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Samenvatting 

In het kader van onderzoek op het gabled van Automatisering en 

Industriele Robots is een translerende robctarm ontworpen en gebouwd aan de 

T.R. Eindhoven. De robot is modulair van opzet, waardoor er maar ~~n ar~ is 

gebouwd. Er werden zware eisen aan de robot gesteld, vooral ten aanzien van 

nauwkeurigheid. Tijdens het ontwerpen en bouwen bleak dat de nauwkeurigheid, 

in 3-dimensies, niet gehaald kon worden. In de wad-rin de arm 

beweegt wordt de nauwkclil :gr.eid '\ole 1 gchaald I maar de arm door ten 

gevolge van een belasting. In andere woarden. 

stijfheid. 

arm hccft een beperkte 

In dit verslag wordt gekeken naar verschillende methode~ am de stijfheid vtin 

een robotarm kunstmatig, met behulp van de regeltechniek. te vergroten. 

Een balk is als eenvoudigd model gebruikt, waarvan de vergroot is 

met behulp van een regelproces, bestaande uit een meetsysteem, regelaar en 

actuators. De actuators bestaan uit piezo-electrische kr: len, d~ 

regelaar uit een microcomputer en het meetsystcem teen res 

sensor. Van het model is een dynamisch model gemaakt en dit 

met metingen. Door middel van z-transformatie wordt het 

gesimuleerd en vergeleken met metingen aan het systeem. 

vergeleken 

regelproces 

uit het onderzoek worden konklusles en aanbevelingen voor verder onderzoek 

gemaakt VOOI het kunstmatiq stijver maken van een robotarm. 
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1. Inleidinq 

1.1 Algemeen 

Draagelementen uit mechanische systemenen, zoals robotarmen en manipulator 

armen hebben de eigenschap dat ze statisch en dynamisch een beperkte 

stijfheid bezitten. Noodzakelijke koppelelementen, zoals scharnieren en 

geleidingen geven een extra verslechtering en vertonen bovendien vaak 

speling en hysteresis. 

Een gebruikelijke methode om de stijfheid te vergroten is het toepassen van 

zwaardere constructies. Hierdoor neemt de massa van het geheel echter toe. 

Er kunnen ook andere materialen gebruikt worden. 

Indien de manipulator meerdere graden van vrijheid bezit, kan de afwijking 

door de besturing gecorrigeerd worden. De afwijking wordt gemeten door een 

sensor die onafhankelijk van de manipulator is opgesteld waarna de besturing 

de manipilator tot de gewenste stand kan terugbren~en~~~~~~ 
Een type van onvoldoende stijfheid is hetrdJg:cl;uig;~~->~an een manipulator arm 

door het aanbrengen van een kracht op het uiteinde en loodrecht op de as van 

de arm. Een mogelijke reduktie van de doorbuiging kan verkregen worden door 

de doorbuiging te meten en de ontstane afwijking terug te regelen met behulp 

van een actuator die in de arm is ingebouwd. Hierdoor wordt de arm 

kunstmatig en met behulp van de regeltechniek stijver gemaakt. 

1.2 Verantwoording van de opdracht 

Een robotarm wordt relatief licht belast, de spanningen zijn zeer laag. Bij 

een hogere spanning is de vervorming van de arm te groat. Door een actuator 

in de arm te bouwen kan de arm veel zwaarder worden belast zonder 

hinderlijke vervormingen. Hierdoor kan de constructie licht worden 

uitgevoerd zander dat het geheel slap wordt. 
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Mijn afstudeeropdracht luidt als voigt 

- Onderzoek naar de mogelijkheid om piezo-electrische of magnetostrictieve 

actuators toe te passen als korrektie element tegen doorbuiging. 

- De actuator dient te worden gebruikt bij een arm die ca. 1 meter lang is 

en die een stijfheid bezit van 1 ~m/N. 

- Bouw een geschikt bevonden actuator in de arm tesamen met een door

buigingssensor (laser - fotocellen array). 

- Maak een dynamisch model van het geheel : arm, actuator, sensor en 

verifieer dit model door metingen. 

- Breng een regelaar aan die de stijfheid van de arm kunstmatig vergroot. 

1.3 Uitwerking van de opdracht 

De arm, actuators, microcomputer en sensor vormen samen een regelproces. 

AIle componenten van het regelproces worden afzonderlijk besproken, waarna 

het regelproces als geheel behandeld wordt. 

arm 

spiegel 

microcomputer 

fig 1.1 Schema van de opstelling 

Er is voor een eenvoudig model van een robotarm gekozen, namelijk een holle 

aluminium balk. In hoofdstuk 2 worden de verplaatsingen en belastingen van 

de arm berekend. Uitgaande van de eisen die aan de actuators worden gesteld, 

wordt in hoofdstuk 3 naar verschillende actuators gekeken. 

In hoofdstuk 4 wordt het toegepaste meetsysteem besproken. 

Om de regelaar te ontwerpen, moest het dynamisch gedrag van de arm bekend 

zijn. In hoofdstuk 5 wordt een dynamisch model van de arm en actuators 
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behandeld waarna de resultaten met metingen worden vergeleken. De metingen 

zijn met een HP Fast Fourier Analyser gedaan. 

In hoofdstuk 6 wordt de regelaar (microcomputer) behandeld. AIle onderdelen 

in het regelproces worden samengevoegd. De regelaar wordt gesimuleerd en de 

simulatie wordt met metingen vergeleken. 

In hoofdstuk 7 worden konklusies gegeven samen met aanbevelingen voor 

eventueel verder onderzoek. 

AIle electronica die voor de regelaar ontworpen zijn, worden behandeld door 

J.W.H.Mennen (WPB-rapport 0154, januari 1985, Lit [1]). 
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2. Model van de arm 

Als model van een robotarm is een vierkante aluminium balk (arm) gekozen, 

van een meter lengte, opgebouwd uit plaat van 3 mm dikte (fig 2.1). 

/ 
:.~---------------------------------', 
/ ' 
/ 

~~--------------------------------~ 
~~ __________ ~\~C~C~C~'~~M~ ____________ ~ 
.-;, 

fig 2.1 Model van de robotarm 

De arm moet zowel statisch als dynamisch be last kunnen worden. De arm zal 

maximaal belast worden door een kracht aan het uiteinde van de arm. 

2.1 Belasting en doorbuiging van het model 

Er wordt uitgegaan van de volgende maximale belastingen 

- statisch 

- dynamisch 

u 

Fmax= 50 N in een willekeurig richting loodrecht op de as van 

de arm, 

F = a .m, a = 5 m/s 2 en m= 5 kg, in een willekeurig max max max 
richting loodrecht op de as van de arm. 

fig 2.2 Schema van de arm 



marm= 3,5 kg 

I =I = 174 cm4 
xx yy 4 

IXY= 0 em 
m1ast= 5 kg 

a (u= 1 m)= 5 m/s 2 
max 2 

g= 10 m/s 

1= 1/0 m 
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(massa arm) 

(kwadratische opperv1aktemoment) 

(massa last) 

(maximale versnelling) 

(zwaartekracht) 

(lengte arm) 

De, arm is aan een kant ingeklemd (voor u= 0 m) 

f(u= 0 m)= 0 m (doorzakking) 

+(u= 0 m)= 0 rad (hoekverdraaiing) 

Bij de berekening van de doorzakking en hoekverdraaiing van de arm wordt 

uitgegaan van een zuivere buiging. Om een benadering van de dynamisehe 

verp1aatsingen en krachten te krijgen wordt aangenomen dat de versne11ing 

lineair verdeeld is over de arm. h;d II ,~"t;~,\r;'.'t IjI A '"' ~ Dr '1 tf~ : if,!, I J 

D.w.z. dat de versne1ling, a = amax'Y 

= amax·u (1= 1 m) 

Bij bepa1ing van de dynamische verplaatsingen en be!astingen wordt uitgegaan 
marm·amax·u 

van een verdeelde be1asting : q = 2' Er is ook een dwarskracht die 
1 

veroorzaakt wordt door de last: F= mlast.alast / met a1ast= amax ' Hiermee 
kunnen de dynamische formu1es afge1eid worden (zie bijlage 1). 

De statische en dynamische verplaatsingen worden apart behandeld. Er wordt 

ervan uitgegaan dat ze gesuperponeerd mogen worden. 

Berekening van doorzakking en hoekverdraaiing van de arm. 

Doorzakking 

- statisch 

f(u=l) 
4 3 2 

= +(u=O).l + ~ + ~ + ~ 
8E! 3EI 2EI 

(2.1) 



- dynamisch 

f(u=l) 

Hoekverdraaiing 

- statisch 

'(u=l) 

- dynamisch 

-6-

3 

+ 
mlast,alast,l 

= +(u=O).l 3EI 

3 2 
= +(u=O) + ~ + ~ + M.l 

6EI 2EI EI 

2 

3 
11,marm·amax,l 

+ 120E1 

+ 
mlast,alast,l 

+eu=l) = +(u=O) - 2EI 

2 
3,marm·amax·l 

+ 24EI 

Berekening van de belasting. 

Dwarskracht 

- statisch 

- dynamisch 

Moment : 

- statisch 

- dynamisch 

F(u=O) = q.l'+ F(u=l) 

F(u=O) = 1.m ,a + m a 2 arm max last' last 

1 2 M(u=O) = i,q,l + F.l + M(u=l) 

(2,2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

De maximale verplaatsingen en belastingen in de X-richting zijn groter dan 

die in de Y-richting omdat de zwaartekracht in de X-richting werkt. De 

maximale verplaatsingen en belastingen worden in tabel 2.1 weergegeven, 
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X-richting Y-richting 

Doorbuiging(u=l) - statisch 0,173 mm 0,137 mm 

- dynamisch 0.081 mm 0.081 mm 

- totaal 0,254 mm 0,218 mm 

Hoekverdraaiing(u=l) - statisch 0,253 mrad 0,205 mrad 

- dynamisch a 1120 mrad 0,120 mrad 

- totaal 0,373 mrad 0,325 mrad 

Belasting 

Dwarskracht(u=O) - statisch 85 N 50 N 

- dynamisch 33/75 N 33/75 N 

- totaal 118,75 N 83 1 75 N 

Moment(u=O) - statisch 67,5 Nm 50 Nm 

- dynamisch 30,8 Nm 30,8 Nm 

- totaal 93/7 Nm 80,8 Nm 

tabel 2.1 Maximale verplaatsingen en belastingen 

V~~r grafieken van de verplaatsing als functie van de lengte, zie bijlage 2. 

2.2 Trillingen van het model 

Om een indruk te krijgen van de grootte van de eigenfrequenties van de arm 

wordt een heel simpel model gebruikt (fig 2.3). 

/" 
/" 
/ 

1m +m 
"'"-- 2 arm last 

fig 2.3 Model van de arm 
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De eerste eigenfrequentie kan benaderd worden door de volgende formule : 

w = Fa (2.9) 

met w hoeksnelheid [rad/s] 

c veerconstante [HIm] 

m Massa [kg] 

Veerconstante c = 3E~ = 3,654.105 N/m 
1 

Massa m = m + 1 m last 2 arm 
= 5 kg 

marm = 3,5 kg 

Berekening van de kleinste hoeksnelheid (m1ast = 5 kg) 

w = r; 
= 233 rad/s 

fmin = 37 Hz (frequentie) 

Berekening van de hoeksnelheid met m1 t = o kg. 

w = Fa as 

= 457 rad/s 

f = 73 Hz 

(2.10) 
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3. Actuators 

In dit hoofdstuk wordt eerst het verschijnsel van piezo-electriciteit en 

magnetostrictie behandeld. Hieruit blijkt dat piezo-electrische kristallen 

geschikt zijn am als actuators te worden gebruikt. Daarna worden 

verschillende typen actuators bekeken. 

3.1 Piezo-electrische kristallen 

Er is een wisselwerking tussen de electrische en mechanische toe stand in een 

piezo-electrisch kristal. Een electrische spanning over het kristal 

veroorzaakt een vetandering in de lengte van het kristal en een verandering 

in de lengte veroorzaakt een electrische spanning (fig 3.1). 

--lEU rnJ
" 
.. '\1 .1 • 

,. 

E[r • 0[1 + 

.. ., . . 
g t 

fig 3.1 De werking van een piezo-electrisch kristal 

De verhouding tussen de electrische en mechanische grootheden kunnen met de 

volgende formules omschreven worden: 

met 

£ = E 
5 .0 + d.E 

0 
T = d.o + e .E 

E electrisch veld 

0 mechanische spanning 

e rek 

D dielectrische verschuiving 

sE,d,eT: materiaalconstanten 

(3.1) 

(3.2) 
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fig 3.2 Verhouding tussen de mechanische en electrische spanning 

van een kristal 

V~~r materiaalconstanten, zie bijlage 3. 

am een 

worden. 

zo 

Dit 

groot mogelijke 

wordt bereikt 

rek te krijgen moet het electrisch veld groat 

door hoge e1ectrische spanningen en door de 

krista11en goed te dimensioneren. 

Een voorbeeld van een bereikbare rek (mechanische spanning= a N/m2) 

£\1 
s = 

IE 
= S .0 + d.E 

= d.E 

= 384.10- 12 .1 000 000 
-4 [-] = 3,84.10 

Materiaal : PXE 5 

Emax = 1 000 000 VIm ( ~ doorslagspanning van Lucht) 

Een hoge electrische veldsterkte kan bereikt worden door dunne kristaLlen te 

gebruiken. Ze kunnen gestapeld worden, of de vorm van een cylinder hebben 

(fig 3.3). 

fig 3.3 Stapel en van kristallen, cylinder 
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Ret nadeel van cylinders is dat de lengte - dikte verhouding kleiner dan 20 

moet zijn (1/d<20), anders wordt de cylinder te zwak. 

Piizo-electris~he kristallen bezitten een hoge stijfheid, hoge 

eigenfrequentie en een hoge stabiliteit. Verder kunnen zij binnen een grote 

temperatuursbereik gebruikt worden en is er een grote lineairiteit tussen de 

electrische en mechanische grootheden. Door de kristallen te stapelen kan 

een praktisch bruikbare rek worden verkregen. 

3.2 Magnetostrictie 

De lengte van een metalen staaf kan zowel toe- als afnemen t.g.v. een 

aangebrachte magnetisch veld. Dit effect heet magnetostrictie (fig 3.4). 

i "OlOTIOns 

I r'-"(:·IOO)x I03A/~ 
, ! 
; I 

M 

Applied Field, H 

Increase of oomoin mognetizoliOr. 
., > (i·lOOi x 103 Aim 

fig 3.4 Longitudinale en volumetrische magnetostrictie van ijzer 

tijdens magnetisatie. 

De rek (A =~, in een materiaal, veroorzaakt door een verandering van de 5 1/1 
magnetisatie van nul tot 

Magnetostrictie 

10-5, ongeveer 
is zeer 
gelijk 

verandering van 1°C. 

verzadiging heet magnetostrictie (fig 3.5). 

richtingsgevoelig. De rek is in de orde grootte van 

aan de rek veroorzaakt door een temperatuurs-
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36% Ni-Fe 

Co 

fig 3.5 Magnetostrictie van verschillende materialen 

Voorbeeld van ~s - Fe 

Co 

Ni 

-7.10-6 

50.10-6 

-34.10-6 

Indip.n verschillende materialen worden toegepast, moet er rekening worden 

qehouden met een verschil in uitzettingscoefficient. 

Voorbeeld Ni - Fe == 13,3.10-6 K- 1 

== 11,8.10-6 K- 1 

Een temperatuursstijqing van 23°C veroorzaakt een verschil in rek tussen Fe 

en Ni van 34,5.10-6, wat overeenkomt met de magnetostrictie van Ni. 

In staal veroorzaakt een spanning van 1,47 N/mm2 dezelfde rek als 

magnetostrictie : a = E.£ == 210 000.7.10-6 
== 1,47 N/mm2 

De rek t.g.v. magnetostrictie is zeer klein. Al bij lage temperatuurs

verschillen en spanningen speelt magnetostrictie een ondergeschikte rol. 

Hierdoor wordt het onpraktisch om magnetostrictie in een actuator toe te 

passen. 
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3.3 Actuators 

-De doorzakking van de manipulator arm kan gecompenseerd worden door de arm 

te verdraaiien of door krachten aan het uiteinde van de arm aan te brengen. 

De doorzakking van een arm kan gecompenseerd worden door de arm te kantelen 

m.b.v. actuators die aan het begin van de arm zijn geplaatst (fig 3.6). 
1;1 ..., 
I I 
1 I 

I' .-.-..-~------ --- ---. ....... --

--
arm 

fig 3.6 Kantelen van de arm met behulp van actuators 

-, 
I 

-

Een andere mogelijkheid am de doorzakking te compenseren is om extra 

krachten aan te brengen. 

De doorzakking van de arm is afhankelijk van de krachten die erop werken 

f = f(q,F,M) (fig 3.7). 

f(x=l) (3.3) 

fig 3.7 Belasting van de arm 
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Indien een moment gecreeerd wordt, kan de doorzakking aan het uiteinde van 

de arm gecorrigeerd worden 

_ ~ + LJ2 + M.1 2 
f(x=l) - 8EI 3E1 2E1 = a 

2 
Hieruit voIgt dat : M = -2.(~ + F31) 

(3.4) 

(3.5) 

Een methode am een moment te realiseren is om trek- drukstangen in de arm te 

bouwen (fig 3.8). 

;:- - - - - - ------- ... _...---1 
Ftrek F = - F trek. druk ~ 

;-

~------
____________ +-_--1.-

Fdruk ~ 
~ 

fig 3.8 Trek- drukstangen 

3.3.1 Berekening van de actuators voor het kantelen van de arm 

Door actuators aan het begin van de arm te plaatsen , kan de hele arm 

gekanteld worden. 

De arm moet zowel in X- als in Y-richting gekanteld worden. Dit wordt 

gerealiseerd door gebruik te maken van meerdere actuators. Het probleem 

wordt symmetrisch door vier actuators te gebruiken. 

-----
fig 3.9 Plaatsing van de actuators 

Bij het corrigeren van de doorzakking d.m.v. kantelen is er nog steeds een 

hoekfout aan het uiteinde van de arm. 
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Berekening van de hoekfout : 

432 
Doorzakking - f = __ 1 (~+ ~ +~) + +(x=0).1 

EI 8 3 2 

Vereiste hoekverdraaiing -
1 ... ,3 F,2 M 1 

+(x=O) = - --(~ + ~ + -'-) 
EI 8 3 2 

Hoekverdraaiing aan het uiteinde van de arm -

3 2 
+(x=l) = __ 1 (~+ ~ + M 1) + +(x=O) EI 4 2 . 

• 13 ~,2 M 1 = _I (~+ ~ + _._) 
EI 8 6 2 

(3.6) 

(3.7) 

De doorzakking en hoekverdraaiing van de arm worden in tabel 3.1 weergeqeven 

(statisch be1ast). 

f [mm] + (mrad] 

X-richting(x=l) - met kantelen 0,0 0,075 

zonder kantelen 0,173 0,253 

Y-richting(x=l) - met kantelen 0,0 0,068 

zonder kantelen 0,137 0,205 

Tabel 3.1 Doorzakking en hoekverdraaiing van de arm 

Een hoekverdraaiing wordt verkregen door de lengte van de actuators 

onderling te varieeren (fig 3.10). 
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\~ 

--- - - - - - - - - ---
\ 
\ 

\ 
\ 

I 

\ 

\ 
'~=_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~~l 

\ 
i A~ 

----------------

fig 3.10 Lengteverandering van de actuators 

Lengteveranderinq ~ bl = 2 

Kracht ( 4 actuators) 

Vereiste hoekverdraaiing 
f . + _ geen correctle 

- 1 

- - --, -- -....... ...-_ I 

---
I 

.J 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Maximale belasting en verplaatsing (verwaarlozing van de zwaartekracht) 

-0,218 mm < f < 0,218 mm - doorzakking (x=l) 

-80,8 Nm < M < 80,8 Nm - moment (x=O) 

De actuator bestaat uit piezo-electrische kristallen. De kristallen zijn 

platte ronde discs die op elkaar worden gestapeld. Ze kunnen aIleen 

uitzetten. 

De electrische spanning varieert tussen 0 en 700 V. Als nulpunt wordt 

gekozen voor 350 V. Alles wordt aan dit nulpunt gerelateerd. 
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----1--/ l: I1III11111 ! II i i [ j II 1111 i 11111 i 11111 [j III111 

\ 

kristallen 

fig 3.11 Opbouwactuator 

,/.-+ ... ,. 
/ ' 

/ :; 
. 

11 

\_+ Materiaal PXE 5 

, 

fig 3.12 Piezo-electrische kristal 

Van de actuator wordt een eenvoudig model gemaakt (fig 3.13). 

I 
1 i,-_'" _-_' ~_'--Ji--

fig 3.14 Model van de actuator 

~:1 

I 
• -

fig 3.14 Schema van de krachten 

u.... rr-----

-..... 
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Er gelden de volgende vergelijkingen 

F1 = F2 + F3 

F3 = (u4 - u1)·k3 
F2 = (u

2 
- u 1) .k1 

F2 = (u
4 

- u
3

) .k
2 

Voor de piezo-electrische kristallen geldt de volgende vergelijking 

e: = E 
5 .0 + d.E 
U -u 

met E; = :..l....:2. 
Fn . b 

0=:1.-
Ape 

n aantal kristallen 

b dikte kristal 

Hieruit kan worden afgeleid 

Verlenging van de actuator 

E 
F { s .n.b + 1- + __ 1} dEb 

1 A k k + .. n. 
pe 2 1 

Er wordt een veer kv geintroduceerd l met 

Verlengingvan de actuator 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 
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Door k' en F' te introduceren wordt een eenvoudig formule verkregen v 

k' = k + k v v 3 
F' = kv.d.E.n.b 

(veerconstante van de actuator) 

(schijnkracht van de actuator) 

Verlenging van de actuator 

Uit formule 3.19 kan het vereiste aantal kristallen worden berekend. 

(fig 3.15) 

+ d.E).b 

nH 

/ 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

\ 
dl I:mml 

fig 3.15 Aantal kristallen als functie van d1 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 
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Er wordt gestreefd om het aantal piezo-electrische kristallen zo klein 

mogelijk te houden, maar de afstand tussen de actuators mag niet te klein 

worden. De actuators hebben fysische afmetingen, de krachten mogen niet te 

groot worde~ en het geheel moet vervaardigd en gemonteerd kunnen worden. Er 

wordt voor een afstand van d1 = 60 mm gekozen. Het minimaal aantal 

kristallen is 64. Omdat de invloed van de electrodes en zwaartekracht 

verwaarloosd iS t worden meer kristallen gebruikt. Verder zijn twee 

kristallen nodig voor isolatie. Hierdoor wordt voor een stapel van 75 

kristallen gekozen. 

piezo-electrische kristallen zijn toepasbaar in actuators bij het kantelen 

van de arm. Hiermee kan de doorzakking gecorrigeerd worden. Er blijft een 

kleine hoekfout over. Hiermee kan oak de dynamische verplaatsing 

gecorrigeerd worden. 

3.3.2 Berekeninq van de arm voor trek- drukstanqen 

Om na te gaan of trek- drukstangen de doorbuiqinq kunnen opheffen, is het 

probleem gesimuleerd m.b.v. een eindige elementen programma. MARC. 

De in- en uitvoer van het programma MARC wordt gecreeerd en geanalyseerd 

m.b.v. een CAD programma SUPERTAB. Hiermee kunnen makkelijk tekeningen van 

het voorwerp gemaakt worden en kan de uitkomst op een overzichtelijke manier 

gepresenteerd worden. 

Als vereenvoudigd model is gekozen voor een vierkante holle balk met een 

lengte van 1 meter, breedte van 100 mm en een plaatdikte van 3 mm. Aan het 

uiteinde is een plaat van 3 mm bevestigd. Het geheel bestaat uit aluminium. 

Het model wordt statisch belast met een dwarskracht van 50 N. Het 

correctiemoment wordt veroorzaakt door twee trek- en twee drukkrachten van 

222 N ieder.De balk wordt aan het begin volledig ingeklemd (fig 3.16). 

De oplossing wordt vergeleken met een model dat aIleen met een dwarskracht 

van 50 N wordt belast, zonder corrigerend moment. 

Element type Nr. 75 - 4-node shell element 



fig 3.16 Verdeling van model in elementen met aIle belastingen en 

onderdrukte verplaatsingen 

V~~r een tekening van de elementenverdeling van het model zonder trek

drukstangen (zonder corrigerend moment) en voor een detail van het uiteinde 

van het model, zie bijlage 4. 

Vergelijking van het model met trek- drukstangen en zonder trek- drukstangen 

(fig 3.17 en 3.18) : 

DOORBUIGING ROBOTARM 
D I SPU\CEMENTS 

---~ - - ---,-
I 
t 

MAXIMUM ~1 .28E-02 
LO,AD C.A.SE: (3 

fig 3.17 Vervorming van de arm met trek- drukstangen 
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1 , 
- I-

-i '-

MAXIMUM· ..... 1.20 
LOAD CASE: 0 

;_n~~~ 
I I. I 
I ,/-, 

- !l- I ---I~r ' . 
- f- --- ~ 

[tt 

fig 3.18 Vervorming van de arm zander trek- drukstangen 

Vaor details van vervormingen, zie bijlage 5. 

Zoals uit het elementenprogramma blijkt, is het mogelijk om de doorbuiging 

van de arm m.b.v. trek- drukstangen te compenseren. Er is weI een 

hoekverdraaiing aan het uiteinde van de arm, 

Berekening van de hoekverdraaiing aan het uiteinde van de a~m veroorzaakt 

door trek- drukstangen (statisch belast) 

4 3 2 
Doorzakking f(x=1) = __ 1 (~+ ~ + ~) = 0 

EI 8 3 2 
(3.26) 

Hieruit voIgt 11'1 = d 2 
4 - "i,F.l (3.27) 

3 2 
Hoekverdraaiing +(x=l) = __ 1 (~+ ~ + M 1) EI 6 2 . (3.28) 
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I f [mm] • [mrad] 
, I I 

I met trek- ! X-richting drukstangen 0,0 -0,092 

I . . zonder trek- drukstangen I 0.173 I 0.253 

trek- drukstangen \ 0,0 -0,068 I Y-nchtlng met 
I 

l 
I 

I zonder trek- drukstangen 0,137 I 0,205 I 
I I 

Tabel 3.2 Doorzakking en hoekverdraaiing aan het uiteinde van de arm 

~ 
/ 
;- - Ftre :- - -
/ - - -
~ 
~ -
/ 
/ 

/ r 
fig 3.19 Plaatsing van de stangen in de arm 

k 

F druk 

+ 

De stang moet zowel een trek- als een drukkracht kunnen leveren. Door alle 

stangen onder voorspanning te plaatsen, kan de doorbuiging t.g.v. de 

zwaartekracht worden gecompenseerd. Hierdoor wordt de invloed van de 

zwaartekracht verwaarloosd. 

stang actuator 

fig 3.20 Opbouw van een trek- drukstang 

Maximale belasting -83,75 N < F < 83,75 N 

Vereiste moment: -55,8 Nm < M < 55,8 Nm 

De actuator bestaat uit piezo-electrische kristallen. Het electrische 

apanningsbereik is van 0 tot 700 V. Ala nul punt wordt gekozen voor 350 V. 
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j i'1\ 1'" 
, 

"'I' I' I' 1 
"" stang vaar voorspanning 

piezo-electrische kristall 

l.SOlat1.9 

fig 3.21 Opbouw actuator 

fig 3.22 Piezo-electrische kristal 

t 
Materiaal 

, 
I 

PXE 5 

en 

Van de trek- drukstangen wordt een vereenvoudigd model gemaakt. 

F 

fig 3.23 Model van trek- drukstangen 

{
~.:s v..:.3. 1",&· \4"",,'t-o,.\~ 

F, 

\..c:'a., 

F'~ 

fig 3.24 Schema van aIle krachten en verplaatsingen 
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fig 3.25 Verplaatsingen en belastingen van de stangen 

Vergelijkingen : F1 = F2 + F3 

F1 = k 1 ·u1 
F2 = k2 · (u2-u1 ) 

d u2 = •. _1 
2 

Vergelijkingen voor een piezo-electrisch kristal 

_E e - 5 .0 + d.E 

met u2-u1 = b.n.£ 
F 

a =:.1-
Ape 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 

(3.33) 

Met deze vergelijkingen kan de vereiste stijfheid (k
1

) van de stangen ala 

functie van het aantal kristallen (n) en de afstand tussen de stangen (d
1

) 

berekend worden, 

E 
F

1
,k

2
, ( 1 + ~ 

k2,n.b A 
pe 

(3.34) 
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(fig 3.26) 
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i0 
M [kg] n :: 50 

8 

60 

70 
80 
90 

0, I I 

4 6 8 10 12 -14 
X101 

kl stijf'heid stang 

0 diameter stang 

M massa stang 

n aantal kristallen 

d 1 
af'stand tussen de stangen 

fig 3.26 Stijfheid, diameter en massa van de stang als functie van het 

aantal kristallen en de afstand tussen de stangen. 

Er is een praktische bovengrens aan het aantal kristallen dat gebruikt kan 
worden. De actuators moe ten gemaakt kunnen worden. 

Er zijn vier stangen nodig in de arm. Met piezo-electrische kristallen als 

actuator, is de gezamenlijke massa van de stangen groter dan die van de arm. 

De trek- drukstangen zijn te zwaar om toegepast te worden. 

Indien andere actuators toegepast worden, waardoor het mogelijk wordt om de 

massa van de trek- drukstangen te reduceren, is deze methode goed bruikbaar. 
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4. Meetaysteem 

Bet doel van het meetsysteem is om de verplaatsinq van de arm in zowel X

als Y-richtinq te meten. 

Een laser wordt ala referentie voor het nul punt qebruikt en een resistive

qate sensor wordt qebruikt om de afwijkinq te meten. 

arm 

--------
------

spiegel 

fiq 4.1 Schema van het meetsysteem 

De straal van de laser moet aanqepast worden voor de sensor. Riervoor z.1Jn 

lenzen en filters nodiq. Er moet ook een speciale spieqel qebruikt worden. 

4.1 Laser (Collimator pen) 

De collimator pen is een halfqeleider-laser met een qolflenqte van 820 hm 

(infrarood) en een vermoqens output van 2 mw. De straal heeft een diameter 

van 5,4 mm. 

,----3t..----·1 
I +2 

, :' 21.,3 '1 1- 0 0 
1 I Ii · !==il Ell ~' I ____ I 

0'1°" ~ --,-- ;: ~ 01;1'16 

• - " - ! \ - + 
t \ \ , ! 

marking laser emitted 
crystal IIgM 

fiq 4.2 Collimator pen (laser) 
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fig 4.3 -Exploded view· van de halfgeleider-laser met bijhorend 

lenssysteem 

fig 4.4 Licht output en spanning over de laser als functie van 

de stroom 

4.2 Resistive-gate sensor (R.G.S.) 

Als sensor is gekozen voor een resistive-gate sensor. De sensor bestaat uit 

een matrix van foto-gevoelige elementen (pixels). De matrix wordt gevormd 

door 300 * 200 pixels. De pixels hebben een afmeting van 14 * 28 ~m2. 
Door te bepalen op welke pixels de laserstraal valt, kan de positie van de 

laserstraal bepaald worden en hiermee de verplaatsing van de arm. 
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fig 4.5 Resistive-gate sensor 

300 
LI"Ie , uNE , 

ADDRESS , , 300.200 AOORESS 
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1 ••• ----•• -.·.-200 
S 

fig 4.6 Schematische weer gave van de resistive-gate sensor 
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fig 4.1 Transfer characteristic 

4.3 Spiegel 

10 1 iii Ii I 
II I , , ' ( )H; I ; 

~JI:"l' ~! 
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oiL-~-Li __ L-~_~-=~~:= 
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fig 4.8 Spectral respons 

Een spiegel wordt geplaatst aan het einde van de arm. De spiegel moet de 

laserstraal terugkaatsen op de sensor met een dusdanige verplaatsing dat de 

verplaatsing van de arm gemeten kan worden. 

De spiegel moet de verplaatsing weergeven, zonder dat een hoekverdraaiing 

daarop invloed heeft. Als de doorzakking gecorrigeerd is, is er nog steeds 
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een hoekverdraaiing aanwezig (zie hoofdstuk 3.3.1). Daarom moet een speciale 

spiegel gebruikt worden. Een platte spiegel geeft aIleen een hoekverdraaiing 

weer, geen verplaatsing. Een prisma geeft aIleen in een richting de 

verplaatsing weer onafhankelijk van de hoekverdraaiing. In de andere 

richting werkt het als een platte spiegel. Een retroreflector (triple 

mirror) voldoet aan de gestelde eisen. De verplaatsing wordt in twee 

dimensies weergegeven, onafhankelijk van een hoekverdraaiing. De straal 

wordt teuggekaatst in dezelfde richting als waarin deze op de spiegel valt. 

De verplaatsing van de teruggekaatste straal is twee maal zo groot als de 

verplaatsing van de spiegel. 

De werking van de diverse spiegels is gesimuleerd met behulp van een 

computer. De figuren 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14 en 4.15 zijn getekend door 

de afdelings-computer. In de simulatieprogrammas is het mogelijk om de 

spiegels zowel te verplaatsen als te roteren. Hiermee kan de werking van de 

spiegels makkelijk gedemonstreerd worden. 

4.3.1 Platte spiegel 

De spiegel beweegt en niet de laser. Dus heeft de verplaatsing van de 

spiegel geen invloed op de straal van de laser (fig 4.9). 

Sp'ege t 

CoII:motvr' 

.--~ 

.. : :-;-.':=--::~.::: :~.~ .--:-':-:-:-.'~: .. ~: . '~:l 

J"'JKING= ,eOE • 
HOEK= .00eE e 
GEMETEN -.432E 0 

UITW!JKING=-.'e9E 2 
HOEK", .0e0E e 
GEMETEN ,- 432E e 

,<.G.S 
'I 

I , 

I 

fig 4.9 Invloed van een verplaatsing van de spiegel op de laserstraal 
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De hoekverdraaiing heeft wel een grate invloed op de teruggekaatste straal. 

Immers de hoek van inval is gelijk aan de hoek van uitval (fig 4.10). 

Sp,egel 

J ITW I .JK r NG= 0e0E 13 

HOEK= .e0eE 0 
GEMETEN .432E 13 

cor! ;mat.::>r 

----- ---------- --~ 

-- -- j: 

JITWIJKING= .0aBE (3 

HOEK= .400E j 

GEMETEN .580E 

R, G s. ! 
i 
J 

fig 4.10 Invloed van een verdraaiing van de spiegel op de laserstraal 

4.3.2 Prisma 

In een richting heeft aIleen de verplaatsing van het prisma invloed op de 

laserstraal terwijl in de andere richting aIleen de hoekverdraaiing invloed 

heeft op de laserstraal. 

Sp 09"'! 

JITWIJKING= .0eeE e 
HOEK= .B0BE 13 
GEMETEN '17E -2 

J! HI I .JKING=-. 500E 1 

HOEK= .0130E <3 

GEMETEN . 5013E ! 

I 

-- ~ 

_ _ _11 

R G S ! 
i . 
I 

fig 4.11 Invloed van een verplaatsing van het prisma op de laserstraal 
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JITWIJKING= Bel0E 0 

HOEK= .' 00E 13 
GEMETEN 8BIE -3 
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fig 4.12 Invloed van een verdraaiing van het prisma op de laserstraal 

Omdat de meting twee-dimensionaal is, is het prisma ongeschikt om als 

spiegel te gebruiken. 

4.3.3 Retroreflector (triple mirror) 

-.--t--
4-

fig 4.13 Retroreflector (triple mirror) 
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Een retroreflector kaatst de straal terug in dezelfde richting als waar de 

straal vandaan komt. Een hoekverdraaiing van de spiegel heeft geen invloed 

op de teruggekaatste straal. Een retroreflector bestaat uit drie vlakken die 

onderling loodrecht zijn. 
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I 
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I 
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I Co!! i motor 

'1 --------
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Gameten Uit~'Jkin9 
Xl - ,000E e 
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'12 - - 100E 
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Rotat:e XI-as 00eE 
Rotat;e '(t-as 0eBE 
Rota;',., ZI-as 0e0E 

e 
e 
e 

Xl - ,000E e 
YI - ,000E a 
ZI ,eaeE 0 
X2 - - 2eeE 
'12 'BeE 
Z2 - ,aeeE e 

! x 

Sp,ege! 

Rot-:tt;e X2-as 00eE 13 
Rotot;e '12-os eeeE e 
Rotat:e Z2-os ,eeeE e 

fig 4.14 Drie aanzichten van de werking van een retroreflector bij 

verplaatsing 
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! X 

--z-

Rot.at i e XI-os 
Rotat;e'1l-os 
Rototie Zi-os 

e00E 13 Roiat.e X2-as 
eB0E 0 Rotat:e Y2-os 

.le0E 13 
'BeE e 
'eeE 0 e130E 10 Roiatie Z2-os 

fiq 4.15 Drie aanzichten van de werkinq van een retroreflector bij 

verdraaiinq 

AIleen verplaatsinq van de retroreflector heeft invloed op de laserstraal. 

Hierbij heeft de hoekverdraaiinq qeen invloed op de straal. Hierdoor is de 

retroreflector qeschikt om als spieqel te qebruiken bij de meetopstellinq. 
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4.4 Filters en lenzen 

De lichtbundel van de collimator pen heeft een diameter van 5,4 mm en een 

vermogen van 2 mw. 

De resistive-gate sensor heeft een meetoppervlakte van 4,2 * 5,6 mm2, De 

maximale toegestane lichtsterkte op de sensor is 19 ~w/cm2. 

Om de R.G.S. als sensor te kunnen qebruiken moet de lichtbundel van de 

collimator aangepast worden. Dit wordt met filters en een lens gedaan. De 

diameter van de straal moet verkleind worden en de intensiteit verzwakt. 

~ actuators 
~ / II U I 
:- arm 

~ I J 1111 ~ I 
~ laser 1\ , 
::; I I 

~ / ~ filter V lens 
~ I 
~ I . -~ ~ hlter spiege 
:; R. G. S. 

1 

fig 4.16 Opstelling van het meetsysteem met lens en filters 

4.4.1 Lens 

De lens wordt gebruikt om de lichtbundel op de resistive-gate sensor te 

focuseren. Er wOldt een lens met een brandpuntsafstand (fe) van 2000 mm 

gebruikt. 
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lens 

fig 4.17 Focuseren van de laserbundel 

f 
e 

De kleinste diameter die bij het focuseren bereikt kan worden is 

D . 2. 
1,22. A.fe = auy Db 

-9 
2. 11'~' 820.10 12 = -3 5,4. 10 

-3 = 0,74.10 m 

Dairy = 0,74 mm 

4.4.2 Filters 

( 4.1> 

De lichtsterkte van de laser is te groat voor de sensor. Indien geen filters 

gebruikt zouden worden, dan zou de lichtsterkte op de sensor gelijk zijn aan 
5 2 4,65.10 ~w/cm. 

_ Plaser 2000 5 2 lichtsterkte: E -- = --~~- = 4,65.10 ~w/cm 
- 1. D2 J!. 2 

4' airy 4,0.074 
(4.2) 

Een maximale lichtsterkte van 19 ~w/cm2 wordt door de sensor gemeten. De 

lichtstraal moet met een factor 2,5.104 verzwakt worden. 

Bet vermogen van de collimator kan op 0,8 mw afgesteld warden. Neutral 

density filters warden gebruikt am het licht te filteren. De karakteristiek 
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van een neutral density filter is vrij constant over het hele lichtspectrum, 

ook in het infrarood gebied. Ex worden twee filters qebruikt, beiden met een 

transmittance van 1\. In totaal wordt de straal met 104 verzwakt. 

De eerste filter wordt vlak voor de collimator qeplaatst. Hier is de 

diameter van de lichtbundel het qrootst en dus de lichtintensiteit het 

kleinst. De fiter absorbeert en reflecteert een qedeelte van het licht en 

laat de rest door. Hierdoor zal de temperatuur van de filter stijgen. Om de 

temperatuurstijqinq plaatselijk zo klein moqelijk te houden, wordt de filter 

geplaatst waar de lichtintensiteit het kleinst is. 

De tweede filter wordt vlak voor de sensor geplaatst. Deze heeft ook als 

doel om het daglicht uit te filteren. 

Vermoqen laser; P = 0,8 mw 

Enerqiedichtheid bij de eerate filter 

Filter-1, T= 1\ = 0,01 

Er wordt 8 ~w aan Licht doorqelaten. 

Energiedichtheid bij de tweede filter 

Filter-2, T= 1\ = 0,01 

E - E - A 

_ 0,8 
- v 2 

4,5,4 

= 35.10- 3 mw/mm2 

E = £ 
A 

= 0,008 
v 2 4. 0 ,74 

-3 = 18,6.10 

Er wordt 0,08 ~w aan licht doorqelaten. 

Enerqiedichtheid van de lichtstraal op de sensor E = E 
A 

= 0,08 
v 2 
4,0,74 

= 0,186 ~w/mm2 
= 18,6 ~w/cm2 

(4.3) 
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5. DYnamisch model 

fig 5.1 Opstelling van de arm 

Er wordt een twee-dimensionaal model van de arm gemaakt m.b.v. de 

elementenmethode waarna de overdrachtsfuncties, eigenwaarden en 

eigentrilling5vormen m.b.v. het programm TRANSF berekend worden. 

5.1 Inleiding 

y 
---- ._--

x 

fig 5.2 Plaatsing van de assen 

De arm wordt benaderd met een twee-dimensionaal model omdat de arm 

symmetrisch is (IXY= 0 cm4). Het blijkt uit metingen met behulp van een 

fourier analyser dat bewegingen van de assen weinig invloed op elkaar 

hebben, de assen worden als onafhankelijk van elkaar oeschouwd (zie 

bijlage 6). 

Er wordt een model van de arm gemaakt m.o.v. de elementenmethode. De arm 

wordt opgesplitst in elementen. In ieder element wordt een verplaatsingsveld 

aangenomen, waarna een massa- en stijfheidsmatrix van het element berekend 
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kan worden. AIle elementen (massa-, stijfheidsmatrices) worden samengesteld 

tot een grote massa- en stijfheidsmatrix. De overdrachtsfuncties van het 

model kunnen m.b.v. het programma TRANSF berekend worden. Door te 

vergeIijken met de metingen, kan het model aangepast worden en een 

dempingsmatrix samengesteld worden. 

5.2 Elementenmethode 

De arm wordt opgesplitst in elementen. In ieder element wordt een 

verplaatsingsveld aangenomen. 

Het verplaatsingsveld moet aan de volqende eisen voldoen : 

- Verplaatsingen binnen de begrenzingen van het element moeten voldoende 

vaak differentieerbaar zijn. 

De continuiteit der verplaatsingen in de sneden tussen de elementen 

moeten gegarandeerd kunnen worden. 

AIle massa- en stijfheidsmatrices worden samengesteld en samengevoegd. Er 

worden traagheidskrachten ingevoerd volgens d'Alembert (F=m.x). De oplossing 

wordt benaderd m.b.v. het principe van de stationaire potentiele energie 

(bij een statisch probleem geldt het principe van minimale potentiele 

energie). 

5.2.1 Opsplitsing van de arm in elementen 

, 
I ! , 

I t ! 

t I f , , 

/ 
/ 
~ ~ @ G ® @ 

/ , 
/ 

/ 
/ 

/ 

1 I I 
I I 1 t I 

I 
1 I 

I 1 
1 1 , 

fig 5.3 Verdeling van de arm in elementen 

De arm wordt opgesplitst in elementen (fig 5.3). Tussen ieder element worden 

globale vrijheidsgraden aangenomen (fig 5.4), 
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fig 5.4 Opsplitsen van de arm met globale vrijheidsgraden 

Element 1 is een gedeelte van de funderinq die in het model wordt 

meegenomen, omdat bij de metingen bleek dat de arm slapper was dan verwacht 

werd. In de bevestiging van de arm aan de fundering zijn veel 

boutverbindingen waardoor het geheel slapper wordt. Door de stijfheid van de 

funderinq en actuators aan te passen blijkt dat het theoretisch model in 

overeenstemming gebracht kan worden met de metingen. 

5.2.2 Berekening van elementen in balk, element 3, 4, 5 en 6 

fig 5.5 Verplaatsing en belasting van een balk 

Bij buiging van een balk gelden de volgende vergelijkingen 

- bewegingsvergelijking 

(5.1) 

- impulsmomentstelling 

(S.2) 



- constitutieve vergelijking 

2 
M = Ela ; 

ax 

- hoekverdraaiing 

ow 
+(x) = ax 
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De rotatietraagheid van de balk wordt verwaarloosd, d.w.z 

Statische oplossing (inklemming bij x=O) 

Aangenomen verplaatsingsveld 

fig 5.6 Locale vrijheidsgraden 

r w( 1) 

Locale vrijheidsgraden Yl = +(1) 

w(2) 

1,,+(2} 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 
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Hiermee kan de volgende massa- en stijfheidsmatrix berekend worden 

r 156 
221 54 -131 1 

Locale massamatrix M1 = .Q...A..l 221 412 131 -
312

1 420 
54 13~ 156 -2211 

! 
L-131 -31 -221 412

1 
~ 

r 6 31 -6 31l 

Locale stijfheidsmatrix Ql = 2EI 

I 31 212 -31 1
2! 

13 1 1 

l -6 -31 6 -311 

31 12 -31 212! .J 

5.2.3 Berekening van de actuators, element 2 

De lengte van de actuators kan onafhankelijk van de doorzakking gevarieerd 

worden, ze bestaan uit piezo-electrische kristal1en. Hierdoor is voor het 

volgende model qekozen : 

fig 5.7 Actuators en model 

De doorzakkinq wordt a1s onafhanke1ijk van de hoekverdraaiinq verondersteld. 

Koppelinq van vrijheidsgraden 

(5.9) 

(S.10) 

(5.11) 
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(5.12) 

De actuators worden afzonderlijk beschouwd, waarna ze samengevoegd worden. 

Berekening van de lengteverandering van een actuator (resulteert in een 

hoekverdraaiing - fig 5.7) 

lV, .. 

fig 5.8 Model van lengteverandering 

Verplaatsingsveld 

Vrijheidsgraden 

Locale massamatrix 

u(x) = 

Ml = QAl [1/3 1 /61 
1/3 1/6J 

Locale stijfheidsmatrix 

Berekening doorbuiging van de actuator 

fig 5.9 Model voor doorbuiging 

(5.13) 

Er wordt dezelfde massamatrix gebruikt als bij doorbuiging van een balk. 

Locale massamatrix : Ml = ~~~ [156 54~J 
54 156 
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I : kwadratische oppervlaktemoment van een actuator 

Samenstelling van aIle actuators en overgang naar globale vrijheidsgraden 

fig 5.10 Globale vrijheidsgraden 

Er wordt aangenomen dat f3= f6= 0 (geen beweging in longitudinale richting). 

f
W

1 
Vrijheidsgraden y = 1+1 

IW
2 

l+2 

"'156 
420 

Massamatrix M = 4QAl 0 

I 54 
420 

I 

l 0 

Stijfheidsmatrix 

54 

d~ 1 o 420 
2 
~ 0 :2 
12 156 24 

o 420 0 
2 d2 

d2 0 :2. 
24 12 
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5.2.4 Berekening van fundering, element 1 

Hetzelfde model wordt bij de fundering gebruikt als bij de actuators. 

~~ 
I . -1.. __ 

fig 5.11 Fundering en model 

Er wordt aangenomen dat f3= f6= 0 (geen beweging in longitudinale richting). 

r w11 Vrijheidsgraden : 
II = +11 

I w2 l +2J 
r'156 .M, 01 1420 o 420 I 

! 2 
d;j Massamatrix : M = 4QAll 0 ~ 0 

I 
24 156 24 ' I.M, 

l42~ o 420 0 
2 d2 
~ 0 _1 
24 12.J 

k1 0 -k 0 1 

Stijfheidsmatrix Q = 0 d~q1 6 -d~q11 
-k1 0 k1 0 

2 2 o -d1
q 1 0 d 1

q 1 j 
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5.2.5 Samenvoegen van aIle elementen 

Door aIle elementen samen te voegen onstaat een grote massa- en 

stijfheidsmatrix. 

N"I, 

m~ NI;3 

CD 13' ! ¢~ \:;;J 
4" 

Wl, "w,:\ W 1.; 'w~~ , W," 
I ';.:;. 

fig 5.12 Model met globale vrijheidsgraden 

Vrijheidsgraden 

Massamatrix, met 

c1 = 4.0 f ·Af ·l f 
c2 = 4.0a ·Aa ,la 

c3 = 
Ob·Ab,l~l!i:m!i:nt 

420 

fundering 

- actuator 

- element van balk (lelement= 13) 



Mas samat rix 

M = 
o 
o 
o 

i 
I 

o 
o 

l ~ 
0 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
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0 

o 
o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 

0 

0 

o 
o 
o 
o 

0 

0 

o 
o 
o 
o 

0 

0 

o 
o 

0 

0 

., 

-- - ~ ... -- - - - -- - ..... - .... - - - - - - .. - - - - - - - - -- - - - - - - --- ... 
0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

-13C3l~ 0 0 0 0 0 0 

-3c3l 3 0 0 0 0 0 0 i 
0 54c3 -13c31~ 0 0 0 0 I 2 SC3l 3 nc313 -3c3l; 0 0 0 0 t 

I 

13C3l~ 312c3 0 54c3 -13C31
2 

0 0 I 
I 

2 o I -3c3l 3 0 8c3l 3 13c313 -3c3l 3 0 

-13C312I 0 54c3 13c3l~ 312c3 0 54c3 2 0 -13c3l 3 -3c3l 3 0 SC 3l 3 13c3l 3 -3c3l 3 l 
0 0 0 54c3 13C3l t m3+156c3 

I 
22c313 1 

0 0 0 -13c313 -22c313 
2 I -Je313 4c3l 3 j 
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Stijfheidsmatrix 

• 

r 
k1 ~: -k1 ~ 0 0 0 

o d 1 q 1: 0 -d 1 q 1 0 0 0 
---- ... --------1 ... - ...... ---·----- ... --- ... ----- ....... ---- .. -------

I -k1 0 i k1+k2 0 -k2 0 0 
2 I· 2 2 2 

I 0 -d1 q1' 0 d1 q1 +d2
q2 0 -d2

q2 0 

I 0 0: -k2 0 k2+6q3 )13
q3 - 6q3 

I I 2 2 2 I 0 0 0 -dZ
q2 31)q3 d2q2+213q3 -313q3 

Q = i 0 0 0 0 - 6q3 -313
q3 12q3 

I 2 

I ~ ~ ~ ~ 31~q3 1~q3 -6~3 
o 0 0 0 0 0 31 3q3 

000 0 000 

o 0 0 0 0 0 0 

o 000 000 

o 0 0 0 0 0 0 

o 0 000 0 0 ' 

---~- -----~ ----. ~. -----6 ----. -~- -----~ -----+ I 
o 0 0 0 0 0 0 

31
i

q3 0 0 0 0 0 0 

13
q3 0 0 0 0 0 0 

~ -6q3 31~q3 0 0 0 0 

413
q3 -313

q3 13
q3 0 0 0 0 

-31~q3 12q3 ~ - 6q3 3l~q3 0 0 

13
q3 0 41 3

q3 -31 3
q3 13

q3 0 0 I 
o -6q3 -312

q
3 12q3 ~ - 6q3 312

q3 i 

.~ 31~q3 1~q3 -6~3 _:~~:! -3~!:3 -3~~:!j 
o 0 0 31 3

q3 13
q3 -31 3

q3 21)q3 
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- fundering 

- actuators 

- element van balk (lelement= 13) 

5.3 Analyse van het dynamisch model 

Het dynamisch gedrag van de arm wordt benaderd door de volgende 

differentiaal vergelijkingen : 

M.g(t) + B.y(t) + R.y(t) = !(t) 

De vrijheidsgraden ~ kunnen in twee gedeelten gesplitst worden 

~ = ~s 

Yt 
Ys - aIle onderdrukte vrijheidsgraden, y;= [ 0, .... 0 J. 
Yl - alle onbekende vrijheidsgraden. 

Op dezelfde manier kunnen de matrices gesplitst worden 

(5.14) 
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Door ~ = Y = Y = Q in te vullen kunnen de volqende differentiaals s s 
verqelijkinqen afqeleid worden 

Msl'~1 + Bs1 'YI + KsI'Yl = ~ 

Mll'~l + BII'YI + K11 'YI = 11 

11 is bekend, dit Zl)n immers de externe krachten die op de arm werken, 

Met Ml1'~1 + BII'YI + K1I'YI = 11 kan YI worden berekend, 

De homo gene oplossing is : MII'~l + BII'YI + KII'Y1 = Q 

Indien gewenst kunnen de reaktiekrachten 1s berekend worden, 

5.4 Programma TRANSF.FTN 

TRANSF is een programma voor de analyse van het dynamisch gedrag van viskeus 

gedempte, discrete mechanische systemen. 

De komplexe eigenwaarden en vectoren worden bepaald voor het vrije 

trillingsgedrag. De frequentieresponsfunctie tussen vrijheidsgraad i en 

vrijheidsqraad j kan worden berekend en geplot. 

5.5 Uitkomsten 

Indien er geen rekeninq wordt gehouden met een slappe funderinq, 

boutverbindingen in de actuators en dempinq dan worden de volgende 

eigenwaarden, eigentrillinqsvormen en overdrachtsfuncties berekend 

; 
:: 
/ 

~ 
~ I 
/ ~ 'F ,I 

fig 5.13 Plaatsing van de last (m) 

f 

F 

m 
overdrachtsfunctie 

doorzakkinq 

dwarskracht 

puntmassa (last) 

H( ' ) - .tLllll 
JW - F(jw) 
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w
1
= 617 rad/s (m= 0 kg) 

w
1
= 243 rad/s (m= 5 kg) 

- eigentrillingsvormen 
V"',-plaatsing Verplaat.sing 

et-~~~~~--~~--~--~~ 
5 6 7 8 9 10 

X!0-! [Ol] 

w= .617E 3rad/s 

XHr3 
15

1 

10·1 

-5 

-Ie 

r= .9<30E 2Hz 

rn= .0B0E Bkg 
fig 5.14 Eigentrillingsvormen voor de eerste mode 

In hoofdstuk 2.2 is met het vereenvoudigd model berekend 

w1= 457 rad/s (m= 0 kg) 

w2= 233 rad/s (m= 5 kg) 

X10- 4 
.0e~. ______ ~~--____ ~ ______ ~--____ ~ ______ ~ 

i 

2. 4 0l 
I 

1.50 

1.22 J 
'. 
::t: 
'. 

UJ a 
:::l .52 r-.... 
z 
UJ 
< :c 

fig 5.15 Overdrachtsfunctie, m= 0 kg (geen demping) 

6 7 <3 9 10 
X!0- f [m] 

. .,= .243E 3rad/s 

f= .386E 2Hz 

m'" .500E lkg 
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EXC!T.~TI8N OGF= 
RESPONSE CQI== 

11 
~ 1 

2.32.-______ c-______ ~------~------~------~ 

1.60 

1.20 

50S '1006 ',50"': 2002 2520 

OMEGA [r a dIs] ("l'~(f 'rtt) 

fig 5.16 Overdrachtsfunctie, m= 5 kg (geen demping) 

De gemeten eigenwaarden, gemeten m.b.v. een fourier analyser, zijn lager dan 

de berekende eigenwaarden. Uit de eigentrillingsvormen (fig 5.20) blijkt dat 

de actuators slapper zijn dan werd aangenomen. 

In de actuators en fundering zijn veel boutverbindingen waarvan de stijfheid 

onbekend is. De aluminium 'arm is gelast. 

De meeste demping wordt veroorzaakt door vlakken die op elkaar liggen. De 
,. 

actuators bestaan uit opgestapelde piezo-electrische kristallen, er zijn ook 

veel boutverbindingen. Hierdoar wordt aangenomen dat bijna alle demping 

plaatsvindt in de actuators en fundering. 

De stijfheid van de actuators is aangepast en een dempingsmatrix is 

gecreeerd zodat het wiskundig model overeenkomt met de metingen. 

Vaor de dempingsmatrix en aangepaste stijfheden, zie bijlage 7. 

Gemeten overdrachts- en coherentiefunctie 

H( ' } - f.LiJtl 
JW '- F(jw} 

frequentiebereik 63 - 257 rad/s (10 - 410 Hz) 
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s 

HZ 
#/11 5 

• 44 ~ 

MAG 

'. 
:r: 
'. 

I 

50.000 HZ 

fig 5.17 Gemeten overdrachts-, coherentiefunctie (m= 0 kg) 

X10-4 

2.00r-~r---r-------~------~------~------' 

1.S0 

fig 5.18 Berekende overdrachtsfunctie (m= 0 kg) 

V~~r meer grafieken van de overdrachtsfunctie, zie bijlage 8. 

I 



- Modale analyse 

.\. v,."cic.r; '" 3 

r-'-'O"' , 2. • • 

fig 5.20 Model voor modale analyse 
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tt 

Bet model is gemeten m.b.v. een fourier analyser. Er zijn twee 

trillingsvormen (modes) gemeten. 

fig 5.21 Gemeten trillingsvorm van de arm 

-----

fig 5.22 Gemeten trillingsvorm van de arm 

MODE 

1 

FREQ(HZ) 

41.64 

DAMP (%) 

1. 

MODE 

2 

FREQ(HZ) 

164.94 

DAMP (X) 

1.64 
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M.b.v. het dynamisch model zijn drie trillingsvormen berekend. 

Mode 1 of = 41.32 Hz Mode 2 f = 164,7 Hz 

i<><c>< 
Mode 3 f = 698,5 Hz 

fig 5.23 Berekende trillingsvorm van de arm 
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6. Regelaar 

Een reqelaar wordt qebruikt om de arm kunstmatiq stijver te maken. 

arm 

spiegel 

microcomputer 

fiq 6.1 Opstelling van de arm 

Bet regelachema ziet er ala voIgt uit (fig 6.2) 

STOORKRACHT 
ARM I--

STORING 
WENSTE 1-0-- 0\-

REGElAAR ACTUATOR ARM PO OSITIE _ WERKEl 
P~S IT I 

SENSQR 

fig 6.2 Reqelschema van de opstelling 

In de opstelling wordt een microcomputer als reqelaar gebruikt. Om het 

regelproces te simuleren, wordt z-transformatie toegepast op de overdrachts

functie. Z-transformatie wordt gebruikt omdat de regelaar de signalen op 

discrete tijdstippen verwerkt. 

IJKE 
E 
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6.1 Elementen van het regelproces 

De doorbuiging van de arm moet in twee richtingen gecorrigeerd kunnen worden 

(X- en Y-richting). De twee richtingen worden als onafhankelijk van elkaar 

beschouwd (zie bijlage 6). Hierdoor kan de regelaar in twee onafhankelijke 

regelaars gesplitst worden. 
MICROCOMPUTER ,.- ------- - ---------j 

I X Y 

STOORKRACHT 
X,Y COLLIMATOR 

rr=: 1-"'--------BALK r-.:-
r-'" R. G. S. 

~11 V1 
"-- ACTUATOR ~ VERSTERKER 

~12 V
2 - ACTUATOR iot- VERSTERKER 

~lj V3 
ACTUATOR ..- VERSTERKER 

M4 V4 
ACTUATOR ~ VERSTERKER 

fig 6.3 Schema van de opstelling 

I gewenst gewenst r 
r 

I 
I 

X 
gemeten I + 

I -« f 
Y 
gemeten I -\0 -

1 .J 

I e e 
I 

x y , 
I 
I 
I PID REGELAAR P r D REGELAAR 
I 
1...---- --------- r----

u u x y 

DAC DAC 

X Y 
0 0 

-X-Y / o 0 

~--f t'\ 

-x +Y /' o 0 ' 

~ ---" '\ . 

x-V /-o 0 

~ ~ '\ 
X +Y /-o 0 

~ 

I 
I 

I 
.1 
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De vier actuators worden gebruikt am een hoekverdraaiing te realiseren. Ze 

worden gestuurd volgens fig 6.4. Hierdoor wordt een verlenging omgezet in 

een hoekverdraaiing. 

e-X-Y 

fig 6.4 Sturing van de actuators 

De spanningen worden gerealiseerd door optel- en aftrekschakelingen (zie 
lit [1]). 

Bij de vereenvoudiging van het regelschema worden de X- en Y-richtingen van 

elkaar gesplitst en worden de optel- aftrekschakelingen, versterkers en 

actuators (fig 6.5) vervangen door een ander schema (fig 6.6). De verlenging 

van de actuators wordt vervanqen door een hoekverdraaiing van de arm (bij de 

actuators), veroorzaakt door de actuators. 

VERSTERKER 
V

1 ACTUATOR 

u X f x a ARM OAC 

VERSTERKER 
V

2 ACTUATOR 

fig 6.5 Schema van schakelingen , versterkers en actuators 

u V V1 +~ f 
x 0 ACTUATOR ARM DAC VERSTERKER 

fig 6.6 Vereenvoudiqd schema 
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DAC 

SENSOR 

F stoorkracht 

fig 6.7 Vereenvoudigd schema van de opstelling 

6.1.1 Proces (arm) 

ARM 

ARM 
werkelijke 

positie 
f 

De doorbuiging van de arm is afhankelijk van de stoorkracht en de 

hoekverdraaiing veroorzaakt door de actuators. Voor de overdrachtsfunctie 

van de stoorkracht op de arm, zie hoofdstuk 5. 

De overdracht tussen een hoekverdraaiing veroorzaakt door de actuators en 

een verplaatsing van het uiteinde van de arm is moeilijk te meten. Hierdoor 

is de ovp,rdracht gemeten tussen de uitgang van een DAC en de verplaatsing 

van het uiteinde van de arm. De metingen zijn gedaan met een HP Fast Fourier 

Analyser. 

_-co. '.',," 
~ "'N" ;:.:-

.\ 

0.0 

fig 6.8 Overdrachtsfunctie tussen de uitgang van de DAC (Y-richting) en 

de verplaatsing van het uiteinde van de arm. 
H( ' ) - fejw) (' fl'g 6,7) 

JW - VO(jw) Zle 
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6.1.2 Actuators 

De actuators kunnen uitzetten, afhankelijk van de spanning op de piezo

electrische kristallen. 

Verlenging van de actuator (hoofdstuk 3.3.1) 

(6.1) 

met F'= kv·d.E.n.b 
F : longitudinale kracht 

F' : ingevoerde schijnkracht 
k' . v' vervangende veerconstante 

V : electrische spanning 

Ingevuld, wordt formule 6.2 verkregen : 

Al = F -8 
8 + 2,45.10 .V 

3,636.10 
em] (6.2). 

Voor een grafiek van de gemeten uitzettingen (statisch), zie bijlage 9. 

De arm heeft een dusdanig lage eigenfrequentie (fig 6.8) dat ervan wordt 

uitgegaan dat de overdrachtsfunctie van de actuators constant is. 

6.1.3 Versterkers 

De versterkers hebben een bereik van 0 - 700 V. Hierbij is als offset 350 V 

ingesteld, de piezo-electrische kristallen kunnen aIleen uitzetten. Voor 

meer informatie over de versterkers, zie lit [1]. 

Er wordt ervan uitgegaan dat de overdrachtsfunctie van de versterkers 

constant is. 
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6.1.4 DAC's 

De DAC's werken als een nulde-orde houdschakeling. Een 8-bits getal in 

2-complements notatie wordt naar de DAC's gestuurd, die een stroom leveren.· 

Deze stroom wordt in een spanning veranderd, zie lit [1]. 

6.1.5 Sensor 

Een resistive-gate sensor wordt als sensor gebruikt. Door een electronische 

schakeling wordt het signaal van de sensor veranderd in twee a-bit getallen 

voor de X- en Y-positie. V~~r uitgebreide informatie hierover, zie lit [1] 

en hoofdstuk 4. 

De sensor heeft een uitgangsfrequentie van 50 Hz. Dit komt overeen met de 

frequentie 

op 0,02 5. 

van een video signaal. Hierdoor is de sample tijd Ts vastgesteld 

De foto-cellen hebben een afmeting van 14 * 28 ~m. Door de 

spiegel worden de verplaatsingen twee maal vergroot. Hierdoor kan een 

verplaatsing van 7 ~m in de ene richting en 14 ~m in de andere richting 

worden waargenomen. De gemeten verplaatsingen zijn we! discreet. 

6.1.6 Regelaar 

Ben electro-werktuigbouw microcomputer (EWMC) wordt als digitale regelaar 

gebruikt. De EWMC is een single-board microcomputer op basis van een 

INTEL 8085 microprocessor. 

Een parallel PIO reqelaar van de volgende vorm wordt toeqepast 

yet) 
1 t ~ 

= k.e(t) + r-. J e(T).dT + Td' dt 
i T=O 

(6.3) 



f 
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Diskretisering van formule 3 levert de volgende vergelijking 

n 
y(nT) = kp.e(nT} + k .. r e(kT) + kd.(e(nT}-e{nT-T» 

1 k=1 

met k = k 
p T 

k - J. 
CT. 

T~ 
k = .:g 

d T 
5 

In bijlage 10 wordt het programma van de microcomputer behandeld. 

6.2 Regelproces 

(6.4) 

De overdrachtsfunctie fwerkeliike positie 
f .. wordt uitgewerkt volgens het 
gewenste pos~tle 

schema van fig 6.9. De overdrachtsfunctie wordt in een richting uitgewerkt 

aangezien aangenomen wordt dat de twee richtingen (X en Y) onafhankelijk van 

elkaar en gelijk aan elkaar zijn. 

F 

T T s 
* 

s 
* e ., HpID P-1 u 

f 
s 

fig 6.9 Schema van het regelproces 

f 



Er gelden de volgende vergelijkingen 

* 

f = fF+ f. 

i F= HF' F 

f.= H., .. 

• = KA' v1 
v1= Kv' Vo 

fs= Ks' f 

e = f - f 
9 s * 

vO= HDAC ' u 
* U = H

PID
. e 
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e (t) = e(kT) voor kT ~ t < kT + T 
* u (t) = u(kT) voor kT ~ t < kT + T 

De schakelaars en HpID (fig 6.10) worden samengevoegd tot HR' 

T T 

~ ~I...._H_P_ID_ ..... I u -'f ~ 
fig 6.10 De schakelaars en HpID 

Uitwerking van de vergelijkingen levert formule 6.5. 

(6.5) 

De overdracht tussen de gewenste en werkelijke positie wordt in formule 6,6 

weergegeven : 

(6.6) 
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In de reqelaar HR wordt het siqnaal bemonsterd en op discrete tijdstippen 

verwerkt. Om het proces toch mathematisch te kunnen omschrijven wordt 

overqeqaan naar het z-domein (z-transformatie). 

Overdrachtsfuncties in het frequentiedomein 

-pT 
= 1 - e 5 

p 

(6.7) 

(6.8) 

H.(p) = 2 4 (6.9) 
p + 3,52.p + 6,74.10 

benaderinq door een tweede-orde systeem, met K. = constant 

H.{p) is berekend m.b.v. het dynamisch model (hoofdstuk 5). De eiqenvectoren 

en eiqenfrequenties zijn bekend. Hiermee kan de overdrachtsfunctie berekend 

worden : 

(6.10) 

V~~r meer informatie hierover, zie lit [15]. 

Differentieverqelijkinq van de prD reqelaar 

* n 
u (nT) = kp.e(nT) + k .. r e(kT) + kd.(e(nT) - e(nT-T» (6.11) 

1 k=1 

Door toepassinq van z-transformatie op aIle overdrachtsfuncties en de 

differentieverqelijkinq worden de volqende verqelijkinqen verkreqen 



(k +k.+kd) 
p 1 
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Invullen in formule 7 levert de volgende vergelijking 

fez) 

met c1 = KA,Ky·K.,1,S1(kp+ ki + kd) 

c2 = KA.KV.K., (1120(kp+ ki + kd) - 1,51(kp+ 2.kd» 

c3 = KA,KV·K •. (619(kp+ ki + kd) - 1120(kp+ 2,kd) + 1,S1.kd) 

c4 = KA'Kv·K •. (-619(kp+ 2.kd) +1120.kd) 

Cs = KA·KV·K •. 619.kd 

(6,13) 

(6.14) 

8 d1 = KA,Kv·K •. KS,1,51(kp+ ki + kd) + 1,226.10 8 

d2 = KA,Kv,K.,KS,(1120(kp+ ki + kd) - 1,51(kp+ 2,kd» - 2,214.10 a 
d3 = KA,Kv·K •. KS·(619{kp+ ki + kd)-11Z0(kp+2,kd)+1,517kd)+1,923.10 

d4 = KA,Kv.K •. Ks,(-619(kp+ 2,kd) + 1120,kd) - 9,3S,10 

ds = KA,Kv,K.,KS,619,kd 

Formule 6,14 is een benadering van het regelproces, Door inverse z-trans

formatie toe te passen, kan een differentievergelijking berekend worden 

waarmee het proces gesimuleerd kan worden. 

6.3 Simulatie van het regelproces 

Uitgaande van de overdr~chtsfunctie (formule 6.14) kan de volgende 

differentievergelijking berekend worden : 

d1f(nT)+dZf(nT-T)+d3f(nT-2T)+d4f(nT-3T)+dSf(nT-4T) = 
c1fg(nT)+c2fg(nT-T)+c3fg(nT-2T)+c4fg(nT-3T)+cSfg(nT-4T) 

Herschrijven levert de volgende formule : 

fenT) = (c1fg(nT)+c2fg(nT-T)+c3fg(nT-2T)+c4fg(nT-3T)+cSfg(nT-4T) 
-d2f(nT-T)-d

3
f(nT-2T)-d

4
f(nT-3T)-d Sf(nT-4T)] I d1 

(6,1S) 

(6,16) 



-66-

Het proces kan gesimuleerd worden met formule 6.16. 

Bij de metingen wordt het nul punt verplaatst (f~ = fg + stap). Hierdoor 

wordt een stapfunctie op de gewenste positie gerealiseerd. De verplaatsing 

van het uiteinde van de arm is gemeten met de sensor. 

De afwijking wordt in bits gemeten. Een bit is gelijk aan 7 ~m (sensor in 

Y-richting). In het simulatieprogramma wordt de afwijking berekend in bits, 

overeenkomend met de sensor. 

Bij het meten van de positie van het uiteinde van de arm, is ruis aanwezig. 

Zelfs al wordt er niet geregeld, toch is de ruis continueaanwezig (zie 

fig 6. 11 ) . 

Stop \'erp!oais :'"':9 

,.,Ts 

4 5 6 7 8 9 '0 .. 5 6 7 8 8 113 
XI13! XI131 

fig 6.11 Stapfunctie op de uitgang (DAC) en gemeten verplaatsing in 

Y-richting (zond-er regelaar, T 5 = 0 t 02 5) " 

Bij het toepassen van een proportionele regelaar gaat de arm resoneren. In 

het simulatieprogramma dempt de resonantie uit, 

Ie Serekende aiwiJking Kp= 60BE 

Ki= .0130E 13 : W/vwrvw ___ K_d_"'_"_00_13_E 13 

2 

131 n*T$ 
-2T'--~--~~, __ ~ __ ~, --~i--~--r-~~i 

o 2 3 4 5 6 "7 8 9 ~e 
XI0 1 

fig 6.12Stapfunctie op de gewenste positie in Y-richting met een 

proportionele regelaar (meting en simulatie, Ts = 0,02 5) 

Om de eindfout te elemineren, wordt een integrerende actie toegepast. 
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113 Gemete,., Afw; jk i"'g 
113 8erekende afw;jki,.,g Kp'" .0013E \:) 

8 K' . 290E 

Kd= .130eE \:) 
6 

4 

2 

-2", 
e 

fig 6.13 Stapfunctie op de gewenste positie in Y-richting met een 

integrerende regelaar (meting en simulatie, Ts = 0,02 s) 

Kp= . t 0eE t 

'<' . 2013E 

Kd= ~00E 

_: ~_"h _:1 ~ . 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 2 3 4 5 6 7 

X10 1 

fig 6.14 Stapfunctie op de gewenste positie in Y-richting met 

een PIO regelaar (meting en simulatie, 1s = 0,02 s) 

t 

10 

, 
10 

De waarden van kp,ki en kd kunnen niet te groot gekozen worden, omdat het 

systeem gemakkelijk instabiel wordt. Om een snellere regelaar toe te passen, 

moet de sample tijd kleiner worden. Als eenvoudige vuistreqel geldt het 

volgende : T5 ~ 0,1.~ waarin T de belangrijkste tijdconstante van het proces 

is. In dit regelproces is de belangrijkste tijdconstante ~ ~ 1/42,= 24 ms 
-1<)11 

(zie figuur 5.17 en figuur 6.8). Er zou dus een sample tijd van Ts = 2,4 ms 

moeten worden toegepast. 

Met een regelaar zoals in fig 6.14 wordt toegepast kan de arm bij lage 

frequenties op zijn plaats gehouden worden. 
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7. Konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Om de stijfheid van een robotarm te vergroten kunnen verschillende methodes 

gebruikt worden. Het ontwerp van de robotarm kan verbeterd worden, andere 

materialen kunnen toegepast worden en er kunnen actieve e1cmenten gebruikt 

worden om de stijfheid te vergroten. 

De doorbuiging van een arm is evenredig met E.r (zie hoofdstuk 3). Door een 

ander antwerp van de arm kan het kwadratische opperv1aktemoment (I) vergroot 

worden, de massa van de arm verandert ook hiermee. Door andere materialen te 

gebruiken verandert de elasticiteitsmodulus (E). Hierdoor verandert echter 

oak de dichtheid, verschillende materialen hebben verschillende dichtheden. 

Om een lichte arm l met een grote stijfheid te construcren moet naar de 

elasticiteitsmodulus, gerelateerd aan de dichtheid, gekeken worden. 

Aluminium heeft een drie maal zo kleine dichtheid als staal, maar de 

elasticiteitsmodulus is een derde van die van staal. De treksterkte van het 

materiaal speelt een onderschikte rol aangezien de spanningen klein blijven. 

Piezo-e1ectrische kristal1en zijn goed toepasbaar in actuators. Ze hebbcn 

een kleine tijdsconstante, zijn tamelijk stijf en goed regelbaar. Nadelen 

van piezo-electrische kristallen zijn de kleine rek die ermee bereikt kan 

worden en de hoge electrische spanningen waarmee gewerkt moet worden. De rek 

kan vergroot worden door het toepassen van' andere typen kristallcn. Vanwege 

de hoge spanningen moet het gehee1 goed geisoleerd worden. Hoge spanningen 

kunnen ook door uitwendige krachten veroorzaakt worden, er is immers een 

wisselwerking tussen mechanische en electrische grootheden. Verder werken de 

kristallen ais condensatoren. Hierdoor is het moge1ijk dat er nag een 

spanning over de kristaIIen aanwezig iS I zelfs al zijn de actuators 

uitgeschake1d. 

De frequentie van het meetsysteem is te Iaag. Door dit te vergroten wordt 

het systeem beter regelbaar. Ev~ntueel kan een andere sensor worden 

toegepast. Veel sensoren werken analoo9, deze hebben het nadeel dat het 

analoge signaal gedigitaliseerd moet worden. Het meetfrequentie is echter 

groter. 
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De microcomputer w€rkt goed ais rege Alle constanten kunnen snel 

veranderd worden. Het is ook mogelijk , indien nodig , om speciale kunstgrepen 

in het programma te bouwen. Met het huidige meetsysteem heeft de 

microcomputer voldoende snelheid bij het rekenen. Indien een sneller 

meetsysteem toeq-epast zou worden, kan hot mogelijk zijn dat de microcomputer 

aangepast moet worden. 
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Bijlage 1 Bepaling van de doorzakking en belasting van de arm 

Om de doorzakking en belasting van de arm te berekenen worden een aantal 

veronderstellingen gemaakt. Hierdoor kan met eenvoudige formules de 

werkelijke doorzakking en belasting benaderd worden. 

Veronderstellingen 

- Er wordt verondersteld dat dwarsdoorsneden in vervormde toestand vlak 

en loodrecht op de balkas blijven (hypothese van Bernoulli). 

- Er wordt verondersteld dat de versnelling lineair verdeeld wordt over 

de balk (fig 1). 

~I-___ "":x... 

/r---------------------------~ /~~~r_~_.-,__.--,_.~-~~~ 
/ 
/ 
/ a = ao'x 

1 

fig 1 Verdeling van de versnelling over de arm 

Voor de berekening van de dynamische krachten wordt een verdeelde belasting 
m...J! m.aO·x 

ingevoerd : q :: :: --~-
1 12 

De arm wordt belast door een verdeelde belasting q, een dwarskracht F en een 

moment M (fig 2). 

fig 2 Belasting van de arm 



Er gelden de volgende vergelijkingen 

...12 2 
~ ( E1.d ~ ) - q = 0 
dx dx 

2 
M = E1 a dx 

.; = df 
dx 

met f doorzakking 

.; hoekverdraaiing 

Er zijn de volgende randvoorwaarden 

- statisch 

!li(x=O) = 0 dx 
f (x=O) = 0 

F ex=l) = FO 
M (x::1) :: £14

0 
- dynamisch F (x=l) = 0 

M (x=1) :: 0 
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Uitwerking levert de volgende formules : 

q{x4-4lx3+6l2x2) FO(-x3+31x 2) M x2 

- statisch f 
0 + + 2EI + = 24E1 6E1 

• q(x3-3lx2+312xJ FO(-x2+21X) MOX 
'0 = + + EI + 6EI 2EI 

'Ox 



- dynamisch (geen last) 
5 -ma x 

f=_1 ( 0 
£1 120.12 

+ __ 1 
- £1 

- dynamisch (t.g.v. een last) 

3 2 
f = 

mlastaQC-x +3.1x ) 
6£1 

2 

• 
mlastaQ(-x +2.1x) 

= 2El 

-74-
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Bijlage 2 Doorbuiging van de arm, zowel statisch als dynamisch. 

In bijlage 1 zijn formules afgeleid om de doorbuiging van de arm te 

berekenen,. zowel statisch als dynamisch. De doorbuiging van de arm is in 

onderstaande grafieken geplot bij verschillende verdeelde belastingen en 

uitwendige belastingen. Bij een statische belasting veroorzaakt de 

zwaartekracht een verdeelde belasting q van 35 N/m in de X-richting. 

Doorbuiging in X-richting 

Verpioats;ng 

4 

2 

0+--T~~~=-~~~~~~~~~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e+-~-=~~.-~---r--~~ __ ~ __ ~~ 
7 8 9 10 

.:qc- 1 em] 

] 
xpr 1 [m] -2 

-4 

-6~ 

0= .350E 2 N/m 

F=-.S00E 2 N 

1= ,'74E -5 m**4 

Verploots;rg 

2 

e+-~-=~~~~--~~--~~---r~ 
7 8 9 Ie 

-2 

'. "'. 'xHr:-l [m,J 

Q= ,3S0E 2 NIm 

F= .5eeE 2 N 

I= . 174E -5 m**4 

fig 3 Doorbuiging van de arm in X-richting 

o~ .350E 2 !\i/", 

F= ,0e0E e N 

I= .'74E -5 m**4 



2 

-2 

-3..1 

Doorbuiging in Y-richting 

ioats;!'"1g 

2 4 6 

-2 

-3 

Q= .eeeE 0 NIl'll 

F=-.seeE 2 N 

I= .174E -s m**4 

Verp!oats;ng 
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Verr;,!ool:.s'ng 

'-\13 

Q= .eeeE e N/m 

F= .S00E 2 N 

fig 4 Doorbuiging van de arm in Y-richting 

Q= .01210E e NIl'll 

F= .eeeE e N 



Table 2.11. Principal properties of presentgrade.r of PXE materials. 
~ .... 

Unless otherwise specified the values given are nominal ones measured at 20 °c Ij. 

I-' 

•• $l) 

property and symbol(l) PXE4(2) PXES PXE6(3) PXE 11 (3) PXE42(4) 
ttl 

unit PXE7 PXE21 PXE22 PXE41 ('D 

w 
thermal data 
Curie temperature(S) °C 265 285 370 320 400(180)(6) 270 270 315 325 
specific heat J/kg °C 420 420 420 420 420 420 420 420 420 f 
thermal conductivity W/moC 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 cT 

('D 

mechanical data t; 

density (!'" 103 kg/m 3 7,SO 7,60 7,70 7,75 4,5 7,75 7,75 7,90 7,80 
1-'-
$l) 

\ $33£ 

~ 
13,5 18,9 1S,8 9,5 18,6 18,6 14,6 $l) 

I-' 
compliance ( su ll 1O-1l J0 2 /N 11,8 15,4 10,2 12,5 8,1 15,1 15,1 12,2 11,8 n 

su' 38,5 35,8 24,4 32,0 0 
:::s 

Poisson's ratio l1 "'" 0,3 ..., 0,3 "l:<O,3 ... 0,3 A> 0,3 "'" 0,3 "" 0,3 "" 0,3 "" 0,3 til 

mechanical quaiity factor for radial mode Q .. ' "" 500 "" 80 ~Jooo ... 80 "" 270 "" 80 "" 80 "" 1000 "" 750 
cT 
$l) 

\ N/ I HZ'm 
2300 2000 246ot8 ) 2200 3600 2000 2000 2200 2250 :::s 

cT 
frequency constants(1) N3 D 

!V3
D 2050 1850 2000 2900 1900 1900 2000 ('D 

( N I ' = !Vl
ll , or 

1620 1460 1800 1640 2650 1620 :::s 

N s' = lV.sE 
m/s 930 970 1500 1020 < 

compressive strength l 600 >600 >600 :> 600 >600 > 600 > 600 >600 > 600 
$l) 

106 N/ml :::s 
tensile strength \ "" 80 "" 80 ",,80 "" 80 ... 80 "" 80 "" 80 "" 80 ... 80 '0 I 
electrical data 1-" -.l 

relative permittivity ~ ell TIel) 1750 1800 600 700 
('D: -.l 

400 1750 2250 1200 1300 ~ I 

(eo = 8,85'\0-12 F!m) ( ell Tiel) 1800 1000 600 1130 0 
I 

resistivity fl,,1 (25°C) 1012 Om 0,1 1 0,1 1 100 0,1 0,1 0,05 ('D 

time constant (!el £33 T (25°C) min >25 > 250 >9 :> 100 > 6000 > 2S > 30 >7 
I-' 
m 

dielectric loss factor tan (j 10-3 6 16 8 20 25 16 16 2,5 2,5 n 
rt" 

eleclrumechanical data t; 

'k 0,55 0,58 0,32 0,52 0,43 0,62 0,62 
1-" 

\ k: 3 

0,56 0,55 til 
0,64 0,70 0,70 0,55 0,72 0,72 0,68 n 

coupling factor ::r 
( /e 31 0,32 0,34 0,19 0,31 0,25 0,37 0,37 0,33 0,32 ('D 

k ls 0,66 0,66 0,65 0,66 :-." 

\ d33 ~ 
JO-t:! 292 384 220 100 385 438 268 t; 

piezoelectric charge constants C/N or - 138 - 169 -44 - 86 - 47,5 - 180 - 202 
1-" 

. d31 

~ 
- 119 120 til 

( du m/V 515 370' 235 335 cT 
III 

\ 1/33 ) 10-3 18,8 24,2 35,4 28,2 25 22,0 25,2 I-' 

piez.oelectrk voltage constants Vm/N or -- 8,9 10,7 - 8,0 14,0 - 13,4 11,6 - 10,1 - 11,2 10,4 
I-' 

( g3l \ ('D 

1/15 ml/C 32,5 42,0 44,0 33,5 :::s 
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4 Model zander trek-drukstangen en detail van elementenverdeling 

fig 5 Model zander trek-drukstangen 

fig 6 Elementenverdeling aan het uiteinde van het model 
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Bijlage 5 : Detail van vervarmingen van balk 

DOORBUIGING ROBOT ARM 
DISPLACEMENTS 

fig 7 Vervarmingen van balk met trek-drukstangen 

DOORBUIGING R080TARM 
DISPLACEMENTS 

fig 8 Vervarming van balk zander trek-drukstangen 

MAXIMUM·~1 .28 02 
LO,A,D C,A,SE· 0 

MAXIMUM~! .20E-el 
LOAD CASE. e 



DOORBUIGING ROBOTARM 
DISPLACEMENTS 
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MAXIMUM~l .28E-02 

LO .. \D CASE· 0 

fig 9 Detail van vervorming van balk met trek-drukstangen 
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8ijlage 6 Overdrachtsfunctie in Y- en Z-richting 

x 
fig 10 Plaatsing van de assen 

8eide overdrachtsfuncties hebben een slechte coherentiefunctie na vijf 

metingen vergeleken bij de meting in X-richting (fig 5.17). 8ewegingen in de 

Y-richting hebben een grotere invloed op de X-richting dan de Z-richting. 
_ fx(jw) 

Overdrachtsfunctie H{jw) f : verplaatsing 
- F y( jw) 

TRANS 

l6l?!.0l?!l 
JA ... 

MAG 1 
j 

COHER 

R#: 

Sl?!.l?!00 
R#. 

28 5 

HZ 
29 #A. 5 

HZ 

fig 11 Transfer- en coherentiefunctie in de Y-richting 

400.0l?! 

400.00 



Overdrachtsfunctie 

TRANS 
20.. 1300. 

~ 
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#AI 5 

0..0 1 

COHER 

000.00. --i 

Sri}. Bee 

m -l 

~MJ 
l/J 

MAG J1 

HZ 40.0.00 
#A: 5 

~----~--~T---~~----~---L~----~~----~-----~ 

HZ 4£1113.03 

fig 12 Transfer- en coherentiefunctie in z-richting 
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Bijaqe 7 Dempinqsmatrix en aanqepaste stijfheden 

Er is aanqenomen dat bijna aIle dempinq plaatsvindt in de actuators en 

funderinq. 

Dempinqsmatrix 

! 

:1 r' ',' . . . I ~ ---. -: 1900- 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I I 0 250 0 0,71 0 0 0 '0 0 0 0 0 

f 20 0 200 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 0 0,71 60 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

B = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
I 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ 

u = r w 1] = [0], hierdoor is B ss' B sl en B1s niet berekend (rie hoofdstuk 5.3) -s 
L+1 0 

In de stijfheidsmatrix zijn de constanten k2 en q2 aanqepast (zie 

hoofdstuk 5.2) 

k2 = 
12.E~.I~ 

- actuators 
13 
a 

E .A 
q2 = ....sL...-.9. 

la 
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Aangepaste stijfheden 

constante Berekende waarde 

6 9,08.10 
8 2,36.10 

Waarden van aIle constanten : 

Qf = 7870 kg/m3 

d 1 =O,14m 

d2 = 0,06 m 
-3 2 Af = 1,2.10 m 

If = 0,05 m 
Q = 7600 kg/m3 

a -4 2 
Aa =4,9.10 m 

la = 0/11 m 
Qb = 2710 kg/m3 

-3 2 
Ab = 1,2.10 m 

1 =1 -1 = b element - 3 
m1 = 4,3 kg 

m2 = 0,25 kg 

m3 = 0,12 kg 
2 

J 1 = 0,019 kg. m 
11 2 Ef = 2,1.10 N/m 
-8 4 If = 12,5.10 m 

E = 0,53.10 11 N/m2 
a -8 4 

I = 1,9. 10 m 
a 11 2 

Eb = 0,7.10 N/m 
-8 4 

Ib = 174.10 m 

0,22 m 

Aangepaste waarde 

6 1,61.10 
1 1,95.10 

• 
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Bijlage 8 : Grafieken van de Qverdrachtsfunctie van de arm 
-70.0£10 I 

I 
I 

lGMAG ! ... DB 
I 
I 

-j 
I 

1 

J 
I 

-150.00 I 

23. 000 lG HZ 
fig 13 Gemeten overdrachtsfunctie (log.magnitude) 
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fig 14 Berekend Qverdrachtsfunctie (log. magnitude) 
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R#l 19 #At 5 

~ ~l ______ ~ _________ -r _________ ,-' ________ ~ __________ ----~ 

-2210.00 f1 
fig 153~emeten nyquist-diagram 

X1 

,0S 

-.J .- .06. 
UJ 
UJ 
D 

UJ 
oe: 

~ -.is 
l!l 
< :c -

REAL 

-,30_.~ ____ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ____ ~ 
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~EE~E DEEL. X10-3 
fig 16 Berekend nyquist-dlagram 
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TRANS RIa 19 #AI 5 

50.:3°1/ 
-
-

REAL J 

fig 17 Reele deel van de overdrachtsfunctie - gemeten 

u::J 
w 
a -1.28 
u..: 
...J 
W 
LlJ 
a:: 

( 

I 
-2. 001L.· e:::-----:s""'a..",8:-----:'-;10;';'e;';::-s------.hi ;::=:;:,0>:1-+:----7;2;:;;;00:;;:2,------,:2530 

(I,b lit) CMES:\ (rad/s] (3""('.) 

fig 18 Reele deel van de overdrachtsfunctie - berekend 
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TRANS R#: 21 #A. 5 

0.0 

I 
/ 

I 
I 

IMAG I 
I 

-180.00 ~ u 
j 

50.000 HZ 400.00 

fig 19 Imaginaire deel van de overdrachtsfunctie.- gemeten 
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fig 20 Imaginaire deel van de overdrachtsfunctie - berekend 



TRANS 
18S.Z0 

PHASE 

-180.00 

RfiI: 

-
-
-
-ff\ 
J 
I 

1 Ifo.. 

50.S0Z 

-89-

21 filAt 

""'-' 

LI\ - r I i 

HZ 

fig 21 De fase van de overdrachtsfunctie - gemeten 
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fig 22 De fase van de overdrachtsfunctie - berekend 
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Bijlage 9 Uitzetting van de actuators als functie van de spanning 
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Bijlage 10 Programma van de microcomputer 

Dit programma moet eerst het nulpunt meten, waarna het in de regelloop 

terecht komt. 

Het nulpunt wordt 256 (100H) maal gemeten waarna het gemiddelde berekend 

wordt. Het nulpunt wordt zowel in x- als Y- richting gemeten. De regelaar 

zal de arm op deze positie houden. 

In de regelloop wordt eerst gewacht tot een meting verricht is. Zodra een 

meting verricht is, wordt een interrupt naar de microcomputer gestuurd die 

de x- en Y- positie dan inleest. De metingen worden met een frequentie van 

50 Hz gedaan. 

Hierna wordt de output voor de x- en Y- DAC berekend volgens de algorithme 
n 

y(nT) = kp.e{nT) + k .. r e(kT) + kd.(e(nT)-e(nT-T». 
1 k=1 

De output wordt zowel voor de x- ala voor de Y- richting berekend, 

onafhankelijk van elkaar. Zodra de output voor beiden DAC's berekend is, 

wordt de output naar de DAC's gestuurd. 

Het programma gaat nu naar het begin van de regelloop om op een nieuw meting 

te wachten. Hierna wordt de hele regelloop herhaald. 
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Flowchart van het programma voor de microcomputer. 

BEGIN 

INTERRUPTS MASKEREN 

MESSAGE : METING 

VAN NUL PUNT 

NULPT: 

MEET NUL PUNT 

• 
MESSAGE : REGELAAR 

IS INGESCHAKELO 

lOOP1: 

ENABLE INTERRUPT 

LOOP2: 

.... 
HETING NEE 

VERRICHT? --
JA 

DISENABLE INTERRUPT 

OUTH: 

REGEL ALGORITHME 

STUUR OUTPUT 

NAAR DAC'S 
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