudig andere belastingsvormen in te stellen en de 
grootte daarvan te variêren. 

- Met behulp van de microcomputer kunnen op eenvoudige wijze 
gecompenseerd worden: 
- het niet-lineaire karakter van het electro-mechanische 

systeem ten gevolge van de coulombwrijving 
- de hoeksnelheidsfout van het electro-mechanische systeem ten 

gevolge van het aanwezige koppel 

- Het toepassingsgebied van de lastsimulator wordt bepaald door 
het electro-mechanisch systeem, dat bestaat uit een versterker, 
een servo-gelijkstroommotor~ een harmonic drive en een digitale 
tacho. Het toepassingsgebied: 
- aandrijfsystemen met een bandbreedte kleiner dan of gelijk 

aan 31 Hz 
- een koppel-toerental karakteristiek die ligt binnen de karak

teristiek van de lastsimulator volgens figuur 27. 

- De lastsimulatie-fout is kleiner dan 2,4%, bij een bandbreedte 
van 31 Hz. 

- Het gebruik van een ongeveer 5 maal snellere microprocessor is 
gewenstlom te bereiken dan de lastsimulator zich als een con
tinu systeem gedraagt. 

- Er dient rekening gehouden te worden met de torsiestijfheid c 
van de uitgaande as van de lastsimulator: cl = 7,6*103 

[Nm/rad]. 

- Om de lastsimulator aan de aandrijving te koppelen l is in 
eerste instantie gedacht aan de starre spie-klemkoppeling uit 
bijlage 4. Dit om de torsiestijfheid van de uitgaande as van de 
lastsimulator zo groot mogelijk te houden. In de praktijk zul
len echter uitlijnfouten optreden, waardoor een andere kop
peIling gewenst zal zijn. Er moet nog uitgezocht worden, welke 
koppeling hier toegepast kan worden. 
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B.1 De massatraagheid-relatie. 

Er geldt: 

T = J~ + Qäi 
Te bewijzen: J~ » Q~ 

Het bewijs wordt geleverd door van beide termen de maximale 
waarde te berekenen. 

Uitgangspunt is een veel gebruikte aandrijving van een robot. 
Hierbij is de motor een servo-gelijkstroommotor en de over
brenging een harmonie drive. Gekozen wordt een combinatie met de 
volgende eigenschappen: 

Motor: 

(motorconstante) 

Rm = 1 [Q] (motorweerstand) 

nmax = 3000 [omwjmin] (maximum toerental) 

Harmonie drive: 

i = 80 (overbrengverhouding) 

J hd = 2,05*10- 5 [kgm2 ] (massatraagheid) 

Motor + harmonie drive: 

Dt = 3,9*10- 4 [Nmsrad- 1] (totale visceuze demping) 

Bewijs: 

1e: QM 
Volgens W.C. Bloks (blz 49-53 van lit.[8]) bedraagt het 
massatraagheidsmoment van een harmonie drive (Jhd ) 10 tot 20 
procent van het totale massatraagheidsmoment wat op de aan
drijving werkt. Hierbij worden alle massatraagheden geredu
ceerd naar één as. De reductieformule voor een massatraagheid 
is (blz. 28-35 van lit.[6]): 
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met: index 1 = lage toerenzijde 
index h = hoge toerenzijde 
i = overbrengverhouding 

De totale massatraagheidsbelasting op de gekozen combinatie 
varieert dan van 0,65 - 1,30 [kgm2] 

Wanneer gesteld wordt dat deze variatie in 1 seconde kan 
plaatsvinden (éénparige beweging), geeft dit: 

Voor de servo-gelijkstroommotor is ~ax = 3000 omwentelingen 
per minuut wat overeenkomt met 3,93 [rads- 1] aan de lage
toerenzijde van de harmonie drive. 

Resultaat: 

Q~ = 2,56 [Nm] 

2e: J~ 

J = 0,65 - 1,30 [kgm2 ] (zie 1e punt) 

~ = ~, met T = tijdconstante van de aandrijving. 

Bij benadering is T gelijk aan: 

T = (hoofdstuk 3.2.2) 

Invullen van de parameters geeft: 

J~ = 135 [Nm] 

Totaal: 135[Nm] » 2,56[Nm]. 
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B.2 Constructie van: koppelmeter, behuizing van de harmonie drive 
en de motoras. 

Bijlage 2 is het bijgevoegde tekeningenpakket. Hierin zijn de 
constructies getekend van: 
- de behuizing van de harmonie drive 
- de koppelmeter 
- de motoras 

Het huis van de harmonie drive en de koppelmeter vormen één ge
heel. 

Het tekeningenpakket bevat de volgende tekeningen: 

tek.nr. (stuknr.) naam 

00 

00 
01 (9 ) 

02 (26) 
03 (3) 
04 (4) 
05 (24) 
06 (11,12,21) 
07 (35) 
08 (30) 

stuklijst voor proefopstelling D.C.motor met 
harmonie drive. 
proefopstelling D.C.motor met harmonie drive 
huis van de harmonie drive 
uitgaande as van de harmonie drive 
motoras 
tussenstuk motor-harmonie drive 
opklemplaat voor de lagers 
afstandsringen 
kijkglas 
pasbout 

Het tekeningenpakket is verkrijgbaar bij de vakgroep Bedrijfs
mechanisatie en Productietechnologie (T.H. Eindhoven, afd. W) 
onder nr.: WB-149-XX. 
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S3. Numerieke waarden van motor, overbrengin9, pulsq'eve.r en uit
gaande as. 

De numerieke waarden van motor, overbrenging, pulsgever en uit
gaande as volgen uit de betreffende catalogi en uit metingen en 
berekeningen. 

Servo-qeliikstroommotor: 
motor constante ~: 

motorweerstand Rm: 

Rm = 1,0 [Q] 

motormassatraagheid J m: 

Nadat de motor gedemonteerd en weer gemonteerd was om een andere 
as in te zetten, zijn + en Rm nagemeten en is J m opnieuw be
rekend. Hieruit volgt: 

Rm = 1,2 [Q] 

J m = 3,91*10- 5 [kgm2 ] 

Pulsgever: 

pulsgever-massatraagheid J p : 

J = 2*10- 7 [kgm2 ] p 

Harmonie drive: 

harmonie drive-massatraagheid Jhd: 

J hd = 2,24*10- 5 [kgm2 ] 

overbrengverhouding i: 

i = 80 

De demping van de totale opstelling: 
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De demping van de totale opstelling is opgemeten. In stationaire 
toestand geldt: 

symbolen: 
Dt = totale demping (Dt=Dhd+Om+Dp> 
Ia = ankerweerstand van de motor 
Tc = koppel, nodig om de coulombwrijving te overwinnen 
~ = motorconstante 
Qm = motortoerental 

Het gemeten verband tussen Ia en Qm is geplot is figuur B3: 

o 8 16 24 32 40 48 55 64 72 
I [Al 1E-01 

80 

fig.B3: De relatie tussen de hoeksnelheid Qm (OMEGA) en de anker
stroom Ia' 

Uit figuur B3 volgt met behulp van vergelijking B3.1: 

Tc = 5,9*10-2 (Nm] 

Ot = 3,9*10-4 (Nmsrad- 1] 
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De torsiestiifheid van de uitgaande as van de lastsimulator. 

De uitgaande as van de lastsimulator bestaat in feite uit drie 
torsieveren in serie, namelijk: 
- de torsiestijfheid van de koppelmeter: ck (zie par. 3.4) 
- de torsiestijfheid van de flexspline: cfs 
- de torsiestijfheid van de uitgaande as zelf: ca' 
Er geldt: 

- De torsiestijfheid ca van de uitgaande as van de harmonic drive 
(diameter d, lengte 1 en glijdingsmodulus G) is te berekenen 
met de formule 

_ Gnd 4 _ 8*1010*rr*6~ 025)4 = 3,7*104 [Nmrad-1] ca - ~ - 32*0, ~ ~ 

- cfs = 2,39*104 [Nmrad- 1] (documentatie) 
- ck = 3,8*105 [Nmrad- 1] (bijlage 11). 

De totale torsiestijfheid cl van de uitgaande as van de last
simulator is dan gelijk aan: 

Totaal: 

cl = 1,4 * 104 [Nm/rad] 

Ot = 3,9*10-4 [Nmsrad- 1] (Ot = Dhd+Om+O p ) 

i = 80 

J t = 6,17*10- 5 (k<;m2 ] (Jt = Jm+Jhd+Jp ) 

Rm = 1,2 [Q] 

~ = 0,036 [NmA- 1] 
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B4. De spie-kIem-koppeling. 
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BS. De werkelijke torsiestijfheid van de uitgaande as. 

Onder de torsiestijfheid cl van de uitgaande as 
simulator wordt verstaan de serieschakeling van 
stijfheden ck' cas en cfs' (ck: koppelmeter, cas: 
harmonic drive, cfs: flexspine) 

van de last
de torsie

uitgaande as 

Voor de stijfheid cl geldt: IH31 = I~I, waarbij IH31 gemeten 
I 

wordt volgens figuur 14, paragraaf 3.2.3. (zie hieronder) 

[
L T(jw) rA 

t'" '- - - - - - - - ;.. - - - - - -, r - - - - - - - - - - - - -, 
I I I ' I 

I.n. :IIQ' 
I 11 

v 
ck Ca+fs I I Ca+ls 1 

, , p+m+o V U(jw) I 
.o:.J.j'1 :n.(iw) I I ----...----1 

I I 
l- ___ .. _ ... _______ .JL_ ............ _ __J 

fig.14: De meetopstelling voor het meten van H2 (jw)+H3 (jw): 
De lastsimulator L wordt gekoppeld aan een aandrijving A. 
De spanning QM op de versterker V van de lastsimulator, 
wordt nul gemaakt. De spanning op de versterker V van de 
aandrijving wordt aangesloten op een spanning U(jw). Dit 
heeft een koppel T(jw) aan de uitgaande as van de last
simulator tot gevolg. Aan de motorassen van lastsimulator 
en aandrijving z~Jn pulsgevers bevestigd, waarmee de 
betreffende hoeksnelheden gemeten kunnen worden. Door de 
gemiddelde hoeksnelheid van beide motorassen te nemen, 
deze te delen door de overbrengverhouding i, wordt de 
hoeksnelheid Q~ verkregen. Q~ is de hoeksnelheid in het 
midden van de torsiestijfheden ck en 2 * ca+fs' (De last
simulator heeft dezelfde uitgaande as en flexspline als 
de aandrijving, echter zij heeft een extra torsiestijf
heid (ck) als gevolg van de koppelmeter: zie paragraaf 
3.4). Omdat ck»ca+fs ' wordt Q~ gelijk gesteld aan Qw' 

De signalen Qw(jw) en T(jw) worden beide naar de analyser 
gestuurd. Er geldt: 

. Qw< jw) 
H2 (jw) + H3 (Jw) = T(Jw) . 

ck ~ torsiestijfheid van de koppelmeter, 
ca+fs= torsiestijfheid van de uitgaande as van de har

monic drive in serie met de flexspline. 
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m = gelijkstroommotor 
o = overbrenging (= harmonie drive) 
p = pulsgever 

I 

In figuur B5 is de grafiek van /H 2+H 3 / afgebeeld (gemeten volgens 
bovenstaande methode), voor R=6 en ~=6,07. (Voor de betekenis van 
R en ~, zie pararagraaf 3.3; ~ = 6,07 is verkregen door de tel
tijd Tp te vergroten. Gedurende de tijd Tp worden de pulsen, 
afkomst~g van de pulsgever die aan de motoras verbonden is, ge
teld: zie bijlage 7) 

TRANS 'AI 1. 21.990-. __________________________________________ __ 

16.3~------------------------------------------------------~ 

LGMOi 

-21. 990 ---.---r-----------,~-__r------......_-__I 

LG HZ 1 ... 
• 

fig.B5: De grafiek van /H2+H3 / voor R=6 en ~=6,07. 
CDe hoeksnelheid is gemeten aan de motoras) 

Voor f=100 Hz geldt: IH;I ~ 0, zodat IH;+H3 1 ~ IH31 

Voor f=100 Hz geeft de grafiek aan: 1H31 = 16,3 dB = 6,53 [~:~]. 

Hierbij moet w gecorrigeerd worden omdat: 
1e: de hoeksnelheid aan de motoras gemeten is (De overbreng

verhouding i=80) 
2e: de meetopstelling niet exact symetriseh is: zie figuur 14. 



Het resultaat is: 

cl = 7,6*103 [~~dJ 

- 65 
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BG. De optelschakelinq en de teruqkoppelfactor R. 

De optelschakeling, die gebruikt wordt bij de terugkoppeling in 
het electro-mechanische systeem, is afgebeeld in figuur B6. Hier
uit valt de terugkoppel factor R te berekenen. 

R1 

Ua{l'-, ~::::;---. 

U b---...c:::::::::;,~ 

>-----'-'-..... 

fig.B6: De terugkoppeIling: Ua = QM 
Ub = -a.(Q+AQ 1) 

Uo 

Uo = R*[OM-a.(O+AQ 1)] 

In figuur 86 geldt: 

- U1 = U2 
- U 1 = O,5(Ua + Ub , 
- U = AUR + AUR 0 1 x 

AUR =~ -xu? 
x x 

Dit geeft voor Uo : 

= R * (Ua + Ub ) 
met - R == tegenkoppelfactor 

- Ua = QM 
- Ub == -a.(O+A0 1 ) 

Voor - R1 = 10 [kO] en 
- Rx == 10 - 110 [kO] 

geeft dit voor R: 

1 =< R =< 6 
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B7. De terugkoppelfaetQr q. 

De hoeksnelheid aan de motoras wordt gemeten met een pulsgever, 
welke 4000 pulsen per omwenteling genereert. Het aantal pulsen 
per tijdseenheid Tp wordt geteld en opgeslagen in een lateh. 
(Voor meer informatie over deze methode van hoeksnelheidsmeting 
zie blz. 45-51 van lit.[4]) 

De lateh kan maximaal 127 opslaan. De hoekverdraaiing van de 
motoras is dan: 

i63u * 2~ = 0,200 [rad]. 

De tijd Tp wordt ingesteld op 5/1~5*10-4 [S], waardoor de maxi
male hoeksnelheid aan de uitgaande as van de harmonie drive 
(i=80) gelijk is aan: 

Qmax = 0,200 * ~ = 4 88 [~ 
5,125*10 4 ov ' s 

De waarde opgeslagen in de lateh wordt via een DAC (Digitaal 
Analoog Convertor) omgezet in een analoge spanning. De DAC is 
zodanig afgesteld dat de maximale waarde van de lateh overeenkomt 
met 10 [V]. 

Voor de terugkoppelfaetor a geldt: 

4,88 '* a = 10. 

Resultaat: a = 2,05 [~id]' 
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B.a De afmetingen van de strips. 

Aan de lastsimulator zijn drie strips bevestigd (figuur B8.1): 

fig.B8.1: De lastsimulator opgehangen aan drie strips. 
r = rekstrookjes 
1 = lengte van de strips 
d = dikte van de strips 

Verondersteld wordt: 
- strips zijn aan beide zijden star ingeklemd 
- buiging van de strips is erg klein (tan a = a) 

Het middelpunt van de rekstrookjes bevindt zich op een afstand a 
van het uiteinde van de strip (figuur B8.1). Voor M geldt op de 
plaats a (blz. 386 van 1it.(9]): 

M(a) = F * (0,51 - a) 

T 
(F = ~ * t) 

(B8.1) 

Het moment M dat door een doorsnede van een strip met dikte d, 
breedte b en buigspanning T opgenomen wordt is gelijk aan (figuur 
B8.2): 

M = b * 
0,5d 

JTY * ydy = (B8.2) 

-O,5d 
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_._f 

fig.B8.2: Het buigende moment op een doorsnede van een strip met 
dikte d en breedte b (b loodrecht op vlak van teke
ning) . 

De maximale rek - €max - treedt op bij y ::: ± O,5d 

Er geldt: €max ::: I * 0.5d 
E 

(E ::: elasticiteitsmodulus) 

Vergelijkingen (B8.2) en (B8.3) geven voor M: 

M = t * E€maxbd2 

Er geldt: 

- €max= 0,001 
- E ::: 0,66 * 10 11 [Nm- 2 ] (aluminium) 
- Tmax ::: 55 [Nm]. 

Gekozen wordt: 

- a ::: 1,6*10-3 Cm] 
- L = 0,08 Cm] 
- 1 ::: 0,03 Cm] 
- b ::: 0,03 Cm]. 

(B8.3) 

(B8.4) 

Invullen van de parameterwaarden in de vergelijkingen (B8.1) en 
(B8.4) geeft voor d: 

d ::: 3, 05 [mm]. 
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B10. De koppelijkarm. 

/co 

j-. ___ Jl_,5~. __ l _____ ... 

101._ .... 01_ _ __ __ 

......... . ~: .L1.. .. ,.,.r AM K'OPPE LIJKARM 

llOtMISCHE HOGESCHOOl BHDHOVEM _1:1 
_.1 

GIlO8', GC.. 
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B11. De torsiestiifheid van de koppelmeter. 

Voor de torsiestijfheid ck van de koppelmeter geldt (figuur B11): 

(B11.1) 

fig.B11: Torsiestijfheid: ck= ~. 

De verplaatsing f is gelijk aan (blz.362-400 van lit.[9]): 

f = 2 * F*(O,5l)3 
3Ebd3 (B11.2) 

Voor kleine hoekverdraaiing geldt: 

(B11.3) 

(B11.2) en (B11.3) invullen in (B11.1) geeft voor ck: 

Ck = ~Ebg3L!L-~l 
2*(0,51) 

(B11.4) 

met - E = 0,84*10 11 [Nm- 2 ] (elasticiteitsmodulus 
bruikte aluminium) 

van het ge-

- b = 0,03 [m] 
- d = 3,05*10- 3 Cm] 
- L = 0,08 Cm] 
- 1 = 0,03 [m] 

Invullen in (B11.4) geeft voor ck: 

ck = 3,8*105 [Nmrad- 1 ] 
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B12. De massatraaqheid van de aan de strips opqehanqen massa. 

De massatraagheid van de aan de strips opgehangen massa wordt 
bepaald door de huizen van motor en harmonie drive. De massa
traagheid kan berekend worden wanneer de afmetingen en de soorte
lijke massa van die huizen bekend zijn. De afmetingen en soor
telijke massa van het huis van de harmonie drive zijn te vinden 
in bijlage 2. De afmetingen en soortelijke massa's van de motor 
zijn opgemeten door de motor te demonteren. 

De hele constructie van de huizen kan opgesplitst worden in een 
aantal buisvormige elementen. De totale massatraagheid J k van de 
opgehangen massa is dan te berekenen met de formule: 

met: i = i-de element 
- n = totaal aantal elementen 
- oei) = soortelijke massa van het i-de element 
- 2*R(i) = buitendiameter van het i-de element 
- 2*r(i) = binnendiameter van het i-de element 
- l(i) = lengte van het i-de element 

Na sommering van de massatraagheden van alle elementen volgt voor 
J k : 

J k = 3,7*10- 3 [kgm2 ] 



- 74 -

B13. Het programma voor de lastsimulatie. 

B13.1 Inleiding. 

In de microcomputer wordt de hoeksnelheid berekend voor de last
simulatie. De berekeningen worden uitgevoerd met getallen van 16 
bit woordbreedte en volgens de two-complements-method. Er wordt 
voor deze 16-bit berekeningen gebruik gemaakt van de reken
routines MULECO, DIVECO, ADDEC en SUBBEC uit lit.[3]. Deze routi
nes voeren, op twee 16-bit getallen, de volgende bewerkingen uit: 
MULECO: vermenigvuldigen, 
DIVECO; delen, 
ADDEC: optellen, 
SUBBEC: aftrekken. 

Het programma is onderverdeeld in een aantal routines, ook wel 
segmenten genoemd. De routines zijn in te delen in niveau's. Er 
is één hoofdroutine, die een aantal subroutines aanroept. Deze 
subroutines roepen weer routines van een lager niveau aan, enz .. 

De routines worden in volgorde van niveau besproken. De bespre
king van elke routine wordt begonnen met een korte inleidende 
tekst, waarna een flowchart en de volledige listing van de rou
tine wordt afgedrukt. De listing van de routines wordt voor
afgegaan door een heading, waarin staat vermeldt de naam, de 
input en output, de subroutines die aangeroepen worden, de regis
ters die vernietigd worden en de functie van de routine. 

In de laatste paragraaf van deze bijlage staan de listings af
gebeeld van de routines INIT, LATCH en KOPPEL. In INIT worden de 
initialisaties verricht, die nodig zijn voor het aanroepen van 
het lastsimulatie-programma. In LATCH en KOPPEL worden respec
tievelijk de snelheidsteller en de koppelwaarde ingelezen. 
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B13.2 De routines. 

B13.2.1 De hoofdroutineLAST. 

In de hoofdroutine LAST wordt de hoeksnelheid berekend voor de 
lastsimulatie volgens formule (2.6). 

;?
T n T(k*T )-T(k*T -T ) 

Q(n*Ts } = * r [T(k*T )-D*[Q(k*T -T) - 1* s ss]] k=1 s s s c Ts 

(2.5) 

Hierin zijn de volgende symbolen gebruikt: 

c = torsiestijfheid 
D = visceuze demping 
J = massatraagheid 
T = koppel 
Ts = sampletijd 
Q = hoeksnelheid 

Daartoe worden de volgende routines aangeroepen: 
- KOPPEL: inlezen van de koppelwaarde T~ ( staat niet vermeld in 

de flowchart van LAST) 
- INERTI: massatraagheidsimulatie in combinatie met demping

simulatie 
- FRICTI: dempingsimulatie 
- TORSIO: torsiestijfheidsimulatie 
- OMCORR: correctiewaarde t toegevoegd om de coulombwrijving te 

overwinnen en om de hoeksnelheidsfout àQ1 van het 
electro-mechanische systeem te compenseren 

- ADDEC: optellen van twee 16-bit getallen. 

Het resultaat van de berekeningen in de routines INERTI, FRICTI 
en TORSIO wordt gezet op de geheugenplaatsen RESH.DATA en 
RESL.DATA. RESH.DATA is de most-significant byte, en RESL.DATA is 
de least-significant byte. Aan RESH.DATA wordt een correctie
waarde toegevoegd in de routine OMCORR, en het resultaat daarvan 

* representeert de waarde QM en wordt op de outputpoort PARCOO.-
IOSEG gezet. 
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De programmatuur is zodanig, dat geldt: 

J' = 13,2 * J 
D' = 13,2 * 1 

D 

c' = 3370 * 1 
c 

hierin is: 
c = werkelijk gesimuleerde torsiestijfheid 
c' = in microcomputer ingevoerde torsiestijfheid 
D = werkelijk gesimuleerde visceuze demping 
D' = in microcomputer ingevoerde visceuze demping 
J = werkelijk gesimuleerde massatraagheid 
J' = in microcomputer ingevoerde massatraagheid 

De factor 13,2 in de formules voor D' en J' is het gevolg van de 
overdrachtsconstanten van de diverse componenten van de last
simulator. Zie figuur B13.1. 

De factor 3370 in de formule voor c' is het gevolg van de over
drachtsconstanten van de componenten van de lastsimulator, en 
tevens van het feit dat in de berekening van de torsiesimulatie 
niet door de sampletijd Ts (= 1/256) gedeeld wordt. 
( (~72~6) = 3370 ) 

De omgekeerde evenredigheid, tussen ingevoerde en gesimuleerde 
grootheid, is een gevolg van de programmering. 
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T 

H;(O) 

0,010 

j 

TM ADC T* A* DAC AM 
A..ll.1 

.!.. b+V1 M M H1(0) ,.0. .c:w ~ M ~ + 

0,0867 25,4 0,0787 0.44 

fig.B13.1: De overdrachtsconstanten van de componenten van de 
lastsimulator. 
ADC = Analoog Digitaal Convertor 
b+V1 = brugschakeling plus versterker 
DAC = Digitaal Analoog Convertor 
H~ = overdracht electromechanisch systeem 

H' 2 

M 

(teruggekoppeld) 
= overdracht electro-mechanische systeem 

(storing) 
= microcomputer 
= koppel 
= analoge koppel waarde in de microcomputer 
= digitale koppelwaarde in de microcomputer 
= aangestuurde hoeksnelheid 
= analoge uitgangsspanning van de microcomputer 
= digitale uitvoerwaarde microcomputer 
= werkelijke hoeksnelheid aan de uitgaande as van 

de lastsimulator 
= hoeksnelheidsafwijking doordat het uit

wendig koppel op de motor inwerkt 
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Flowchart van de routine LAST. 

v 

'f 

N 

Al = 0 

v 

N 
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Listing van de routine LAST . 

. *************************************************************** 
; FUNCTIE: tAST 
;INPUT: INERTI,FRICTI,TORSIO(ALL.DATA) 
;OUTPUT: PARCOO.ICSEG 
;CAtLS: KOPPELkINERTIrFRICTI,TORSIO,ADDEC,OMCORR 
;DESTROYS: ALL REvISTERS 
;OMSCHRIJVING: tAST BEREKENT DE WAARDE VAN OMEGA BIJ tASTSIMULATIE: 

-1 
- :::* 

'-

TCk*Ts)-TCk*Ts-Te ) 

-------T--------;-JJ 
s 

-1 TCn*Ts'-TCn*Ts-Ts ) 
+ - * -------T----------c 
:**************~************************************************** 
BEGIN: 

CAtL BEGIN. KOPPEL ; KOPPEt INLEZEN 
EI 
LDA INERT!. DATA 
CPI 0 
JZ FRI J '" 0 
CALL BEGIN.INERTI J + D SIMULATIE 
JMP TORSI 

FRI: 
tDA FRICTI.DATA 
CPI 0 
JZ TORS J = 0 EN D = 0 
CALL BEGIN.FRICT! o - SIMULATIE 
JMP TORS! 

TORS: 
MVI A 0 
STA RtSH.DATA 
STA RESL.DATA 

TORSI: 
tDA TORSIO.DATA 
CPI 0 
JZ UIT c ':: 0 
CALL BEGIN.TORSIO c - SIMULATIE 
LDA RESHTO.DATA 
MOV B,A 
LOA RESLTO.DATA 
MOV C,A 
LDA RESH.DAT:\ 
MOV D,A 
tDA RESt.DATA 
~mv E,A 
Cl-.Lt BEGI.ADDEC S0r1MEREN 
MOV A,D 
STA RESH.DATA RESULTAAT OPSLAAN 
r10V A,E 
STA RESL.DATA 

UIT: 
CALL BEGIN.OMCORR CORRECTIEWAARDE VOOR OMEGA TOEVOEGE 
LDA RESH.DATA 

MOV BIA 
CAtL BEGI.ADDEC 
MOV AID 
STA PARCOO.IOSEG UITSTUREN NAAR MOTOR EI 
RET 
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813.2.2 De routine INERTI. 

In de routine INERTI wordt de hoeksnelheid voor de massatraag
heidsimulatie in combinatie met een dempingsimulatie berekend: 

Hiertoe wordt in INERTI de volgende berekening uitgevoerd: 

Q(n*TSJ :: J'* ~ [T(k*T )-..h-*[Q(k*T -T ) _ c,T(k*Ts)-T(k*Ts-Ts )]] 
k=1 s JJ s s T s 

Hierbi j c]eldt: 

- J' :: 13,2 * ~ 

J is de massatraagheid die in werkelijkheid gesimuleerd wordt 
(in kgm2 ) , en J' is de waarde die in de microcomputer op de 
geheugenplaats INERTI.DATA ingevoerd wordt. De factor 13,2 is 
het gevolg van de overdrachtsconstanten van de componenten van 
de lastsimulator: zie figuur 813.1. 

- 0' = 13,2 * ~ 

o is de dempingswaarde die in werkelijkheid gesimuleerd wordt 
(in Nms/rad) en O' is de waarde die in de microcomputer op de 
geheugenplaats FRICTI.OATA ingevoerd wordt. De factor 13,2 is 
het gevolg van de overdrachtsconstanten: zie figuur 813.1. 

J' en 0' zijn beide 8-bit getallen volgens de two-complements
method, en worden in de berekeningen ingevuld in de least
significant byte. 

In de routine LAST wordt de most-significant byte van de bereke
ningen, met daaraan toegevoegd een correctiewaarde, uitgestuurd 
naar de motor. Oat houdt in dat de berekende hoeksnelheid door 
256 wordt gedeeld (één byte is 8 bit en dit representeert een 
maximale waarde van 256). Ts in bovenstaande formule is gelijk 
aan 1/256 Cs] en kan dus weggelaten worden. 

Het resultaat van INERTI staat na afloop op de geheugenplaatsen 
RESH.DATA en RESL.DATA. 
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Flowchart van de routine INERTI. 
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Listinq van de routine INERTI. 

Deze listing is verkrijgbaar bij de opstelling. (W-hal 0.37) 
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Listinq van de routine INERTI. 

Deze listing is verkrijgbaar bij de opstelling. (W-hal 0.37) 
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813.2.3 De routine FRICTI. 

In de routine FRICTI wordt de hoeksnelheid voor dempingsimulatie 
berekend: 

Q = ~ * T 

In FRICTI wordt daartoe de volgende berekening uitgevoerd: 

Q1 = 0' * T 

Hierbij geldt: 

0' = 13,2 * ~ 

D is de demping die in werkelijkheid gesimuleerd wordt (in 
Nms/rad), en D' is de waarde die in dé microcomputer ingevoerd 
wordt op de geheugenplaats FRICTI.DATA. De factor 13,2 is het 
gevolg van de overdrachtsconstanten van de componenten van de 
lastsimulator: zie figuur 13.2. 

0' is een 8-bit getal volgens de two-complements-method en wordt 
bij de berekening ingevuld in het most-significant byte. 

Het resultaat van FRICTI wordt op de geheugenplaatsen RESH.DATA 
en RESL.DATA gezet. 

Flowchart van de routine FRICTI. 
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Listing van de routine FRIeTI . 

. ************************************************************** 
; FUNCTIE: FRleTI 
i!NPUT: THBÁTLB~FR!CTI(hLL.DATA) 
JOUTPUT: REStifRE~L(ALL.DATA) 
iCALLS: MULECO 
iDESTROYS: A,B,C/D,E 
i BESCHRIJVING: FRICTI BEREKENT DE WAARDE VAN m4EGA BIJ DE~~rING 

SIMULTIE; 

OMEGA = T * 0' 

~************************************************************** 
BEGIN: 

LDA TLB.DATA i KOPPELWAARDE (T) 
MOV C,A 
tDA TRC.DATA 
r1CV D,A 
LDA FRICT!. DATA D' 
r10V D,A 
MVI E 0 
CALL BtGI.MULECO OMEGA '" T * 0' 
MOV A 0 
STA RtsH.DATA • OMEGA" OPSLAAN 
f10V A E 
STA RtSt.DATA 

UIT: 
RET 
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813.2.4 De routine TORSIO. 

In de routine TORSlO wordt de hoeksnelheid voor torsiestijfheid
simulatie berekend: 

Hiertoe wordt in TORSlO de volgende berekening uitgevoerd: 

Hierbij geldt: 

Cl = 3370 * ~ (De sampletijd is 1/256 [sJ) 

c is de torsiestijfheid, die in werkelijkheid gesimuleerd wordt 
(in Nm/rad), en Cl is de waarde die in de microcomputer op de 
geheugenplaats TORSIO.DATA ingevoerd wordt. N is het aantal sam
ples dat geen actie ondernomen wordt. N wordt ingevoerd op de 
geheugenplaats TYD.DATA. 

De factor 3370 is het gevolg van de overdrachtsconstanten van de 
componenten van de lastsimulator, en van het delen door de sam
pletijd Ts . 

Cl en N z~Jn beide 8-bit getallen volgens de two-complements
method en worden bij de berekeningen ingevuld in de most-sig
nificant byte. 

Het resultaat van TORSIO staat na afloop op de geheugenplaatsen 
RESHTO.DATA en RESLTO.DATA. 
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Flowchart van de routine TORSIO. 

Y 

SUBBEC: 
ATsT(n Ts ) -T(RTs·M:rs) N:N-1 

N=TYD 
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Listing van de routine TORSIO . 

. *~*************~************************************************ 
; FUNCTIE: TORSIO 
i INPUT: ~·n.cr!:'6THBVLTLBVJ.THBtTLB I TCRSIOÁTYD (hLL. DATh) 
iOUTPUT: RESHT ,RES TO,TtlBV, LBV,WACHT( LL.DATA) 
'CALLS: SUBBEe MULECO 
;DESTROYS: ALL REGISTERS 
i OMSCHRIJVING; TORSIO BEREKENT DE WhARDE VAN OMEGA BIJ TOR~IE-

SIMULATIE: 

OMEGA = c' * T(n*T~) - T(n*Ts-N*Ts) 

~***********************************~~****************+*********~ 
BEGIN: 

LDA 
CPI 
JZ 
LDA 
OCR 
STA 
JMP 

TORSIO: 
LDA 
MOV 
LDA 
MOV 
LOA 
t~OV 
STA 
LDA 
MOV 
STA 
CALL 
LDA 
t10V 
Mvt 
CALL 
LX! 
MOV 
LXI 
MOV 

VULLEN: 
LDA 
STA 

UrT: 
RET 

~vACHT . DATA 
0 
TORSIO 
WACHT.DATA 
A 
WACHT.DATA 
UIT 

THBV.DATA 
D,A 
:'LDV.DATA 
E,A 
THB.DATA 
B,A 
TIIBV.I;ATA 
TtB.DATA 
C A 
TLBV.DATA 
BEGr.SUBBEC 
TORSIO.DATA 
B,A 
C,O 
BEGI.MULECO 
H,RESUTO.DATA 
M 0 
H:RESLTO.DATA 
~~, E 

TYD.DATA 
WACHT.DATA 

; WACHTLOOP (N*Ts) 

VORrGE KOPPELWAARDE CT (u*T::; WT:;)) 

NIEmm KOPPELWltl'.RDE (T (n *Ts) ) 

T(n*T:::;) 
~! .... 

T(n*:':::;-N*Ts} 

otJiEGA OPSLAAN 

GEHEUGENPLAATS VOOR WACHTLOOP VULLE 
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B13.2.5 De routine OMCORR. 

In de routine OMCORR wordt het correctiesignaal voor de hoeksnel
heid berekend, dat als functie heeft: 
1e: De niet-lineariteit van het electro-mechanisch systeem, ten 

gevolge van de coulombwrijving, elimineren. 
2e: De hoeksnelheidsfout ÄQ1 van het electro-mechanische systeem 

compenseren. 

ad.1 : 
Voor een terugkoppel factor R=6, wordt de coulombwrijving over
wonnen wanneer IQMI =0,2 [V]. In de microcomputer komt dit over
een met een digitale waarde 2,5, afgerond 2. 

àd.2: 
Voor een terugkoppel factor R=6, 
O,01*T. In de microcomputer komt 
* * TM/7,5, afgerond TM/a. 

is de hoeksnelheidsafwijking 
dit overeen met de waarde 

Het correctiesignaal wordt dan gelijk aan: 

T* 
Qc = 2 - iM voor een positieve draairichting, of 

T* 
Qc = -2 - ~ voor een negatieve draairichting. 

Het resultaat van OMCORR staat na afloop in het register D. 
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Flowchart van de routine OMCORR. 

y 

y 

8:-2 B= 2 8=0 

T 
D--

- 8 
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Listing van de routine OMCORR . 

100 . ************************************************************ 
200 

r 

300 ;FUNCTIE: OMCORR 
400 i INPUT: RESH,TLB (ALL.DATA) 
500 iOUTPUT: REGISTER D 
600 iCALLS: ADDEC 
700 iDESTROYS: ABC D E 
800 iFUNCTIE: oi4C6RR BEREKENT DE CORRECTIEWAARDE VOOR OMEGA 
900 

1000 OMCORR = +(-2 TLB/8 
1100 

~************************************************************* 1200 r 
1300 ; 
1400 

BEGIN: 1500 
1600 LDA RESH.DATA HOEKSNELHEID LADEN 
1700 CPI 0 
1300 JZ BNUL 
1900 JC BMIN2 
2000 BTt'1EE: 

HOEKSNELHEID 2100 MVI B 2 POSITIEF 
2200 JMP K6PPEL 
2300 BMIN2: 
2400 MVI B 254 HOEKSNELHEID NECr.TIEF 
2500 Jr~p K6PPEL 
2600 DNUL: 
2700 MVI B,O HOEKSNELHEID IS 0 
2800 KOPPEL: 
2900 LDA TLB.DATA KOPPELWAARDE LADEN 
3000 RAR DOOR :3 DELEN 
3100 RAR 
3200 RAR 
3300 ANI 00011111B 
3400 MOV D A 
3500 ANI 06010000B 
3600 JZ TPOS 
3700 TNEG: Ko::rEL NEGI,'l'IEF 
3800 MOV A,D 
3900 ORI 11100000B 
4000 ACI 0 AFRmmEN 
4100 r10V D A 
4200 Jr1P MiNUS 
4300 Tros: KOPPEL POS 
4400 MOV A,D 
4500 ANI 00011111B 
4600 ACI 0 AFRONDEN 
4700 MOV D,A 
4800 MINUS: TLB/C +/- 2 
4900 MVI C,O 
5000 MVI E,O 
5100 CALL BEGI.SUBBEC 
5200 RET 
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B13.~.5 De routines INIT, LATCH en KOPPEL. 

In deze paragraaf volgen de listings van de routines INIT, LATCH 
en KOPPEL. 

In de routine INlT worden de initialisaties verricht, die nodig 
Z1Jn om het lastsimulatie-programma te laten uitvoeren. Voor meer 
informatie over deze initialisaties zie blz. 51-57 van lit [3]. 

In de routine LATCH wordt de snelheidsteller ingelezen. Voor meer 
informatie over de snelheidsteller zie blz. 45-50 van lit.[4]. 

In de routine KOPPEL wordt de koppelwaarde T; ingelezen. Voor 
meer informatie over het inlezen van de koppelwaarde zie blz. 24-
28 van lit.[S]. 
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Listing van de routine INIT . 

. ********************* •• ****.************** •• **.*.********** 
;FUNCTIE: INITIALISATIE VAN: 

- 110 POORTEN 
- INTERRUPTCONTROLLER 

TT~~r.R 

I - AANTAL GEHEUGENPLAATSEN 
.• *** •• *.** •• ****** ••• **.******** •••• *****.**.*.************ 
I ORG 3000R STARTADRES 

10: 

INTR: 

LOOP: 

Ol OISABLE INTERRUPT. 

MVI 
STA 

MVI 
STl'. 

T 'tfT 
_.:.J.. 

A 9BH 
4633H 

A682H 
4 21H 

H,INTCON.IOSEG+1 

POORT 4 T/M 6: INPUT 
POORT 4: Sm::LHEIDSTELLER, 
POORT 5 EN 6: VRIJ 
POORT 1: OUTrUT (DAC) 
POORT 2: INPUT (ADC) 
POORT 3: OU~PUT ( ADC EN TELLER) 

MVI 

MVI 
STA 
LXI 
MOV 
STA 
MOV 
STA 
MVI 
STA 
LXI 
MOV 
STA 
MOV 
STA 
LXI 
SHLD 
LXI 
SHLD 
MVt 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
CALL 
EI 

M, orCH INTERRUPTr1ASKER 

NOP 

A,36H 
TMCNT1 .IOSEG+3 
H,7000 
A,L 
TMCNT 1 . IOSEG 
A,H 
TMCNT1 . IOSEG 
A,76H 
TMCNT1.IOSEG+3 
H,0345H 
A L 
TMCNT1.IOSEG+1 
A H 
TtltiCNT1.IOSEG+1 
H
6

BEGIN.LAST 
I AD.STACK+1 
H!BEGIN.LATCH 
I1AD. STACK+1 
A 0 
RtSH.DATA 
RESL.DATA 
SOMILDATA 
SOML.DATA 
RESHTO.DATA 
RESLTO.DATA 
PARCOO.IOSEG 
BEGIN. TEKST 

JMP LOOP 

COUNTER 0 VAN TIMER 1 IN MODE 3. 

SAMPLETIJD Ts: Ts =6000'1/(1,536e€ 

COUNTER 1 

Ts = 837 * 1/(1,536e6)s 

SPRONGADRES INTERRUPT 0 

SPRONGADRES INTERRUPT 1 

GEHEUGENPLAATSEN OP "0" INITIALISEI 

~OOP 
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Listinq van de routine LATeR. 

.*************************************************************** 
; FUNCTIE: LATCR 
i INPUT: 
iOUTPUT: 
'CALL3: 
;DE5TROYS: 
; 0r4SCRRIJVING: LATCH IS EEN INTERRUPT-ROUTINE VOOR DE SNELHEIDS 

TELLER (GENEREERT COUNT-ENABLE, taAD EN RESET SIGNAAl 
TEV!::NS WORDT HET BLANK- EN CONVERT-SIGNAAL 
VOOR DE ADC VAN DE MEETBRUG GEGENEREERD. 

, . . 

.****************************************************************** 
BEGIN: 

DI 
PUSH pS~J 

MVI A 40H COUNT ENABLE 
STA I?ÁRC02.IOSEG 
rWI l\l~eH LOAD, B&C 
STA P RC02.IOSEG 
MVI A 40H COUNT ENABLE 
STA rÁRC02.IOSEG 
MVI A 60H RESET 
STA I?ÁRC02.IOSEG 
MVI A 40R COUNT ENABLE 
STA PÁRC02.IOSEG 
MVI A OOH COUNT ABLE 
STA PÁRC02.IOSEG 
MVI A/S 

LOOP: 
DCR A WACHTLOOP 
JZ UIT 
JMP LOOP 

UIT: rop psw 
EI 
RET 
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Listing van de routine KOPPEL . 

. **************************************************************** 
;FUNCTIE; KOPPEL 
;INPUT; PARC01.IOSEG 
; OUTPUT; THB,TLB(ALL.OATA) 

A 
'CALLS: 
;OESTROYS; 
; OMSCHRIJVING; 
, 

KOPPEL LEEST DE v/AARDE VAN n!:T KOP~EL IN EN ZET 
DIT Ol? DE GEHEUGENPLAATSEN THB EN TLB 

~**************************************************************** 
BEGIN; 

UIT; 

MVI 
STA 
LDA 
STA 
ANI 
JZ 
MVI 
STA 

RET 

A.;.O 
Tl:1B.DATA 
PARC01 . IOSEO 
TLB.DATA 
128 
UIT 
A OFFH 
Tfrs. DATA 

KOPPEL 

TEKENCONTROLE: 
KOPPEL POS: HIGH-ORDER-BYTE -- 0 
KOPPEL NEG: HIGH-ORDER-BYTE = FFH 







Olie voor Harm. Dr itve Shell Tellus-100 

36 3 Binnenzeskant. M3 x8 NEN 1241 

35 1 A4 Kijkglas perspex tek.nr.7 

34 1 '0'-ring Gaco R2050 

33 4 Binnenzeskant. M4x 5 p NF.N 1241 

32 1 Vlakke inlegspie. 3~3x8 NEN2430 

31 1 Zekeringsring. 9x1 DIN 47 1 

30 2 Pasbout St.l2.9 tek.nr.B 

29 4 Binnenzeskant. M4x1 ~ NEN 1241 

28 1 Di;htingsring Gaco SM 32457 

27 2 Groefkogellager FAG 6005 2RS 

26 1 A3 Uitgaande as Styria Cr.spec tek.nr.2 

25 1 Zekeringsring. 25x1 .2 DIN 471 

24 1 A3 Opklemplaat Al. 51St tek.nr.5 

23 4 Schroef met zaagsnE !:Je. M4x12 NEN 1601 

22 -------
-

21 1 A3 Af standsring St.35 tek.nr.6 

20 Flexspline (Deel harm.dri !ve ) HDUC 20-80-2A BL3 

19 Wavegenerator Deel harm.drive 

18 6 Binnenzeskant. M3x~ 0 NEN 1241 

17 Circular Spline Deel harm.drive 

16 8 Vlakke Slui tring . A 4.3-St NEN2269 

15 1 'O'-ring Gaco R3275 

14 Motorhuis Al · aanwezig 

13 1 Stelschroef M3x10 NEN 2341 

12 1 A3 Af standsring Styria Cr.spec tek.nr.6 

11 1 A3 Af standsring Styria Cr.spec tek.nr.6 

10 4 Rekstrookjes M&M CEA -13 062-UW-120 

9 1 Al Huis harm.drive Al. 5 1St tek.nr.l 

8 1 A3 Motoras Styria Cr . spec. tek .nr.~ 

7 Opzets tuk voor pul~ gever Al aanwez~g 

6 Anker Motor: 

5 Lager Serval co TM 530 

4 Zekeringsring 

3 1 Dichtingsring Gaco SM 10227 

2 1 A3 Tussenstuk tek.nr.4 

1 1 Voetstuk Al. 51St 

stuk aan- for· benaming materiaal norm. of opmerking 
nr. tal maat tek. nr. 

omschrijving: vervangt tek. nr.: 

Stuk~ijst voor proefopstelling vervangen door : 

D.C-motor met Harmonie-Drive. tek. nr.: T J l I I I I I 
get.: formaat 

._ Bedrijfsmechanisàtie A4 WPB-0055-00 
gez. : 
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