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SAMENVATTING 

In dit afstudeerverslag wordt de implementatie van de besturingen van 

een dynamische lastsimulator en een servo-aandrijfsysteem behandeld. 

Servo-aandrijfsystemen zijn onder andere ingebouwd in 

robotaandrijvingen. Robotaandrijvingen zijn, tijdens bedrijf, 

onderhevig aan dynamische belastingen waardoor het gedrag van de robot 

afwijkingen kan vertonen. Door regelsystemen in het servo

aandrijfsysteem in te bouwen kan het gedrag van het aandrijfsysteem 

verbeterd worden. 

eijl 

Om het gedrd van aandrijfsystemen 

nodig ~ ~e dynamische belasting 

te onderzoeken is een compunent 

op een robotaandrijving kan 

nabootsen. Deze component wordt een dynamische lastsimulator voor 

servo-aandrijfsystemen genoemd. 

De lastsimulator bestaat uit een besturing en een actuator. De 

besturin9 meet het door het aandrijfsysteem op de lastsimulator 

uitgeoefend koppel en berekent, volgens een model van de last, de 

hoeksnelheid van de last (lastsimulator). Vervolgens stuurt de 

besturing de actuator zodanig aan ddt de actuator de volgens het model 

van de last berekende hoeksnelheid nauwkeurig volgt. De last bestaat 

uit een combinatie van een continue variabel massatraagheidsmoment, een 

demping en een torsiestijfheid. 

Het servo-aandrijfsysteem kan aan de lastsimulator worden gekoppeld en 

vervolgens worden getest. De besturing van het aandrijfsysteem kan de 

hoeksnelheid van de last meten, een regelaktie berekenen en de actuator 

van het aandrijfsysteem aansturen. 



INHOUDSOPGAVE 

INI.EIDING 

2 DE LASTSIMULATOR 

2.1 inleiding 

2.2 analyse van de bestaande actuator 

2.2.1 de bestaande actuator 

2.2.2 de bestaande besturing 

2.2.3 conclusies 

2.3 model van de actuator van de actuator 

2.4 de microprocessor 

2.4.1 de hardware 

2.4.2 de software 
2.5 model van de last 

2.5.1 inleiding 

2.5.2 differentiaalvergelijking van het 

model van de last 

2.5.3 algoritme van het model van de last 

2.6 model van de regelaar van de lastsimulator 

2.7 controle van de lastsimulator 

3 HET AANDRIJFSYSTEEM 

3.1 inleiding 

3.2 de actuator van het aandrijfsyteem 

3.3 de besturing 

3.4 de microprocessor 

3.4.1 de hardware 

3.4.2 de software 

3.5 de regeling van de het aandrijfsysteem 

4 CONCLUSIES 

LITERATUURLIJST 

1.1 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.4 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.9 
2.10 

2.10 

2.12 

2.12 

2.14 

2.15 

3.1 

3. 1 

3.2 

3.3 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5 

4. 1 



BJJLAGEN 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

BS 

B9 

B10 

de koppelmeting 

de snelheidsmeting 

oude invoermogelijkheden voor de parameters 

J 1 0 en C 

numerieke waarden van de lastsimulator 

model van de actuator van de lastsimulator 

implementatie van de iSBC 86/12 

programmahandleidingen 

1 inleiding 

2 bibliotheek modules 

3 programma van de lastsimulator 

4 programma van het aandrijfsysteem 

massatraagheidsmoment als functie van de 

hoekverplaatsing 

differentiaalvergelijking van het model van 

de last 

keuze van de grenzen voor de invoerwaarden 

J, 0 en C 

B7.1 

B7.3 

B7.14 

B7.17 



B11 

B12 

B13 

B14 

B15 

B16 

cantrale van formule (3) 

1 conditionering 

2 numerieke stabiliteit 

3 het correct oplossen van 

differentiaalvergelijking 2 

de incrementele roterende pulsgever van het 

aandrijfsysteem 

numerieke waarden van het aandrijfsysteem 

implementatie van een iSBC 186/03 

snelheidslus van het aandrijfsysteem bij 

bekende last 

regelaar voor het aandrijfsysteem bij 

bekende last 

B 11 . 1 

B11 .3 

B11.5 



SYMBOLENLIJST 

ADC analoog digitaal convertor 

torsiestijfheid 

torsiestijfheid uitgaande as flexspine 

koppelmeter 

demping 

doorschot 

digitaa1 ana100g converter 

eigenfreguentie 

spanningscomponent overdracht motor 

torsiecomponent overdracht motor 

torsie overdracht as flexspine koppelmeter 

spanningscomponent overdracht actuator 

aandrijfsysteem 

hoeksnelheidscomponent overdracht actuator 

aandrijfsysteem 

overdracht last 

spanningscomponent overdracht actuator 

torsiecomponent overdracht actuator 

overdrachtsnelheidslus bij bekende last 

overbrengingsverhouding harmonic drive 

massatraagheidsmoment 

koppeling 

proportionele regelaar 

regelaar 

regelaar snelheidslus 

regelaar positielus 

koppel 

koppel op motor uitgeoefend 

digitale waarde koppelmeting 

stapgrootte / sampletijd 

settling time 

gemeten koppel 

ingangsspanning motor 

[Nm/rad] 

[Nm/rad] 

[Nms/rad] 

[1/s] 

[rad/Vs] 

[rad/Nms] 

[rad/Nms) 

[Nm/V] 

[Nms/rad] 

(rad/Nms] 

[rad/Vs] 

[rad/Nms] 

[1/sJ 

[-] 

[kgm2] 

[-] 

[-J 
[-] 

[-] 

[Nm] 

[Nm] 

[Nm] 

[6] 

[5] 

[V] 

[V] 



aT 

A 

III 

T' 

servoversterker 

versterker torsiemeter 

terugkoppelfactor positielus 

terugkoppelfactor snelheidslus 

terugkoppelfactor snelheidslus lastsimulator 

kleinste verandering in het gemeten koppel 

reele component van het s-domein 

hoekverplaatsing 

gewenste hoekverplaatsing 

maximale absolute fout in de hoeksnelheids

meting van de uitgaande as van de lastsimulator 

maximale absolute fout in de koppelmeting 

hoeksnelheid 

hoeksnelheid motoras 

ingangsspanning actuator 

theoretische hoeksnelheid volgens model van 

de last 

uitgangsspanning snelheidsmeter lastsimulator 

hoeksnnelheid uitagaande as lastsimulator 

tijdconstante motor 

tijdconstant actuator lastsimulator 

tijdsconstante snelheidslus bij bekende last 

[-J 
[-] 

[-] 

[-] 

[Vs/rad] 

[Nm] 

[rad] 

[rad] 

[rad/s] 

[Nm] 
[-] 

[rad/s] 

[V] 

[rad/s] 

[V] 

[rad/s} 

[s] 

[5] 

[s] 



- 1.1 -

1 INtEIDING 

f 
Een van de aandachtsgebieden van de vakgroep;.froduktie -technologie en 

-~tomatisering z~Jn aandrijfsystemen t zoals onder~andere worden 

toegepast in robotsystemen. 

Nu bestaat een aandrijfsysteem uit een actuator (servomotor, 

overbrenging etc.) en een besturing. Het onderzoek is op de volgende 

punten geconcentreerd: 

- Wat zijn de eigenschappen van actuatoren en hoe kunnen deze 

verbeterd worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de responsie 

tijd. 

- De besturing van de actuator. Hoe wordt een optimale regeling 

gekozen. Wat zijn de mogelijkheden van adaptieve regeling voor 

processen met een continue veranderende karakteristiek. Bij 

servomotoren voor robots kan hierbij gedacht worden aan een 

continue veranderend massatraagheidsmoment ten gevolge van het 

naar binnen en het naar buiten bewegen van de arm of aan 

rotatie met en zonder last. 

dctuiLor las I 

fig 1 Opstelling voor het testen van een aandrijfsysteem 

K: koppeling T: koppel Q: hoeksnelheid 
w 

Voor het testen van regeltheorieen in de praktijk kan bijvoorbeeld 

gebruik gemaakt worden van een robot. de nadelen hiervan zijn: 

- Het is erg moeilijk om in de besturing van een robot in te 

grijpen. Fabrikanten geven hierover weinig informatie. 

1/ 
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- Het is moeilijk om testen met sterk wisselende lasten uit te 

voeren. Het robotsysteem is hier niet flexibel genoeg v~~r. 

- Er is een dure robot nodig. 

~l 

Nu is er binnen de vak~ep een dynamische lastsimulator voor 

servomotoren gebouwd ~ een mechanische belasting, bestaande uit 

een combinatie van een massatraagheidsmoment J, demping D en een 

torsiestijfheid C, kan simuleren. Verder is er een actuator van een 

aandrijfsysteem beschikbaar. 

Het probleem was echter dat de Iastsimulator niet naar behoren werkte 

en dat het aandrijfsysteem geen besturing had. 

De eindstudie-opdracht is nu als voIgt geformuleerd: 
- Onderzoek de mogelijkheid van verbetering van de Iastsimulator 

qua frequentiebereik en stabiliteit, en voer deze 

verbeteringen uit. 

- Ontwerp en implementeer een regelsysteem voor het 

aandrijfsysteem dat aan de lastsimulator kan worden gekoppeld 

en verricht een onderzoek naar de optimale keuze van een 

servomotorregeling. 

De opdracht is als voIgt uitgevoerd: 

Eerst is er een analyse gemaakt van de lastsimulator. De oorzaken van 

het gebrekkig functioneren zijn vastgesteld. Vervolgens zijn 

verbeteringen aan de lastsimulator voorgesteld en doorgevoerd. Zie 

hiervoor hoofdstuk 2: De lastsimulator. 

Hierna is de actuator van het aandrijfsysteem geanalyseerd en is een 

besturing voor het aandrijfsysteem ontworpen en gelmplementeerd. Tevens 

zijn er enige aanzetten gemaakt voor het onderzoek naar een optimale 

regelaar voor het aandrijfsysteem. Dit wordt in Hoofdstuk 3, Het 

aandrijfsysteem, beschreven. 

~I~ / 
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2 DE LASTSIMULATOR 

2.1 INLEIDING 

De lastsimulator zoals beschreven in literatuur [1] en [2] is een 

apparaat waarmee mechanische lasten kunnen worden gesimuleerd. De 

lastsimulator ziet er als volgt uit: 

T 

fig 2 

WC/h 'fA I} 

De lastsimulator. 

T m 
>-----I~ ADC 1---IIIoof 

micro 

n}'.lc jooIto--oof computer 

J 

i: harmonic drive R: regelaar . 

V: servoversterker V1: versterker 

Met deze 

worden. De 

zijn: 

lastsimulator kunnen vervolgens aandrijfsystemen getest 

eisen die aan de te testen aandrijfsystemen gesteld worden 

-1 bandbreedte van het aandrijfsysteem kleiner of gelijk aan de 

bandbreedte van de lastsimulator 

-2 een koppel toerental, T-Q, karakteristiek die binnen de T-Q

karakteristiek van de lastsimulator ligt. 

De lastsimulator wordt onderverdeeld in een actuator en een besturing. 

De actuator realiseert de hoeksnelheid Q van de uitgaande as van de w 
lastsimulator en bestaat uit de servomotor, servoversterker, regelaar, 

hoeksnelheidsmeter en de harmonic drive. De besturing bestuurt de 

actuator en bestaat uit de koppelmeter (~Ug versterker V1 en de 

analoog digitaal convertor ADC), de microcomputer, de digitaal analoog 
converter DAC en het besturingsprogramma gebaseerd op de modellen van 

de last en de regelaar van de lastsimulator. 
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De lastsimulator kan nu als voIgt gemodelleerd worden. 

T 
k---~ 1--,----, 

t i-
Q w ,~ Q Q

th model van - m regelaar - actuator - last 

besturin(j 

fig 3 Model van lastsimulator. 

De lastsimulator werkt als voIgt (fig 1+3): Bet aandrijfsysteem oefent 

een koppel uit op de lastsimulator. Dit koppel werkt direct op de 
--~~~~~~~~~~ 

actuator en wordt tevens door de besturing gemeten. Vervolgens wordt , 
in de besturing, met behulp van een model van de last, de theoretische 

hoeksnelheid Qth berekend waarna met behulp van de regelaar de 

ingangsspanning Qm van de actuator wordt berekend. De ingangsspanning 

Qm dient er voor te zorgen dat de hoeksnelheid van de actuator Qw de 

theoretis:he hoeksnelheid Qth zo goed en zo snel mogelijk voIgt. 

In de volgende 

geanalyseerd worden 

paragraaf zal de oorspronkelijke lastsimulator 

en zullen er verbeteringen voorgesteld worden. In 
paragrafen wordt vervolgens de aangepaste de daarop volgende 

last~imulator besproken. 

2.2 ANAI.YSE VAN DE BESTAANDE LASTSJMULATOR 

2.2.1 DE BESTAANDE ACTUATOR 

~ De servomotor 
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ervomotor is een gelijkstroommotor. En kan beschouwd worden als een 

eers e orde systeem. De vergelijking van de motor is (lit[2]): 

H1: spanningscomponent overdracht motor 

H2: torsiecomponent overdracht motor 

g hoeksnelheid motoras 

U ingangsspanning motor 

Tm: koppel op motor uitgeoefend 

T: tijdconstante motor 

~ De servoversterker 

S0AM IfvvI l/( 

~l~ 
Till 

I H2 

1l Q 
H1 

fig 4 Model van motor. 

De servoversterker is voor zijn toepassing in de lastsimulator als 

ideaal te beschouwen. Tussen de 0 en 50 [Hz] is de versterking constant 

en zonder faseverdraaiing (B4). 

£ De hoeksnelheidsmeter 

De hoeksnelheid wordt iedere 0.5125 ems] gemeten aan de motoras door 

middel van een inkrementele roterende pulsgever en pulsteller. Het 

resultaat van de pulsteller wordt, van een negatief teken voorzien, met 

een digitaal analoog convertor omgezet in een spanning. De overdracht 

tussen de hoeksnelheid van de motor Q en de uitgang van de DAC Qu is 

gelijk aan: 

Q
u 

tt = Q = 0.0256 [Vs/rad] 

De maximale absolute fout in de hoeksnelheidsmeting van de uitgaande as 

€Q,r is gelijk aan: €Q~ 0.04 [rad/s] (B2). De analoge hoeksnelheid 

't l i 

11 
q 
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Q kan gemeten worden. De overdracht tussen de hoeksnelheid van de 
u 

lastsimulator Q en de gemeten spanning Q is gelijk aan: w u. 

Q 
QU = -2.05 [Vs/rad] 
w 

g Harmonic drive 

De harmonic drive heeft een overbrengingsverhouding van i=80. 

2.2.2 DE BESTAANDE BESTURING 

~ De koppelmeting 

Het koppel wordt gemeten door de lastsimulator op te hang en aan drie 

strips. Op een van die strips zijn rekstrookjes geplakt. Een koppel op 

de lastsimulator resulteert in (elastische) buiging van de strips. De 

daarbij optredende rek, die evenredig is met het koppel, wordt gemeten 

met de rekstrookjes en via een brugschakeling en een digitaal analoog 

convertor omgezet in een digitale waarde. De maximale absolute fout van 

de digitale koppelmeting wordt bepaald door de 8 bits ADC en is gelijk 

aan 0.22 [Nm] (B1). De overdracht tussen het koppel T en de digitale 

waarde van het koppel T is gelijk aan: m 

~ = 0.441 [-] 
m ~ 

Het koppel kan analoog gemeten worden. De overdracht tussen het koppel 

T en de spanning T is gelijk aan: 
u 

~ = 11. 1 [Nm/V] 
u 
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De maximale absolute fout in de analoge koppelmeting T is kleiner dan 
u 

0.01 (V] (81). 

~ De microcomputer 

De besturing van de lastsimulator qebeurt met een Elektro-Werktuigbouw 

Microcomputer (EWMC). De EWMC is een single-board computer op basis van 

een INTEL 8085 microprocessor (lit[3]). De rekentijd die nodiq is om li 
alle berekeningen uit te voeren is 3.5 (ms]. De sampletijd Tsl die,,: , 
groter of qelijk dient te zijn aan de rekentijd, is inqesteld op 3.9 :.ll· 

[ms] . Een discreet syateem gedraagt zich ala een analooq systeem ;.il. 

wanneer voor de sampletijd T geldt (lit[4]): 
5 

Ts < 0.15 * 1 [5] 

Hierbij is 1 de grootste tijdconstante van het systeem. Dit alles 

resulteert in een bandbreedte van het besturingsqedeel te fbb van 6.1 III 
[HZ]. De bandbreedte van de lastsimulator fb is dus slechts 6.1 [HZ]l! 
dit ondanks dat de bandbreedte van het actuatorqedeelte 31 [Hz] is. Een ' 

snellere microcomputer zou de bandbreedte van de lastsimulator tot 31 

[Hz] kunnen brenqen. . 

~ Het model van de last 

Met de lastsimulator kunnen aIleen lasten met constante parameters voor 

massatraagheidsmoment J, dempinq D en torsiestijfheid C worden I 
gesimuleerd. Jndien adaptieve regelinqen worden qetest dan is een I 
lastsimulator nodig waarvan minstens een parameter continue kan 

e 
v,randeren 

g De alqoritmen 

De toegepaste alqoritmen in combinatie met de invoermoqelijkheden voor 

de parameters J, C en D voldoen ~Ql~t niet. Onnauwkeuriqheden in de 

berekeninqen van de hoeksnelheid van de lastsimulator over het hele 

hoeksnelheidsbereik van 500% zijn eerder regel dan uitzondering. De 
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wijze waarop het algoritme wordt toegepast is zodanig dat onder de 

huidige omstandigheden niet de maximaal mogelijke nauwkeurigheid wordt 

bereikt. De meeste waarden worden slechts door middel van 8 bit, 50ms 

door 16 bit, gerepre5enteerd. Het algoritme dient te worden aangepast. 

De rekennauwkeurigheid moet worden opgevoerd. Waarden dienen met 16 

bit, en waar nodig met 32 bit, te worden gerepresenteerd. Dit Iaatste 

houdt weI in dat de hoeveelheid rekenwerk zal toenemen. 

~ invoermogelijkheden voor de parameters J, D en C 

De invoermogelijkheden voor het massatraagheidsmoment, demping en 

torsiestijfheid hebben geen enkele relatie met praktijkwaarden.De 

invoermogelijkheid voor het massatraagheidsmoment J, de demping D en de 

torsiestijfheid C liggend tussen de waarden -13.2 -0.103 en 0.104 U 
13.2 (B3). Waarbij tussen de waarden -1.32 ... -0.103 en 0.104 

1.32 200 keuzepunten liggen en tussen de waarden -13.2 ... -3.3 en 3.3 

... 13.2 slechts 8 keuzepunten liggen. Oat er negatieve waarden voor de 

parameters ingevoerd kunnen worden heeft geen enkele fysische 

betekenis. Verder dient opgemerkt te worden dat een maximale 

torsiestijfheid van 13.2 [Nm/rad] weI erg klein is. De grenzen 

waarbinnen de parameters J, D en C zich mogen bevinden zullen opnieuw 

moeten worden bepaald. 

1 Bedieningsgemak 

De parameters J, 0 en C kunnen niet direkt via de monitor worden 

ingevoerd. De invoer gebeurt door het intypen in 2-complements notatie 

van de reciproke waarde van de desbetreffende parameter waarbij 

rekening gehouden moet worden met een vermenigvuldigingsfactor (93). 

2.2.3 CONCLUSIES 

-De actuator voldoet en levert geen problemen op. 

-De besturing vertoont een aantal gebreken en tekortkomingen. 
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dient vervangen te worden door een snellere 

De rekensnelheid moet minstens een factor 10 

-Het model van de last dient zodanig aangepast te worden dat een 

last met een continue variabele karakteristiek kan worden 

gesimuleerd. 

-De rekenalgoritmen moeten op een slim~ere manler geformuleerd 

worden zodanig dat een optimale rekennauwkeurigheid bereikt 

wordt. 

-Er dient een keuze te worden gemaakt met betrekking tot het 

bereik van de invoerwaarden voor het massatraagheidsmoment, 

demping en torsiestijfheid. 

-Het bedieningsgemak waarmee de invoerwaarden worden ingevoerd 

moet verbeterd worden. 

2.3 MODEL VAN DE ACTUATOR VAN DE LASTSIMULATOR 

De actuator van de lastsimulator is uitgaande van fig 2+4 na enig 

rekenwerk (B5) ais voIgt te modelleren: 

T T 

H I 

2 

iA-j 
Q 

m 
H '!4---

1 

crt h~ ~ 
t4-1 b ~ .v{ A"rN 

fig 5 Model van de actuator van de lastsimulator 

met (1) 

5 

waarbij: H
1

' (s) = 
T'*S + 1 

H '(s) - ---=--
2 - l' *s + 1 

en 

• 
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hoeksnelheid lastsimulator 

ingangsspanning actuator 

koppel op lastsimulator 

spanningscomponent overdracht actuator 

torsiecomponent overdracht actuator 

torsieoverdracht as, flexs/ine, koppelmeter 

torsiestijfheid uitgaande as, flexsp\ne, 

koppelmeter 

tijdconstante actuator 

De exacte waarden van deze parameters Z1)n te vinden in B4. 

2.4 DE MICROPROCESSOR 

2.4.1 DE HARDWARE 
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[rad/s] 

[V] 
[Nm] 

[rad/Vs] 

[rad/Nm5] 

[rad/Nms] 

[Nm/rad] 

[5] 

Voor de besturing van ~e lastsimulator is een intel single board 

computer 86/12 (ISBC 86/12) geimplementeerd (B6). Dit is een 16 bits 

computersysteem bestaande uit slechts een print. Een belangrijk kenmerk 

van deze single board computer is zijn grote flexibiliteit. 

De belangrijkste karakteristieken van de ISBC 86/12 (lit[S]) die van 

be lang zijn voor zijn toepassing in de lastsimulator zijn: 

Intel 8086 cpu, dit is een 16 bit microprocessor met onder andere 

vier 16 bit general purpose registers, twee 16 bit pointer registers 

en vier 16 bit segment registers. De cpu werkt met een system clock 

van 5 MHz. 

- 32 Kb dynamische RAM. 

- 16 Kb ROM. 

- Een RS232C compatibele seriele I/O poort bestuurd door een intel 

8251A universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) 

chip. 

- 24 programmeerbare parallelle 1/0 lijnen. Dit komt overeen met drie 8 

bit I/O poorten, geimplementeerd met een intel 8255A programmable 
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peripheral interface (PPI). De drie I/O poorten kunnen ieder 

afzonderlijk geprogrammeerd worden als input, output of ais een 

bidirectionele (zowel input als output) poort. Voor de lastsimulator 

worden de 3 poorten ais voIgt gebruikt: 

poort A: input koppelmeting 

poort B: output Q 
m 

poort C: output besturingssignalen voor de koppelmeting en 

hoeksnelheidsmeting 

- Een intel 8253 programmable interval timer (PIT) met 3 onafhankelijk 

programmeerbare 16 bit interval timer/events counters. Voor de 

lastsimulator worden hiervan twee gebruikt: 

timerO: voor het bepalen van de sampletijd/stapgrootte waarmee 

de berekeningen worden uitgevoerd 

timer1: voor het bepalen van de meettijd van de 

hoeksnelheidsmeting 

- Een nonmaskable interrupt, NMI, die gebruikt wordt om interrupts van 

de gebruiker te verwerken. 

- Een 8259A programmeerbare interrupt controller (PTC) met acht 

programmeerbare interrupt-requests. Hiervan worden er twee gebruikt. 

interrupt 2: verbonden met timerO 

interrupt 4: verbonden met timer1 

2.4.2 DE SOFTWARE 

Het besturingsprogramma van de Iastsimulator dient de volgende functies 

uit te voeren: 

-1 initialisatie van de microcomputer 

-2 uitvoeren hoeksnelheidsmeting 

-3 uitvoeren torsiemeting 

-4 berekenen, volgens het model van de last, van de hoeksnelheid Qth 
-5 berekenen, met behulp van het model van de reqelaar, van de 

ingangsspanning van de actuator. 



begin 

ini tia li sa. tie 

torsiemeting 

fig 6 Flowdiagram van het 

programma van de lastsimulator. 
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V~~r het programmeren van de 

microcomputer is gebruik gemaakt van 

PASCAL86. PASCAL86 is een superset van 

PASCAL speciaal voor toepassingen voor 

computers op basis van de 8086 en de 

8088 cpu. 

Het grote probleem bij het programmeren 

was dat een groot aantal berekeningen, 

8 vermenigvuldigingen en 4 delingen 

(deels dubbele precisie), met hoge 

eisen aan de nauwkeurigheid binnen een 

sampletijd van 0.79 Ems] moesten worden 

verricht. Echter hoge eisen met 

betrekking tot de nauwkeurigheid en de 

snelheid werken elkaar tegen. Op dit 

moment zijn we er in geslaagd om een 

sampletijd van 1 ems] te bereiken. 

Voor de beschrijvingen en de handleidingen van de programma's zie 87. 

2.5 MODEL VAN DE LAST 

2.5. 1 INI,EIDING 

Voor het model van de last is uitgegaan van het model zoals beschreven 

in literatuur (2]. Dit model heeft constante parameters voor 

massatraagheidsmoment, demping en torsiestijfheid. Willen we adaptief 

gaan regelen dan dient de last een continue variabele karakteristiek te 
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hebben. Van de parameters, massatraagheidsmoment demping en 

torsiestijfheid, is vanuit de praktijk gezien het meest voor de hand 

liggend om het massatraagheidsmoment te varieren. Ret 

massatraagheidsmoment, bijvoorbeeld van een robotarm, kan tijdens een 

beweging weI met een factor tien varanderen. Ret model van de last ziet 

er nu ais volgt uit: 

T --.. ". ... 

r------
I 
I 

Q 

IC~) 
I 
I 
I last 0 L ________ _ 

fig 7 Model van de last. 

D 

J 

c 

4 
,M;f 

demping 

massatraag

heidsmoment 

tors ie

stijfheid 

=Jl 

'--~ = Jl 1 M 

[Nms/rad] 

[Nm/rad] 

Het massatraagheidsmoment kan ais functie van de tijd of de 

hoekverplaatsing gekozen worden. Indien het massatraagheidsmoment als . . 
functie van de tijd wordt gekozen heeft dit, bij het vergelijken van 

een langzame regeling met een sneIIe regeling, als nadeel dat in feite 

twee verschillende processen met elkaar vergeleken worden. Wordt het 

massatraagheidsmoment als functie van de hoekverplaatsing genomen dan 

vervalt dit probleem. Indirekt is, omdat de hoekverplaatsing een 

functie van de tijd is, het massatraagheidsmoment dan toch een functie 

van de t.ijd. Tn B8 wordt voorgesteid om het variabele 

massatraagheidsmoment ais voIgt te kiezen: 

IJ 
I 

Hierbij zijn A, 8, C en J O constanten. 
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2.5.2 DIFFERENTIAALVERGELIJKING VAN HET MODEL VAN DE LAST 

De differentiaalvergelijkingen van het model van de last, zoals in 

figuur 7 gepresenteerd, zijn: 

T = C*(IP - IP ) 1 

~ ~t(J*Q1} = -O*Q 
1 + T 

~ 

Hierin zijn: 

T ::: T(t) 

Q = Q(t) 

21 ::: Q 1 (t) 

<p = <p(t) 

<P1 =IP 1(t} 

J = J(q,) 

• 
::: <p(t) 

• 
= <P1 (t) 

= J(<p(t»: 

koppel [Nm] 

hoeksnelheid uitgaande as [rad/s] 

hoeksnelheid [rad/s] 

hoekverplaatsing uitgaande as [rad] 

hoekverplaatsing [rad] 

variabel massatraagheidsmoment [kgm2] 

En met de randvoorwaarden T(t=O)=O, 

hieruit (B9): 

d 2(t=O)=O en ---(T(t=O»=O voIgt dt 

Q(t) ::: _1_ * 
J(t) 

t D*T(t) l*dT(tl 
J(T(t)-D*Q(t»dt + J(t)*C + C dt 
o 

(2) 

2.5.3 ALGORITME VAN HET MODEL VAN DE LAST 

Discretisatie met stapgrootte T van differentiaalvergelijking (2) 
5 

levert bij toepassing van de Eulerregel voor het integreren (lit[6]): 

Q(n*T ) 
s 

T(n*T )-T(n*T -T ) 
+ 5 S s 

CiT 
s 

(3 ) 
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Het is de bedoeling dat op basis van formule (3) een algoritme wordt 

ontworpen dat numeriek stabie! en goed geconditioneerd is , en dat de 

differentiaalvergelijking (2) oplost. 

De numerieke stabiliteit en de conditionering worden bepaald door: 

s De waarden die de verschillende parameters kunnen aannemen. 

- De stapgrootte T ligt vast doordat een bepaalde bandbreedte s 
geeist wordt. 

- Het koppel T en het hoeksnelheid Q worden bepaald door de 

motor en liggen ook vast. 

- De waarden voor de parameters J, D en C liggen binnen een 

gebied dat bepaald wordt door: 

- Waarden die ook in de praktijk voorkomen. 

- Eisen met betrekking tot conditionering en numerieke 

stabiliteit van het algoritme. 

- Beperkingen voortkomend uit de microcomputer. 

Na een afwegingsproces (B10) zijn uiteindelijk de volgende 
grenzen gekozen. 

- demping 

- massatraagheidsmoment 

- torsiestijfheid 

o < D < 10 

0.1 < J < 20 

10000 < C < 999000 

[Nms/rad] 

[kgm2] 

[Nm/rad] 

£ De nauwkeurigheid waarmee de verschillende parameters worden 

gerepresenteerd. 

AIle parameters uitgezonderd het koppel worden door 16 bit 

getallen gerepresenteerd. Tussenresuitaten waar nodig door 32 

bit. Het koppel T wordt slechts door 8 bit gerepresenteerd. De 

hoeksnelheid Q wordt ookmet een bepaalde fout £Q berekend. De 

fouten in de koppelmeting en de berekende hoeksnelheid zijn 

maatgevend voor de uiteindelijke conditionering en de 

numerieke stabiliteit. 

In B11 is formule (3) uitvoerig gecontroleerd op: 
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- conditionering 

- numerieke stabiliteit 

- het juist berekenen van differentiaalvergelijking (2) 

Het resultaat van deze controle is dat een algoritme gebaseerd op 

formule (3) goed geconditioneerd en numeriek stabiel is. Voor de 

absolute fout ~2 in de berekening van de hoeksnelheid 2 bij gebruik van 

een algoritme gebaseerd op formule (3) qeldt: 

52 < 0.0682 (rad/s] indien: 0 < D < 10 

0.1 < J < 20 

10000 < C < 999000 

2.5 MODEL VAN DE REGELAAR VAN DE LASTSIMULATOR 

(Nms/rad] 
(kgm2] 

(Nm/rad] 

Doel van de regelaar ~s om een berekende theoretische hoeksnelheid 2th 

om te zetten in een uitgangsspanning 2m van de microprocessor zodanig 

dat de werkelijke hoeksnelheid van de actuator Ow de theoretische 

hoeksnelheid zo nauwkeuriq en zo snel moqelijk voIgt. Gekozen is voor 

een zogenaamde dead beat regelinq. Dit houdt in dat als regelmodel de 

inverse van het model van de actuator is gekozen. Van essentieel belang 

bij deze strategie is de kwaliteit van het model van de actuator. 

De actuator wordt beschreven (§ 2.3) met de volgende vergelijking: 

In het tijddomein wordt de vergelijking van de actuator: 

• "( I •• • 

= ~ '*2 (t) + --*T(t) + ___ 1 *T(t) + p '*T(t} 1 m C
1 

C1 2 Q (t) + T' *Q (t) 
w w 
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V~~r de regelaar geldt nu, uitgaande van de eis dat de werkelijke 

hoeksnelheid 2 gelijk dient te zijn aan de theoretische hoeksnelheid w 

- • T' ••• J 
2m(t) = _1_, * L2 (t) + l' *2 (t) - -*T(t) - _1 *T(t) - 1J I *T(t) 

1J 1 th th C1 C1 2 

2.7 CONTROLE VAN DE LASTSIMULATOR 

Er twee methoden ontwikkeld om te controleren of de hoeksnelheid 

van 

zijn 

de lastsimulator Q gelijk is aan de hoeksnelheid Q volgens het w 
model van de last. 

1 Bekijk de responsie van een stap van het koppel op de lastsimulator 

bij verschHlende waarden van de parameters voor het 

massatraagheidsmoment, demping en de torsiestijfheid. 

Z Meet het op de lastsimulator uitgeoefende koppel en voer dit in in 

een simulatie programma van de last. Hiermee kan dan de theoretische 

hoeksnelheid Q van 
w 

vergeleken worden 

lastsimulator. 

de lastsimulator worden berekend. Deze kan dan 

met de gemeten hoeksnelheid 2 van de 
w 

~1 In de figuren 8, 9 en 10 staan de responsies van de lastsimulator 

bij een constant koppel. Indien het koppel en het massatraagheidsmoment 

constant zijn dan geldt (B11 §3): 

Q(t=oo) - I - 0 



3 

fig 9 

Sl.w 
; 

T = 9.7 

0=3 

C = 1000000 
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[N/m] 

[Nms/rad] 

[Nm/rad] 

Bij een toenemend massa

traagheidsmoment duurt het 

~ [sJ steeds langer voordat de 

1. 

iabel massatraagheidsmoment 

2. 

variabele demping 

[r-Mk l 
fa ~~kW 

0 

1 

uiteindelijke hoeksnelheid 

Q=T/O wordt bereikt. 

T = 9.7 [N/m] 

J = 3 [kgm2] 

C = 10000000 [Nm/rad] 

Oe hoeksnelheid bereikt iedere 

keer de waarde 2=T/0. 

T = 9.7 [Nm] 
2 

J = 1+S *tp [kgm ] 

0 = 3 [Nma/rad] 

C = 1000000 [Nm/rad] 

Bij toenemende p neemt de 

10 hrt tS'J snelheidstoename steeds sneller 
~------~~------~~~---t en eerder af. 

fig 10 niet constant massatraagheidsmoment. 

~2 Voar het uitvoeren van deze cantrale is een lastsimulatie 

programma geschreven. Echter door het uitvallen van het aandrijfsysteem 

kan deze controle niet worden doorgevoerd. 
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CONCLUSIE: 

De resultaten van de controle van de lastsimulator volgens methode 1 

tonen aan dat de lastsimulator voldoet. 
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3 HET AANDRIJFSYSTEEM 

3.1 INtEIDING 

Een last, ~n casu een 

aandrijfsysteem. Er is 

lastsimulator kan worden 

voIgt uit. 

lastsimulator, wordt aangedreven door een 

een aandrijfsysteem ontworpen dat aan de 

gekoppeld. Dit aandrijfsysteem ziet er als 

r;:-. ----llrom-------Q---~w-, T 

I. DAC I V motor i . I -----
m~cro I I I 

I computer /1\ II I T hoekverplaat- I I,' singsmeter L:: _____ besturi~ L ____________ ~ctuat0..:J 

fig 11 Het aandrijfsysteem. 

met: DAC: digitaal analoog convertor V: servoversterker 
Q ingangsspanning actuator m i: harmonic dri ve 

Ow hoeksnelheid uitgaande as tp: hoekverplaatsing 

Het aandrijfsysteem ~s als voIgt te modelleren: 

Q T 

I regelaar 
, m 
I 

t actuator 
Ow 

~ 

besturing \ ~J)-()I ~ jcl Lv>vt h,c. I -

fig 12 Model van het aandrijfsysteem. 

Het principe van het aandrijfsysteem is als voIgt: De actuator meet de 
gerealiseerde hoekverplaatsing!p. Deze wordt door de besturing gelezen 

en vergeleken met een gewenste hoekverplaatsing !Pgew' Vervolgens wordt 
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in de besturing met behulp van een model van een regelaar de gewenste 

ingangsspanning Q van de actuator berekend. De actuator oefent 
m 

tengevolge van de ingangspanning Q en de momentane hoeksnelheid Q een m w 
koppel uit op de last. 

De actuator en de besturing worden in de volgende paragrafen behandeld. 

3.2 DE ACTUATOR VAN HET AANDRIJFSYSTEEM 

De actuator bestaat uit een servoversterker, gelijkstroommotor, 

harmonic drive en een hoekverplaatsingsmeter. De hoekverplaatsingsmeter 

bestaat uit een inkrementele roterende pulsgever en een pulsteller 

(B12). De gelijkstroommotor harmonic drive combinatie is van het 

zelfde type als dat van de lastsimulator. Om er voor te zorgen dat de 

T-Q-karakteristiek van de aandrijving binnen de T-2-karakteristiek van 

de lastsimulator valt is voor het aandrijfsysteem een servoversterker 

met een kleinere maximale versterking genomen. 

De actuato.r van het aandrijfsysteem wordt uitgaande van figuur 11 en de 

motorvergelijking van §2.2.1 als voIgt gemodelleerd: 

~ 

Q 

Q 
m 

I 

T 
i 

_1 I 
H2 I 

I mot£!. __ I...-....-:J 

------------------~-;~~-----~_Q_~ 
fig 13 Model van de actuator van het aandrijfsysteem. 

harmonic drive [-J 2m ingangsspanning actuator (V] 
hoeksnelheid [rad/s] Qw hoeksnelheid uitgaande as (rad/s] 

hoekverplaatslng [rad] T koppel op last [Nm] 
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V versterkingsfactor servoversterker [-] 

H1 spanningscomponent overdracht motor [rad/Vs] 

HZ torsiecomponent overdracht motor [rad/Nms] 

3.3 DE BESTURING 

regelaar t--..-t DAC 

IPgew 

fig 14 De besturing. 

3.4 DE MICROPROCESSOR 

3.4.1 DE HARDWARE 

De besturing van het aandrijfsysteem 

bestaat uit een microcomputer, de bij 

behorende computer programma's en de 

interface. In de microcomputer wordt 

de ingangsspanning van de actuator met 

behulp van een regelalgoritme, de 

gewenste hoekverplaatsing IjIgew en de 

actuele hoekverplaatsing IjI berekent. 

Het is de bedoeling dat de besturing van het aandrijfsysteem met een 

intel single board computer, iSBC 186/03, wordt uitgerust, De iSBC 

186/03 is een procescomputer met een 16 bits i80186 cpu. Een groat 

gedeelte van de besturing is al klaar (B14) alleen de interface is nog 

niet klaar. Voorlopig wordt nu gebruik gemaakt van de besturing van de 

lineaire actuator en de daarbij behorende interface (lit[7]). Deze 

besturing lS op basis van een iSBC 86/05 {lit[8]). De iSBC 86/05 

vertoont grote overeenkomst met de iSBC 86/12 zoals beschreven in 

§2.2.1. 

De belangrijkste verschillen tussen beide boards zijn dat: 



- 3.4 -

- De iSBC 86/05 twee extra connectaren heeft vaar het toepassen 

van modules of voor het uitbreiden van het aantal in- en out

put poorten. 

- De iSBC 86/12 

iSBC 86/05 een 

86/12. 

werkt op een 8 MHz clock. Dit betekend dat de 

factar 1.6 sneller kan rekenen dan de iSBC 

3.4.2 DE SOFTWARE 

Het besturingsprogramma van het aandrijfsysteem dient de volgende taken 

ult te voeren. 

begin 

N 

1 lnitiatie van de microcomputer 

2 Input gewenste hoekverplaatsing ~gew' 

1 Meten van de actuele hoekverplaatsing 

!po 

i Berekenen vol gens model van een 

regelaar van de ingangsspanning Q van 
m 

de actuator. 

.5. Output ingangsspanning Q van de 
m 

actuator. 

De wijze van programmeren van de iSBC 

86/05 is praktisch identiek aan die van 

de iSBC 86/12 (§2.2.2). 

De programmahandleiding hiervan is te 

vinden in B7. 

fig 15 Flowdiagram van het besturings

programma van het aandrijfsysteem 



- 3.5 -

3.5 DE REGELING VAN HET AANDRIJFSYSTEEM 

Voor beschouwingen over. de regelaar van het aandrijfsysteem wordt 

uitgegaan van het volgende model. 

fig 16 Model van het aandrijfsysteem. 

In het aandrijfsysteem kunnen twee regelaars worden onderscheiden: 

a De regelaar in de snelheidslus R . - w 
~ De regelaar in de positielu5 R~. 

ad ~ DE SNELHEIDSLUS 

De snelheidslus ziet er als voIgt uit: 

R 
w 

a 
w 

fig 17 De snelheidslus. 

T 
i 
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Het model van de snelheidslus van de aandrijving is praktisch gelijk 

aan het model van de snelheidslus van de lastsimulator. Voor de 

regelaar van de snelheidslus R van de aandrijving wordt meestal aileen 
UJ 

een proportionele aktie genomen. Bij de keuze van de grootte van de 

proportionele aktie R en de terugkoppelfactor n dient er op gelet te 
UJ UJ 

worden dat de tijdsconstante van de snelheidsterugkoppellus van het 

aandrijfsysteem groter is dan die van de lastsimulator. De snelheidslu5 

is na enig rekenwerk uitgaande van figuur 16 als voIgt te modelleren: 

T 
1 

H 
H4 = R 'It V 'It_1 

w HZ 

II gew 
"-

Q 

H4 V HS ~ 

H 
_1 

HS = R *V*a *..1 + 
w w H2 H2 

fig 18 Model van de snelheidslus. 

ad ~ DE POSJTlELUS. 

De positielus ziet er als voIgt uit: 

T 
i 

tp 

~ - Q 4lw R H4~ 
q. 

ljl HI) ~ s i 

-
n ~ 

ljl 

fig 19 Model van de positielus. 

Voor de regelaar van de positielus R wordt in het algemeen een PlD
w 

regelaar gekozen. Om tot een optimale PJD-regelaar te komen bestaan er 

een aantal strategieen. Hiervan worden er drie besproken. 
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1 Gebruik maken van vuistregels. hiervan zijn de regels van Ziegler

Nichols wel de bekendste zijn. Het nadeel van vuistregels is dat het 

moeilijk, zo niet onmogelijk, is om bij steeds varierende lasten een 

optimale regeling te kiezen. 

1 Bij een bekende last is het mogelijk de positielus om te schrijven 

tot een overdracht met een ingang en een uitgang (B15). De positielus 

ziet er dan als volgt uit: 

\Pgew r-- -41 \I' 
R 1 w 

T HI -;t tp . 1 
:; 

~ -
r---

a 
tp 

fig 20 Model van de positielus indien de last bekend is. 

HL : overdracht snelheidslus bij bekende last 

Met de poolbaanmethode is voor dit systeem een optimale PJD-regelaar 

te ontwerpen. Indien de "bekende" last verandert dan kan deze 

verandering ook aan de regelaar worden opgegeven waarna de regelaar 

zelf een nieuwe optimale PID-instelling berekent. Hier is sprake van 

een adapterende regelaar. Een systeem met een adapterende regelaar 

kan als volgt worden voorgesteld: 

~-----.--

J--___ --l r eq e 1 ad r 1---...... -1 motor last. 

fig 21 

In B3.3 is 

dempi~een 
I) 

// 

Model van een systeem met adapterende regelaar 

deze methode uitgewerkt voor een last bestaande uit een 

massatraagheidsmoment. 
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1 Indien het model van de last bekend is maar de exacte waarden van de 

parameters niet bekend zijn is het mogelijk om de besturing eerst de 

waarde van de parameters te laten bepalen om vervolgens een optimale 

PID-regelaar te laten berekenen. Dit proces heet adaptieve regeling 

met parameter identificatie. 

- ..... ~+ 

I 
I 

re<Jf' laa.r t---...... ..; 

-----------, 
I 

motor 

fig 22 Adaptieve regeling met parameter indentificatie. 

Adaptieve rege!ing met parameter indentificatie werkt in principe als 

voIgt: 

Er is een last waarvan het model bekend is maar waarvan de waarden 

van de parameters onbekend zijn. Door de last aan teo drljven en 

tevens de invoerwaarden van de last ook aan een model van de last toe 

te voeren krijgen we een hoeksnelheid van de last en een hoeksnelheid 

van het model. Uit het verschil van deze beide hoeksnelheden is het 

mogelijk conclusies te trekken met betrekking tot de grote van de 

parameters. De zo bepaalde lastparameters kunnen nu gebruikt~orden 
om een optimale PID-regelaar te berekenen. 't' (h-1-h 
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4 CONCLUSIES 

- De dynamische lastsimulator voor servomotoren kan mechanische lasten l 

bestaande ult een continue variabel massatraagheldsmoment J 1 een 

demping D en een tOIsiestijfheid C, mechanisch simuleren. De grenzen 

voor deze parameters zijn: 

0.1 ~ J ~ 20 [kgm2] 

0 ~ D < 10 [Nms/rad] 

10000 ~ C ~q999000 (Nm/rad] 

De bandbreedte- van de actuator van de lastsimulator is 31 [Hz]. 

De bandbreedte van de besturing van de lastsimulator is, bij de 

bereikte sampletijd van 1 [ms]1 gelijk aan 24 [HZ]. 

De bandbreedte van de besturing is eenvoudig te verhagen door 

een snellere microcomputer te nemen. Bij gebruik van een iSBC 

86/05 kan de bandbreedte van de besturing van de lastsimulator 

verhoogd worden tot 38 [Hz]. 

De bandbreedte van de lastsimulator gelijk aan 24 [Hz] en kan met 

eenvoudige middelen verhoogd worden tot 31 [HZ]. 

De kuppel-toerental-karakteristiek van het te testen aan~rijfsysteem 

dlent binnen het koppel-toerental karakteristiek van de lastsimulator 

te liggen. Het maximale koppel op de lastsimulator is gelijk aan 36 

[Nm]. De maximale hoeksnelheid van de lastsimulator is gelijk aan 4.88 

[rad/s] . 

- De maximale absolute fout in de hoeksnelheid van de lastsimulator ten 

gevolge van reken- en meet- onnauwkeurigheden 

[rad/s]. 

gelijk aan 0.0682 
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Het aandrijfsysteem heeft een besturing die de hoekverplaatsing van 

het aandrijfsysteem kan meten en daaruit de hoeksnelheid kan berekenen. 

Het testen van regelalgoritmes voor het aandrijfsysteem kon wegens 

het uitvallen van de actuator van het aandrijfsysteem nlet doorgaan. 

AANBEVELINGEN 

- De servomotoren dienen beter tegen overbelasting te worden beschermd. 

Hierbij moet gedacht worden aan: 

- stroombegrenzers voor de servoversterkers 

- software matige bescherming in de besturingpro(~ramma I s van het 

aandrijf5ysteem. 
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[-] 

[NmJ 

[Nm] 
[Nm] 

[s] 

[5] 

[V] 
[V] 
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DE KOPPELMETtNG 

De koppelmeter is geijkt met een ijkstaaf en gewichten (fig 23). De 

koppelmeter heeft twee uitgangen. 

a Analoge uitgang. 

Uit de ijking blijkt dat de uitgangsspanning Tu tot op 0.01 [V] 

nauwkeurig is. Dit betekent dat de analoge koppelmeting tot op 0.111 

[Nm] nauwkeurig is. 

£ De digitale uitgang. 

De spanning van de analoge koppelmeting Tu wordt versterkt en 

vervolgens met een ADe (8 bits, twee complements methode) omgezet in 

een digitale waarde. Het maximaal te met en koppel T is gelijk aan 56 

[Nm]. De maximale fout waarmee een digitale waarde X bij toepassing 

van de twee complements-methode wordt gerepresentee~d is gelijk aan: 

X 
eX = 0.5* max 

2n- 1 

waarbij n het aantal bits voorsteld waarmee de waarde X wordt 

gerepresenteerd. 

Het maximaal te meten koppel is gelijk aan: T =56 [Nm]. De fout in de max 
digitale koppelmeting is dan gelijk aan: 

eTm = 0.5*5; = 0.22 
2 

[Nm] 
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fig 23 Ijking van koppelmeter. 



DE SNELHEIDSMETING 

De hoeksnelheid wordt gemeten met 

een 8bits 2-complements methode 

converter. De maximale fout die 

- B2.1 -

een inkrementele roterende pulsgever 

pulsteller en een digitaal analoog 

bij deze meting is gelijk aan de 

kleinste verandering in de hoeksnelheid en is gelijk aan: 

_ 2max 
sQ - 8-1 = 

2 
0.038 [rad/s] 
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OUDE INVOERMOGELIJKHEOEN VOOR OE PARAMETERS J, 0 EN C 

Bij de bestaande lastsimulator kunnen voor J, o en C waarden ingelezen 

worden mbv de variabelen J', 0' en C' . Oe waarden voor 

worden mbv de 2-camplements methode ingelezen en er geldt: 

J = 13,2/J' [kgm2] met -128 < J' < 127 

0 = 13,2/0' [Nms/rad] -128 < 0' < 127 

C = 13 , 2/C' [Nm/rad] -128 < C' < 127 

Voar ingetypte waarden groter dan 127 geldt; 

J', 0' of c' = ingetypte waarde - 256 

il1getypte invoer vaar4e 
vaarde vocr vaarde vocr v.ocr 
J*, D1

, C· Jl, D+ f C1 J, D, C 

0 0 
1 1 13.2 
2 2 6.6 
3 3 4.4 
4 4 3.1 
5 5 2.64 

10 10 1.32 
20 20 0.66 
50 50 0.33 

100 100 0.132 
127 127 0.104 
128 -128 -0.103 

DO -126 -0.105 
150 -106 -0.12 
200 -56 -0.24 

255 -1 -13.2 

tabel 1 Verband tussen de ingevoerde waarde en 

de werkelijke waarde voor J, 0 en C. 

Merk op dat: - Oe verdeling tussen 0.104 en 1 zeer fijn is. 

J', 0' en C' 

- Het mogelijk is om negatieve waarden voor J, D en C in 

te voeren. Negatieve waarden voor J 1 0 en C hebben 

echter geen fysische betekenis. 



NUMERIEKE WAARDEN VAN DE LASTSIMULATOR 

ACTUATOR 

- proportionele regelaar 

- servoversterker 

zie fig 24 

spanningsoverdracht actuator 

zie fig 25 

- torsiecomponent actuator 

- tijdconstante actuator 

- torsiestijfheid uitgaande as, 

flexspine, torsiemeter 

- snelheidsterugkoppelfactor 

- overbrenging harmonic drive 

- analoge hoeksnelheidsmeting 

BESTURING 

- digitale koppelmeting 

- analoge koppelmeting 

- maximaal koppel 

- maximale hoeksnelheid 

uitgaande as 

R = 6 [-] 

V = 1.8 [-] 

~ , = 0.41 [rad/Vs] 
1 

~ , = 0.010 [rad/Nma] 
2 

l' = 0.0052 [5] 

C1 = 7600 [Nm/rad] 

a = 0.0256 [Vs/rad] 

i = 80 [-] 

-2.05 

T 
..J!! = 0.441 
T 
TU 

--1! 
T 

= 11.1 

[Va/rad] 

(-] 

[Nm/V] 

[Nm] 

[rad/5] 
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- digitaal analoog converter 

- analoog digitaal converter 

X:IO.M 
TRANS 

'I: '.081' 
fl: I 

B4.2 -

ingang 8 bit 2-complement methode 

uitgang: -10 ., +10 [V] 

ingang -10 .. +10 [V] 

uitgang: 8 bit 2-complement methode 

6'1: t7C13 • I:I'.M 
TMHI 

'I: 5.081. .r: t14.1'l • 

"'" . 
I •. ~,-------------------~----------~ 

~.ooo,-__________________________ ~ __ ~ 

·I •. ~ 

500.~ • 

i 
I 
I 

I 
lSHl 

i 
! 

.. i 

I 
i 
I 

" r -, 
0.0 

!!II. 000 500.~ • L6 HZ 

fig 24 Overdracht servoversterker V2 . 

.Jl ...... PM}' .. , Nfl. 
',jOt 

"...,.,.. ..... " ,.., ....... " 
at ........ i· ... ..:. 

"" .. 1& 1 • ""I. '')','''" .D... 

•... ,._, ~ ... IOS., .... ,~ ............ -.,.. - '- .... 
• • ............. ,. • ,. , ..... oIfQ, 
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fig 25 Spanningsoverdracht actuator. 

!!II. 000 
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MODEL VAN DE ACTUATOR VAN DE LASTSIMULATOR 

De actuator van de lastsimulator wordt uitgaande van fig 2 van §2.1 als 

voIgt gemodelleerd: 

waarbij: 

Q
m 

Um 
Q 

T 

Qw 
R 

V 

H1 

H2 

H3 
i 

T 

1 
i 

1 
j 

T 

I 
L _____ J 

fig 26 Model van de actuator. 

uitgangspanning van microprocessor 

ingangsspanning van gelijkstroommotor 

hoeksnelheid gelijkstroommotor 

gemeten koppel 

hoeksnelheid lastsimulator 

proportionele versterker 

servomotorversterker 

spanningscomponent overdracht motor 

torsiecomponent overdracht motor 

overdracht torsieas 
harmonic drive 

terugkoppelfactor snelheidslus 

[V] 

[V] 

[rad/s] 

[Nm] 

[rad/s] 

[-] 

[-] 

[rad/Vs] 

[rad/Nms] 

[rad/Nms] 
[-] 

[-] 
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Het model van de actuator is nu eenvoudig om te schrijven tot het 

volgende model. 

H · 1 
H I 

2 
T' 

met: 

waarbij: 

met 

T T 

H ! 

2 

fig 5 Model van de actuator. 

spanningscomponent overdracht actuator [rad/Vs] 

torsiecomponent overdracht actuator 

tijdsconstant actuator-

H1 • (s) = 
II ' 1 

r'*s + 

R*V*I.I 
1 

II ' = --------~---
1 i* (1+R*V*c,x*1J 1) 

T 

T' = -----
1+R*V*a.*1J 

1 

H
2

' (s) = 
IJ ' 2 

i '*5 + 

[rad/Nms] 

[5] 

Hierin is: Cl : torsiestijfheid uitgaande as, harmonic-drive en 

torsiemeter 
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IMPLEMENTATIE VAN DE iSBC 86/12 

Uit kosten oogpunt is besloten om voor de implementatie van de iSBC 

86/12 geen origjnele inte! kast aan te schaffen maar om de bestaande 

kast van de lastsimulator om te bouwen en geschikt te maken voor de 

iSBC 86/12. Gegevens over uitrustingseisen werden uit handboeken van 

intel, door afkijken bij een bestaande intel kast en door 'trial and 

error' verkregen. 

De implementatie van de iSBC 86/12 bestond uit de volgende 

werkzaamheden: 

- Ombouwen van de 'oude' besturingskast van de lastsimulator. 

- Aansluiten van de connectoren. 

a multibus connector P1: 

zie tabel 2 en 3 

~ auxiliary connector P2: 

pin P2-19: PFII 

pin P2-38: AUX RESETI 

~ parallel 1/0 connector J1: 

zie tabel 4 

9. RS232C serial IIO connector J2: 

power fail interrupt 

hardware reset 

pin J2- 4: transmitted data 

pin J2- 6: received data 

pin J2-14: signal ground 

- Installatie van de voeding. 

De benodigde 5 [V] 4.88 [A] voeding wordt verzorgt door een externe 

voeding. 

De 12 [V] 0.45 [A] voeding werd afgetapt van de in de kast aanwezige 

interface voeding. 

- Bouw en montage van een debouncer voor de externe interrupt en reset 

signalen. Bij het geven van de reset of interrupt door de 
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desbetreffende schakelaars in de drukken maken deze schakelaars niet 

meteen goed kontakt. Hierdoor wordt er niet meteen een eenduidig 

signaal aan 

dit signaal 

de microprocessor afgegeven. De microcomputer beschouwt 

als een serie snel opeenvolgende reset of interrupt 

signalen maar kan deze niet verwerken. Gevolg: Het op tilt slaan van 

de microcomputer. Een debouncer strijkt het interrupt of reset 

signaal mooi glad zodat de microcomputer een eenduidig signaal krijgt 

aangeboden. 

[V] 
0 

I 
+5 -

a (tijd] b [tijd] 

fig 27 a signaal van de schakelaar 

b signaal na bewerking door de debouncer 

Het schema van de debounce schakeling ziet er als volgt uit: 
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- Koeling: 

Bij gebruik van de iSBC 86/12 traden na ongeveer een half uur in 

bedrijf te zijn geweest storingen op. Oorzaak hiervan bleek een te 

hoge bedrijfstemperatuur te zijn waardoor er op het board timing 

problemen ontstonden. Montage van een ventilatorkoeling heeft dit 

probleem verholpen. 

- Preparatie van de iSBC 86/12. 

De iSBC 86/12 is een flexibel microcomputer systeem. Alvorens het in 

gebruik te worden genomen dient de computer geprepareerd te worden 

zodanig dat de gewenste functies uitgevoerd worden. Dit prepareren 

van zo'n iSBC gebeurt door middel van jumpers. In tabel 5 staan de 

veranderingen welke in de jumper configuratie zijn aangebracht ten 

opzichte van de standaard configuratie zoals aangegeven in lit 5 

verwijderd extra functie 

97-98 97-99 ROM EPROM 

57-56 57-58 counterO 153.6 

67-74 EXT INTOI - IR7 

79-83 TMRO INTR - JR2 

77-91 TMR1 INTR - IR4 

86-89 PFI/ - NMI 

63-64 J2 chassis gnd 

tabel 5 veranderingen in de 

jumper confiquratie 

- Opmerkingen en waarschuwingen: 

[kHz] 

- Verbreek of maak nooit contact met de iSBC als de voeding van 

de iSBC aan staat. Hierdoor kunnen piekspanningen ontstaan 

waardoor chips kunnen worden opgeblazen. Vooral line drivers 

zijn hiervoor gevoelig. 

- Bij line drivers (bv van de output poorten of van de 

incrementele encoders) dient het verschil tussen een hoog en 

een 1aag signaal minstens 4 volt te bedragen. Is het verschil 
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minder dan is de 

worden. 
line driver kapot en dient vervantjen te 

Table U. Multibus Cmu>edor PI PIn AssIgnments 

PIlI' .... I'unctIon PIn" IiQMI FunctIcm 

1 GHO } -- ADAFI 
2 GND GtouncI 

Ai'" AORCi 
3 +511 ...16- AORO! • +511 Ifr AORAI 
5 +511 Ar AORI'!I 
8 +511 ..... AOA8I 
7 +1211 "-input 

../iIfr AOR9I 
8 +12\1 A'I"" ADA6I Address bus 
9 -511 Js'/(" ADA?I 

10 -511 AS" AOR4i 
11 GND 

) Ground 
...,... 

AOA!W 
12 aND M'" AOR2I 

"'fI 13 BCU<i llu$ Clock M AOR3i If. ,. NTI System lnitJalize ..(II'"' AORO! 
lS IlPANI llu$ POOnty in ..=#.;;, 4- Mr' ADA11 ....a- aPAOI llu$ Pnonry Out ...w OATEI 

.... 17 BUSYI llu$ Busy .Mr OATFf 
",.,8 BReQ/ Bus Reques! .JjIr DATCI 
•• 19 t.1AOCI Momoty Flead Command ,M.'" OAm 
... 20 UWTCI MeI'llOf'J Write Command - DATAl 
... 21 IORCi I/O Read Command .....,.. DATEII ·.22 IOWCi I/O Write Canrnand ...w DATB! 
... 23 XACKI' Tran. AI::knowtedge Jl(r DAT9I 

Databus i .... ~ 1NH11 lnl'lbil RAM ,.fj"/'" DA161 
-1!5- ... DAT7l ...... .fI!f" DAT4I ,,,.27 lIHeNi Byte HIgh enabie .:w OAT5/ 
.a-- AOA1(li Address bus bit 10 .:H'" OAT2/ 

If" 29 CBAQ/ Canmon Bus Request :1f! OAT3I 
-ao- AORlfl Address bus bit 11 .:Pi!' DATOI 

.. ·31 CCU<! Constant Clock ;J.it OATIl 
-ae- AOAI2/ Adrlress bus btt 12 75 GND 

}Gtound ".33 INTAI IfII8mJp\ Acknowleclge 76 GND 
~ AOAI3i Address bus bit 13 77 

...a& 1NT6I IntenupI request on 1&11191 6 78 
.;as- 1NT71 Intem.1>t request on """" 7 79 -1211 

}~--
:III" INT .... IntenupI request on level 4 80 -1211 
.:w INTSI IntenupI request on _ 5 81 +511 .... INT:!! IntenupI request on _I 2 82 .. 511 
-"'I(f' 1NT3i IfII8mJp\ request on level :> 83 +511 
A1"" INTO! jnIerrupt request on IeIOlll 0 84 +511 
AIr INTII ,raquesI on 1_ 1 as GND }GtouncI k AOAEI 86 GNO 

"AI ~ pons (1.3.5 ... 85) are on """"""",t SIde of the board. Pin 1 is the left-most pin when _ !rom tt'Ie 
CI:IfI'IPOI*1t Iide 01 the board with the extractors at the top. I<t un8illlligned pons are teSeMod. 

2-14 

tabel 2 Aansluitingen van multibus connector P1. 
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iSBC86/05 

1 

2. 

Table 2·23. Parallel 110 Connector .] 1 
Pin Assignments 

PIn'" Function Pin'" Function 

1 Ground 2 Port CA bit 7 
3 4 Port CA bit 6 
5 6 Port CA bit 5 
7 8 Port CA b,I4 
9 10 Port CA bit 3 

11 12 Port CA bit 2 
13 14 Port CA bit 1 
15 Ground 16 Port CA bit 0 

17 Ground 18 Port CC bit 3 
19 20 Port CC bit 2 
21 22 Port CC bit 1 
23 24 Port CC bit 0 
25 26 Port CC bit 4 
27 28 Port CC bit 5' 
29 30 Port CC bit 6 
31 Ground 32 Port CC bit 7 

33 Ground 34 Port C8 bit 7 
35 36 Port ca bit 6 
37 38 Port ca bit 5 
39 40 Port ca bit 4 
41 42 Port ca bl! 3 
43 44 Port C8 bit 2 
45 46 Port C8 bit 1 
47 Ground 48 Port ca bit 0 

49 Ground 50 EXT INTROI 

AU odd-numbered pms 1, 3, 5, ... 49) are on component 
side of board. Pin 1 is the right-most pin when viewed 
from the component side of the board with the extrac-
tors at the top. 

Cable connector numbering convention may not agree 
with board connector numbering co,wention 

tabe14 Parallel IIO connector J1, 

- B6.6 -
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PROGRAMMAHANDLEIDINGEN 

1 INtEIDING 

In deze bijlage wordt de opbouw en werking van de programma's van de 

besturingen van de lastsimulator en van het aandrijfsysteem besproken. 

De volledige programma's zijn te verkrijgen bij de vakgroep WPA. 

De programma's zijn 

hoofdprogramma waarin 

modulair opgebouwd en bestaan ult een 

verschillende routines worden aangeroepen. Doel 

van de modulaire opbouw is een overzichtelijke en efflciente programma 

opbouw. De modules zijn te verdelen in drie niveau's: 

hoofd niveau 

2 sub niveau 

3 bibliotheek niveau 

hoofdmod1l1e 

hoofdnjveau ---- ----

submodule submodule 

~--- - ---- . -1----".,...,,--
subniveau ----

bjbmodule bibmodule bibmodule 

bibliotheekniveau 

fig 29 Organisatie van de typen modules. Het aanroepen van 

public functions en procedures uit andere modules wordt 

door middel van pijlen aangegeven. 

Modules van het sub en bibliotheek niveau bestaan uit een aantal, voor 

andere modules vrij toegankelijke, functions en procedures," Dit worden 
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public functions en procedures genoemd. Voor een duidelijke en 

overzichtelijke programma opbouw ~s het aan te bevelen om zo te 

programmeren dat in modules aIleen public procedures en functions uit 

modules van een lager niveau kunnen worden aangeroepen. 

ad 1 HOOFDNIVEAU: 

In de modules van het hoofdniveau staan de ult te voeren programma's. 

Om deze programma's uit te voeren worden vaak public procedures en of 

functions uit andere modules aangeroepen. 

ad 2 SUBNIVEAU 

In de modules van het subniveau staan public procedures en functions 

die specifiek geschreven zijn voor gebruik in het hoofdprogramma van 

een bepaalde module op het hoofdniveau. 

ad 3 BIBLIOTHEEKNIVEAU 

In de modules van het bibliotheekniveau staan public procedures en 

functions die algemeen bruikbaar zijn, en dus niet programma gebonden 

z~Jn. 

In het nu volgende worden de modules in zoverre die door mij geschreven 

zijn besproken. 
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2 BIBLIOTHEEK MODULES: 

In deze paragraaf worden de volgende bibliotheek modules besproken: 

a MODULE CONSOL: In deze module staan public procedures en 

functions die gebruikt worden om de 

communicatie (invoer en uitvoer van 

variabelen) tussen de single board computer en 

de terminal (consol) te verzorgen. 

b MODULE INIT12: In deze module staat een public procedure die 

gebruikt wordt om de iSBC 86/12 van de 

lastsimulator te initialiseren 

c MODULE INIT05: In deze module staat een public procedure die 

gebruikt wordt om de iSBC 86/05 van de 

lineaire actuator te initialiseren. 

d MODULE LOAD12: Tn deze module staan public procedures die 

gebruikt worden voor de communicatie tussen de 

iSBC 86/12 van de lastsimulator met zijn 

interface (de DAC van de output microprocessor 

en de ADC van de koppelmeting). 

e MODULE MOTOR05: In deze module staan public procedures en 

functions die gebruikt worden voor de 

communicatie tussen de iSBC 86/05 van de 

lineaire actuator met zijn interface. 



a MODULE CON SOL file: CONSOL.SRC 

PBCONS.SRC 
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In deze module staan public procedures en functions die gebruikt 

worden voor de communicatie tussen de single board computer en de 

terminal (consol), 

Voor het toepassen van de MODULE CON SOL in een andere module dient de 

MODULE CONSOL als voIgt gedeclareerd te worden: 

$INCI.UDE( PBCONS.SRC ) 

Hierna voIgt een opsomming van en een korte gebruikshandleiding voor de 

public procedures en functions in de module CONSOLo 

Opmerking: STRINGx is een variabele die in PBCONS.SRC als voigt 

gedefinieerd ~s: 

TYPE STRINGx = PACKED ARRAY [1 .. x] OF CHARi 

Hierbj.j kan x de waarden 3, 7, 9, 11 en 15 aannemen. 

PROCEDURE PRINT3( WORD3 : STRING3 ) 

functie Deze functie print 3 karakters af op het 

beeldscherm 

voorbeeld PRINT3 ( , ABC' ) i 

resultaat (ABC) op het beeldscherm. 

PROCEDURE PRINTS( WORDS : STRING3 ) 

functie Deze functie print 5 karakters af op het 

beeldscherm 

voorbeeld PRINTS ( , ALFA= I ) ; 

resultaat (ALFA=> op het beeldscherm. 

PROCEDURE PRINT7( WORD7 : STRING7 ) 

functie Deze functie print 7 karakters af op het 

beeldscherm 

voorbeeld PRINT3('OTH+PHI'); 

resultaat (OTH+PHT> op het beeldscherm. 
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PROCEDURE PRINTS( WORD9 : STRING9 ) 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Deze functie print 9 karakters af op het 

beeldscherm 

PRINT9('SNELHEID1' ); 

<SNELHEID1> op het beeldscherm. 

PROCEDURE PRTNT11( WORD11 STRING11 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Deze functie print 11 karakters af op het 

beeldscherm 

PRINT11('ALFA - BETA'); 

(ALFA - BETA) op het beeldscherm. 

PROCEDURE PRINT15( WORD15 STRING15 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

PROCEDURE LINE 

Functie 

voorbeeld 

resultaat 

Deze functie print 15 karakters af op het 

beeldscherm 

PRINT15(' ALFA - BETA '); 

( ALFA - BETA ) op het beeldscherm. 

LINE.geeft de overgang naar een nieuwe regel 

LINE; 

overgang naar nieuwe regel op het beeldscherm. 

PROCEDURE TAB( LENGTH: INTEGER }; 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het uitschrijven op het beeldscherm van een LENGTH 

aantal spaties. 

Deze functie is vaak ook met een PRINTx procedure 

te realiseren echter de PRINTX procedure gebruikt 

meer geheugen ruimte. 

TAB ( 6 ); 

< > op het beeldscherm. 

PROCEDURE TABS( LENGTH: INTEGER ); 

functie 

voorbeeld 

Het uitschrijven op het beeldscherm van een LENGTH 

aantal sterren. 

TABS ( 4 ); 



- B7.6 -

resultaat <****> op het beeldscherm. 

PROCEDURE WRTTE5( NUMBER: INTEGER ); 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het schrijven van een integer waarde naar het 

beeldscherm. 

De waarde dient te liggen tU5sen -32768 en 32767. 

VAR A: INTEGER; 

A := 10; 

WRITE5( A ); 

<10> op het beeldscherm. 

PROCEDURE WRITE7{ LARGENUMBER : LONGTNT )i 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het schrijven van een long-integer waarde naar het 

beeldscherm. 

De waarde dient te liggen tU5sen -9999999 en 

+9999999. 

VAR B: LONGTNT; 

B :=: 400000; 

WRITE7( B ); 

(400000) ~p het beeldscherm. 

PROCEDURE READ7CHAR( VAR X: STRING7; I: INTEGER ); 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het lezen van een serie van I, met I tussen 1 .. 7, 

karakters, voorstellende een positief real getal, 

van'het beeldscherm. 

Deze karakters stellen een invoerwaarde voor de 

microcomputer voor. 

gebeurt door middel 

Afsluiten van de invoer 

van een RETURN. Zolang de 

invoer nog niet afgesloten is kan de invoerwaarde 

nog gecorrigeerd worden met behulp van de RUB OUT 

toets. 

READ7CHAR( X I 5 ); 

intoetsen op beeldscherm: <4.556) RETURN 

X[1 .. 7] is gelijk aan: 4. 556 t * 

PROCEDURE ASCIITODATA(DATAASCII7: STRING7; VAR DATA/EXPONENT: INTEGER); 



functie 

voorbeeld 

resultaat 
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Het vertalen van een serie karakters voorstellend 

een positief real getal na een voor de computer 

leesbare getalswaarde. 

invoer : DATAASCII7 bevattend een serie karakters 

voorstellend een positief real getal. 

uitvoer: DATA; een positief integer gatal. 

EXPONENT; een positief integer getal 
Er geldt nu: DATAASCII7 = DATA * 10-EXPONENT 

LET OP! DATA mag niet groter dan 32767 zijn. 

VAR DATA, EXPONENT: INTEGER; 

DATAASCII7: STRING7; 

met DATAASCII7[1 .. 7] = 4 . 5 5 6 * * 
ASCIITODATA( DATAASCII , DATA, EXPONENT ); 

DATA = 4556 

EXPONENT = 3 

PROCEDURE ASCTODATLG{ASCII7: STRING7; VAR DATA: LONGINTi EXPONENT; 

INTEGER}; 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het vertalen van een serie karakters voorstellend 

een positief real getal na een voor de computer 

leesbare getalswaarde. 

invoer : ASCII7 bevattend een serie karakters 

voorstellend een positief real getal. 

uitvoer: DATA; een positief long-integer gatal. 

EXPONENT; een positief integer getal 
Er geldt nu: ASCII7 = DATA * 10-EXPONENT 

VAR DATA: LONGTNTj 

EXPONENT: INTEGER; 

ASCII7: STRING7; 

met ASCII7[1 .. 7] = 2 5 4 . 556 

ASCTODATLG( ASCII7 I DATA I EXPONENT ); 

DATA = 254556 

EXPONENT = 3 
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b MODULE INIT12 file: INIT12.SRC 

In deze module staat slechts een public procedure die gebruikt wordt om 

de iSBC 86/12 te initialiseren. 

PUBLIC INTT12; 

PROCEDURE INITTALIZATION12( COUNTO INTEGER); 

PROCEDURE INITIALIZATION12( COUNTO : INTEGER) 

functie Het initialiseren van de iSBC 86/12 van de 

lastsimulator in de volgende toestand: 

- programmable peripheral interface (PPI): 

poort C8 output 

poort CA input 

poort CC upper output 

poort CC lower output 

- programmable interrupt timer (PIT): 

counterO wordt geprogrammeerd in de mode: 

- read/load least significant byte only. 

- nadat counterO geladen is met zijn aftel 

waarde COUNTO wordt de uitgang van counterO 

hoog en wordt bij het 0 worden van de 

counter gedurende een clock cycle 1aag 

waarna de counter automatische opnieuw 

geladen wordt. Voor de periode van counterO 

geldt: 

periodetijd = COUNTO/153600 [5] 

- binary count 

counter1 staat 1n de mode: 

read/load least significant byte only. 

- Nadat de aftelwaarde geladen is wordt de 

uitgang van counter1 laa9 en wordt pas weer 
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hoog als 

bereikt. 

geldt: 

de eindwaarde van counter1, wordt 

Voor de periodetijd van counter1 

periodetijd = COUNTO/153600 [5] 

- binary count. 

Initialiseren van counterO gebeurt door middel 

van het opgeven van de waarde COUNTO bij het 

aanroepen van de procedure INITIALTZATION12( 

CO UNTO ) 

Initialiseren 

programma te 

commando: 

van counter 1 dient in het 

gebeuren met behulp van het 

OUTBYT( OD2H , COUNT 1 ); 

- programmable interrupt control (PIC): 

De mode van de PIC wordt geprogrammeerd met 

behulp van het PIC initialization command word 

en is als voIgt: 

- Interrupt request door middel van een laag 

naar hoog overgang van het PIC input 

signaal. 

interruptO start adres: 32 

interrupt 1 start adres: 33 

interrupt7 start adres: 39 

- Nested mode dat wil zeggen dat interruptO de 

hoogste prioriteit heeft en dat interrupt7 

de Iaagste prioriteit heeft. 

- De PIC wordt als master PIC zonder slave(s) 

geinitialiseerd. 

- Na het beeindigen van de interrupt wordt 

automatisch een END OF INTERRUPT 

gegenereerd. 
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c MODULE INITOS file: INIT05.SRC 

In deze module staat slechts een public procedure die gebruikt wordt om 

de iSBC 86/05 van het aandrijfsysteem te initialiseren. 

PUBLIC TNITOS; 

PROCEDURE INITIAT,IZATION05 ( CO UNTO : WORD ); 

PROCEDURE INITIALIZATION05( COUNTO: WORD )i 

functie Het initialiseren van de iSBC 86/05 van het 

aandrijfsysteem in de volgende toestand: 

- programmable peripheral interface (PPI): 

poort CS output 

poort CA input 

poort CC upper output 

poort CC lower output 

- programmable interrupt timer (PIT): 

counterO wordt geprogrammeerd in de mode: 

- read/load least significant byte first , then 

most significant byte. 

- nadat counterO geladen is met zijn aftel 

waarde COUNTO wordt de uitgang van counterO 

haog en wordt bij het 0 worden van de 

counter gedurende een clock cycle laag 

waarna de counter automatische opnieuw 

geladen wordt. Voor de periode van counterO 

geldt: 

periodetijd = COUNTO/1230000 [5J 

- binary count 

Initiali5eren van counterO gebeurt door middel 

van het opgeven van de waarde CQUNTO bij het 
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aanroepen van de procedure INITIALIZATION12( 

COUNTO ) 

- programmable interrupt control (PIC): 

De mode van de PIC wordt geprogrammeerd met 

behulp van het PTC initialization command word 

en is als voigt: 

- Interrupt request door middel van een laag 

naar hoog overgang van het PIC input 

signaal. 

interruptO start adres: 32 

interrupt1 start adres: 33 

interrupt? start adres: 39 

- Nested mode dat wil zeggen dat interruptO de 

hoogste prioriteit heeft en dat interrupt? 

de laagste prioriteit heeft. 

- De PIC wordt als master PIC zonder slave(s) 

geinitialiseerd. 

- Na het beeindigen van de interrupt wordt 

automatisch 

gegenereerd. 

een END OF INTERRUPT 
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d MODULE LOAD12 file: LOAD12.SRC 

In deze module staan public procedures die gebruikt worden veor de 

communicatie tussen de iSBC 86/12 van de lastsimulator met zijn 

interface (de DAC van de output. microprocessor en de ADC van de 

koppelmeting) . 

PUBLIC LOAD12; 

PROCEDURE OUTOM12( X: INTEGER ); 

PROCEDURE INTSTAR( T5TO: INTEGER; VAR TST: INTEGER ); 

PROCEDURE IJKKOPPELMETING( VAR T5TO: INTEGER ); 

PROCEDURE OUTOM12( X: INTEGER ); 

functie Output van waarde X via poort C8H zodanig dat: 

127 ~ X ~ 0 ==} Q = 10*X/127 [V] m 
X > 127 ==} Q = m 10 [V] 

-127 ~ X < 0 ==> Q = m -10*X/127 [V] 

X < -127 ==> Q = -10 [V] m 

PROCEDURE INTSTAR( TSTO: INTEGER; VAR TST: INTEGER ); 

functie 

resultaat 

* Input van de digitale waarde T van de koppelmeting. 

De waarde T5T waarvoor geldt: 
* TST = T - T5TO 

T5TO is de offset waarde van de koppelmeting. 

PROCEDURE IJKKOPPELMETING( VAR T5TO: INTEGER ); 

functie 

resultaat 

Het toekennen van de offset waarde van de koppelmeting 

aan de variabele T5TO. 

VAR T5TO: INTEGER; 
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e MODULE MOTOR05 file MOT05.SRC 

In deze module staan public procedures en functions die gebruikt worden 

voor de communicatie tussen de iSBC 86/05 van de lineaire actuator en 

zijn interface. 

PUBLIC MOTOROS; 

FUNCTION READPOSITION : LONGINT; 

FUNCTION READPOS : INTEGER; 

PROCEDURE OUTOM05( X : INTEGER ); 

FUNCTION READPOSITION : LONGINTj 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het lezen van de 24 bits pulsteller. 

VAR AFSTAND : LONGINT; 

AFSTAND := READPOSITIONj 

De long integer variabele AFSTAND heeft de momentane 

waarde van de 24 bits pulsteller. 

FUNCTION READPOS : INTEGER; 

functie 

voorbeeld 

resultaat 

Het lezen van de 16 meest significant bits van de 24 

bits pulsteller. 

VAR POSITIE : INTEGER; 

POSITIE := READPOSj 

De integer variabele POSTTIE heeft de momentane waarde 

van de 16 meest significant bits van de 24 bits 

pulsteller. 

PROCEDURE OUTOM05( X : INTEGER ); 

functie Output van waarde X via poort C8H zodanig dat: 

127 ~ X ~ 0 ==) Q = 10*X/127 [V] m 
X ) 127 ==) Q = 10 [V] m 

127 ~ X < 0 ==) Q = -10*X/127 [V] m 
X < -127 ==) Q = -10 [V] m 



- B7. 14 -

3 PROGRAMMA VAN DE LASTSIMULATOR 

Het programma van de lastsimulator is opgebouwd uit de volgende modules 

die ais volgt geordend zijn: 

screenluad 
simulatur 

cansol 

loadsimulator 

init.12 load12 

hoofdniveau ----

subnjveau -----

bibliotheekniveau 

fig 30 Opbouw van het programma van de lastsimulator. 

PUBLIC SCREENLOADSIMULATOR; 

PROCEDURE MONITOR( VAR JOST, BETAI 0 1 CST: INTEGER ); 

PROCEDURE WRITEREADY; 

PROCEDURE MONITOR( VAR JOST, BETAI 0, CST: INTEGER ); 

functie 

resultaat 

Het verzorgen van de invoer van de parameters J 1 D en C 

VIa het beeldscherm. 

VAR JOST I BETA, D, CST: INTEGER; 

waarvoor. geldt: JOST 1000 * J(t=O) 

BETA = BETA 

D = D 

CST = C / 1000 

PROCEDURE WRITEREADY; 

functie : Het schrijven van <READY> op het beeldscherm. 



PUBLIC LOAD1; 

PROCEDURE INITSAMPLELOADSIMULATORi 

PROCEDURE A1A2B1B2B3; 

PROCEDURE SAMPLELOADSIMULATORi 

PROCEDURE INITSAMPLELOADSIMULATOR; 
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functie Het initialiseren van de variabelen die in de procedure 

SAMPLELOADSIMULATOR worden gebruikt. 

PROCEDURE A1A2B1B2B3; 

functie 
begin 

bereken (jI 

bereken J(tp) 

meet T 

meet Q 

Het berekenen van de 

variabelen A1, A2, B1, B2 en 

B3 zodat dit niet meer hoeft 

te gebeuren in de procedure 

TSSAMPLE. De bedoeling 

hiervan is dat in de 

procedure TSSAMPLE minder 

rekenwer~ hoeft te worden 

verricht waardoor de 

rekentijd en dus ook de 

sampletijd afneemt. 

PROCEDURE SAMPLELOADSIMULATOR; 

functie 

end 

fig 31 Flow-diagram van de procedure 

SAMPLELOADSIMULATOR 

Het bereken, op basis van het 

model van de last en het 

model van de regelaar van de 

lastsimulator, van de 

uitgangsspanning 

D'icroprocessor. 

van de 
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MODULE LOADSIMULATORj 

functie : Het uitvoeren van het programma van de lastsimulator. 

begin 

disableinterrupts 

initialization12 

screenloadsimulator 

initsampleloadsimulator 

a1a2b1b2b3 

ijkkoppelmeting 

setinterrupt.s 

writereadl 

enable interrupts 

N 

y 

sampleloadsimulator 

fig 32 Flow-diagram van het programma van de lastsimulator. 
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4 PROGRAMMA VAN HET AANDRIJFSYSTEEM 

Het programma van het aandrijfsysteem is opgebouwd uit de volgende 

modules die als voIgt geordend zijn: 

screen 

consol 

aandrijf 
systeem 

init05 

hoofdniveau 

motor1 

subniveau 

motorOS 

bibliotheekniveau 

fig 33 Opbouw van het programma van het aandrijfsysteem. 
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MASSATRAAGHEIOSMOMENT ALS FUNCTIE VAN DE HOEKVERPLAATSING: 

Indian we uitgaan van een robot zoals in figuur 34. 

Hiervoor geldt: 

met: 

J totaal massatraagheidsmoment 

JO massatraagheidsmoment van A 

JO = constant 

J b massatraagheidsmoment van B 

J b is een functie van hoek ~1 J o 
J b = J b (lP1) 

J c massatraagheidsmoment van C 

J c is een functie van de hoeken 

~1 en ~2' 

Jc = Jc{lP1'~2) 
fig 34 Model van 

robot. 

Het massatraagheidsmoment heeft nu de vorm: 

Jb(~1) en .1c(~1'~2) zijn tamelijk ingewikkelde functies met sinus en 

cosinus. Het kost relatief veel rekentijd om deze waarden uit te 

rekenen. Omdat de lastsimulator maar een graad van vrijheid heeft, en 

er dU5 geen enkele relatie bestaat tussen het massatraagheidsmoment en 

de hoek en ~1 en ~2 wordt het volgende voorgesteld: 

KIES: 

voordeel: Het massatraagheidsmoment wordt een eenvoudige en snel uit 

te rekenen functie. 
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We hebben nu een massatraagheidsrelatie met de vorm: 

2 3 2 
J(~) = J O + A*~ + B*~ + C*~ [kgm] 

In het uiteindelijke programma van de lastsimulator is deze relatie 

verder vereenvoudigd tot: 

2 [kgm ] 



- B9.1 -

DIFFERENTIAALVERGELIJKING VAN HET MODEL VAN DE LAST 

1 r------ -, 
f I 

T Q 
.1 I 

I III I 1 : 1l t) /I,J 

I I 
I I 
l2ast ___ - 2L-J 

fiq 7 Model van de last. 

T = T(t.) koppel [Nm] 

Q = Q{t) = <p(t) hoeksnelheid [rad/s] 
Q

1 = Q1(t) = <P 1(t) hoeksnelheid [rad/s] 
!p = !pet) hoekverplaatsing [rad] 

til 1 = 1j11(t) hoekverplaatsing [rad] 
2 J = J ( !p) = ,1 ( til ( t )) massatraagheidsmoment [kgm ] 

D dempinq [Nms/radl 

C torsiestijfheid [Nm/rad] 

met als randvoorwaarden: 

T{t=O) = 0 

Q(t=O) = 0 

iA'~ ~1t d.t 

~~. 

Het model van de last wordt nu door de volgende vergelijkingen 

beschreven: • 

T = C*(1Il - 1Il 1 ) 

d 
dt:(·T*2 1 ) = -D*Q1 + T 

Deze vergelijkingen kunnen omgeschreven worden tot: 



==) Q = Q + l*dT 
1 C dt 

==> 

~(J*Q) + D*Q = T + ~*dI + ~(~*dI) 
dt C dt dt C dt 

Hieruit voigt: 

t 
J(t)*Q(t) I 

t=O 

t t 
= I(T(t)-D*Q(t»dt + ~*T(t) I 

o t=O 

Met de randvoorwaarden voIgt hieruit: 

Q(t) = _1_ * J(T(.t>-O*Q(t»dt + O*T{t) + l*dT(tl 
J(t) 0 . J(t)*C C dt 

- 89.2 -

(2) 

t 
I 
t=O 
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KEUZE VAN DE GRENZEN VOOR DE INVOERWAARDEN J, D EN C 

Bij de keuze van de grenzen van de invoerwaarden voor de parameters 

massatraagheidsmoment J, demping D en torsiestijfheid C dient aan twee 

criteria te worden voldaan. 

a Welke waarden gelden er in de praktijk voor lasten die door 

middel van de lastsimulator gesimuleerd worden. 

b Welke eisen worden er aan de parameters gesteld met be trekking 

tot de nauwkeurigheid van het toegepaste rekenalgoritme. 

ad a PRAKTIJKWAARDEN 

- massatraagheidsmoment J 

Het massatraagheidsmoment van de servomotor is gelijk aan: 

Indien we de grootte van het massatraagheidsmoment van de last 

minstens in de zelfde orde van grootte als het 

massatraagheidsmoment van de motor nemen dan wordt indien alle 
massatraagheden gereduceerd worden naar een as het minimale 

massatraagheidsmoment voor de last: 

Volgens W.C. Bloks (bIz 49-53 lit [8]) bedraagt het 

massatraagheidsmoment van een harmonic drive Jhd 10 tot 20 

procent van het totale massatraagheidsmoment dat op de 

aandrijving werkt. Het massatraagheidsmoment van de harmonic 

drive is gelijk aan: 

-5 
J hd = 2.05 * 10 
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Een reele maximum waarde voor het massatraaqheidsmoment van de 

last is, indien het massatraagheidsmoment gereduceerd wordt naar 

de aandrijf-as, dan: 

J = J * i 2 * 10 = 2.05*10-5 * 802 * 10 = 1.312 [kgm2] hm 

Omdat de lastsimulator vooral voor testen wordt gebruikt wordt 

voorgesteld om als grenzen voor het massaatraaqheidsmoment te 

nemen; 

- visceuze demping 

De visceuze demping van een last is altijd een moeilijk in te 

schatten parameter die onder andere sterk temperatuurs 

afhankelijk is. Kijken we naar een robot dan is het aannemelijk 

dat in de motor met harmonic drive de qrootste visceuze demping 

zal optreden. Van de motor + harmonic drive combinatie van de 

lastsimulator is de totale visceuze demping gelijk aan: 

Dt = 3.9 * 10-4 [Nms/rad] 

lndien ook hier de demping gereduceerd wordt naar de uitgaande 

as dan krijqen we een demping van de last in de orde van qrootte 

van: 

D = Dt * i 2 = 3.9*10-4 * 802 = 2.5 [Nms/rad] 

Omdat de lastsimulator ook een testinstrument is wordt 

voorgesteld om voor de visceuze demping te nemen: 

D ~ 0 [Nms/rad] 

- torsiestijfheid 
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De torsiestijfheid van de uitgaande as, de torsiemeter en de 

harmonic drive is in (lit 2) gemeten en is gelijk aan: 

C1 = 7600 [Nm/rad] 

Ter vergelijk: De torsiestijfheid van een massief stalen as is 

gelijk aan:. 

4 
C = 8 * 109 * 4-1 

Waarbij d: diameter as [m] 

1: 1engte as [m] 

Een as met een diameter van d = 20 [mm] en een lengte 1 = 200 

[mm] heeft dan een stijfheid van 6400 [Nm/rad] 

Voor de toepassing van de lastsimulator als een instrument om 

regelstategieen (bijvoorbeeld adaptieve rege1ing) is het fijn am 

een slappe last, dus een lage eigenfrequentie, te hebben. Een 

torsiestijfheid van 1000 [Nm/rad] en een massatraagheidsmoment 

van 20 [k9m2] zou een eigenfrequente opleveren van: 

f = __ 1 __ * [k = 1.12 [Hz] 
2*11 J 

Voorstel neem voor de torsiestijfheid: 

C ~ 1000 (Nm/rad] 

ad b EISEN GESTELD DOOR HE! ALGORITME 



- B10.4 -

De nauwkeurigheid waarmee het algoritme gebaseerd op vergelijking (3) 

de hoeksnelheid volgens het model van §2.5.2 berekend wordt bepaald 

door: 

1 De stapgrootte T s 
2. De nauwkeurigheid waarmee het koppel wordt gemeten. 

l De grootte van de invoerwaarden van J, D en C. 

De stapgrootte mag maximaal 0.79*10-3 zijn. De nauwkeurigheid waarmee 

het koppel wordt gemeten wordt bepaaid door de interface en de 

kwaliteit van de rekstrookjes en de brugschakeling. De grootte van de 

invoerwaarden voor J, D en C kunnen we weI zelf kiezen. Kijken we naar 

B2.10 bladzijde 4 dan kunnen we halen uit; 

t.erm 3: dat C minstens 10000 [Nm/rad] moet zijn. 

term 1: dat J niet kleiner dan 0.1 [kgm2 ] mag zijn 

term 2: dat de verhouding J~C kleiner dan 0.1 dient te zijn. Dit 

gecombineerd met J = 0.1 en C = 1000 betekend dit dat D 

niet groter dan 10 [Nms/rad] mag zijn. 

In verband met een evenwichtige spreiding van de onnauwkeurigheden bij 
het berekenen van het algoritme dient aan de parameters de volgende 

eisen gesteld te worden. 

J: Real getal met maximaal 1 cijfer achter de komma. 

D: Integer getal. 

C: Integer getal dat een heel veelvoud van 1000 is. 

CONCLUSIE 

De parameters J, D en C kunnen gekozen worden tussen de grenzen: 

0.1 < J ~ 20 

o < 
10000 ~ 

Hierbij geldt: 

10 

9999000 

[kgm2] 

[Nms/rad] 

[Nm/rad] 

J: real getal met maximaal 1 cijfer achter de komma. 

D: integer waarde. 

C: integer waarde dat. een heel veelvoud is van 1000. 



CONTROLE VAN FORMULE (3) 

De formule van het model van de last §2.5.3 15 gelijk aan: 

T(n*T )-T{n*T -T ) + ____ ~s~ ____ ~s~~s_ 
C*T 

5 

Formule (3) wOldt gecontroleerd op de volgende punten 

- conditionering 

- numerieke stabiliteit 

- het oplossen van differentiaalvergelijking (5). 

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende gegevens: 

demping 0 i D i 10 [Nms/rad] 

massatraagheidsmoment 0.1 < J < 20 [kgm2] 

torsiestijfheid 10000 ~ C £ 999000 [Nm/rad] 

stapgrootte/sampletijd: T = 0.00079 [s] s 
maximale hoeksnelheid Qmax = 4.88 [rad/5] 

maximaal koppel Tmax ::: 56 [Nm] 

1 CONDITIONERTNG 
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(3) 

Een probleem heet goed geconditioneerd als een kleine verandering in de 
gegevens, de invoerwaarde, een kleine verandering in het resultaat, de 

uitvoerwaarde, geeft (lit[6] bIz 0.7). 

Het algoritme berekent de differentiaalvergelijking in discrete 

stappen. De kleinste stap, oX, waarmee een waarde X kan veranderen ten 
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gevolge van een eindige representatie van een waarde is bij gebruik van 

de 2-complements methode: 

X 
oX = 

max 
0.5*Zn 

waarbij n het aantal bits voorsteld waarmee de waarde wordt 

gerepresenteerd. 

Bij algoritme (3 ) 

uitvoerwaarde. 

is de invoerwaarde en Q(n*T ) 
5 

de 

T wordt. door een 8 bits getal gerepresenteerd. Vaor het koppel geldt nu 

dat de kleinste stap waarmee het koppel kan veranderen gelijk is aan: 

6T :: :: --::::.5~6 - :: 0.44 [Nm] 
0.5*2 8 

Tnvullen van Q(n*T )=Q' (n*T )+oQ en T(n*T )=T'(n*T )+6T in algoritme 
S S 5 S 

(3) geeft: 

n-1 
Q' (n*T )+6Q 

5 
= J{n*T ) * [ (T(k*T ) - D*Q(k*T )} + 

5 k=O S S 

(T' (n*T )+OT) 
D* s + J(n*T )*C + 

s 

T' (n*T )+oT - T{n*T -T ) s S 5 

C*T 
S 

De verandering, oQ, in de hoeksnelheid ten gevolge van een verandering 

6T in het koppel T is dus gelijk aan: 

5Q = D*I5T 
J*C + C*T 

5 

Hieruit voIgt dat oQ in het ongunstigste geval gelijk is aan: 

oQ ::: 10*0.44 0.44 
10000*0.1 + 10000*0.00079 

5Q = 0.0044 + 0.056 = 0.0604 [rad!s] 
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Een kleine verandering in T heeft slechts een kleine verandering in Q 

tot gevolg. 

CONCLUSTE: Dit algoritme is goed geconditioneerd. 

2 NUMERIEKE STABILITEIT 

Een algoritme heet numeriek stabiel als de totale rekenfout niet 

essentieel groter is dan de onvermijdbare fout (lit 6 bIz 0.9). 

Bij het bepalen van de numerieke stabiliteit van algoritme (3) is een 

foutenbron van belang. Dat is de rekenfout, eQ, die onstaat ten gevolge 

van de eindige representatie van de waarden. 

De rekenfout, eQ, dient 

waarmee de hoeksnelheid 

gemeten. 

gerelateerd te worden aan de nauwkeurigheid 

in de terugkoppellus van de actuator wordt 

De maximale 

een digitale 

kleinste stap: 

fout, e/ waarmee een waarde wordt gerepresenteerd is bij 

representatie van de waarde gelijk aan de helft van de 

X 
eX = 0.5 * oX = 0.5* max 

0.5*2n 

In het algoritme worden aIle waarden, behalve het koppel T, door middel 

van 16 bits getallen gerepresenteerd. T wordt slechts door 8 bits 

gerepresenteerd. De maximale fout in T is zaveel groter dan de maximale 

fout in de andere waarden dat in de nauwkeurigheidsanalyse aIleen naar 

fouten in T wordt gekeken. De maximale fout in T is gelijk aan: 

eT = 0.5 * oT = 0.22 [Nm] 
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De berekende hoeksnelheid Q die ook in het algoritme wordt gebruikt 

wordt berekend met een maximale fout (zie ook bladzijde 5 van deze 

bijlage) EQ = 0.0682 [rad/s]. 

De nauwkeurigheidsanalyse wordt uitgaande van algoritme (3) en de 

fouten ET en £Q cds voIgt uitgevoerd: 

T n-1 
Q±£Q = J(n~T )* r [ (T(k*Ts)±€T) - D*e Q(k*Ts±gQ » ] + 

5 k=O 

T(n*T )+eT 
5 -

T(n*T )+eT - T(n*T -T )+eT 
5 - S 5-

c*'f 
5 

Dit is oak te schrijven als de sam van algoritme (3) en de fout E2: 

T(n*T )-T(n*T -T ) 
+ s 5 s~ + 

C*T s 

T T D*gT 2*ET 
+ s *n*ET _+ S *n*D*£O _+ + --- J(n*T ) J(n*T ) J(n*T l*C - C*l' 

S 5 s 5 

Hieruit voIgt dat de bovengrens voor rekenfout In de hoeksnelheid. EO. 

gelijk is aan: 

T T s s D*ET 2*£T 
~Q = n*y-*£T + n*y-*D*eQ + J*C + C*T 

s 

In het ongunstigste geval is de rekenfout in hoeksnelheid gelijk aan: 

gQ = *0.00079*0 22 + n*O.g~~79*10*0.22 + 10*0.22 + 2*0.22 
n 0.1 . 0.1*104 104*0.00079 

= n*0.0065 + 0.022 + 0.056 [rad/s] 

1 2 3 
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Opmerkingen: 

term 1: Bij grate n kan deze term groot worden. Echter hier is 

sprake van een worse case analyse. In praktijk zal deze 

term, omdat hier sprake is van een statistisch proces, 

klein zijn en niet boven de 0.01 uitkomen. 

term 2 : De:r.e term is klein en veroorzaakt geen problemen. 

term 3: Deze term veroorzaakt geen problemen. 

hieruit voIgt dat de rekenfout die door het gebruik van algoritme (3) 

kan optreden gelijk is aan EO, met: 

EO = 0.01 + 0.0022 + 0.056 = 0.0682 [rad/s] 

Deze rekenfout dient gerelateerd te worden aan de nauwkeurigheid 

waarmee in de terugkoppellu5 van de actuator de hoeksnelheid wordt 

gemeten. De hoeksnelheid wordt hier gemeten met behulp van een 8 bits 

digitaal analoog converter. De maximale meetfout hierin wordt bepaald 

door de nauwkeurigheid van de 8 bits digitaal analoog converter en is 

gelijk aan: 

o 
£0 = max = 

gemeten 0.5*2n 
4.83 

0.5*2 8 = 0.038 [rad/s] 

CONCLUSIE: De rekenfout die gemaakt wordt bij het berekenen van de 

differentiaalvergelijking met behulp van algoritme (3) is 

maximaal 0.068 (rad/s]. Deze fout is, indien gerelateerd aan 

de nauwkeurigheid van de hoeksnelheidsmeting in de actuator, 

acceptabel. 

3 HET CORRECT OPLOSSEN VAN DTFFERENTIAALVERGELIJKJNG (2) 

Aantonen dat algoritme (3) differentiaalvergelijking (2) oplost kan 

dooT. middel van het berekenen van de exacte oplossing van de 
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differentiaal- vergelijking en deze te vergelijken met de oplossing van 

het alg(1ritme. 

De differentiaalvergelijking (2) is gelijk aan: 

(2) ~t(J(t)*Q(t» + D*Q(t) 

Een exacte oplossing is aIleen te bepalen indien: 

- J = constant 

- T = constant 

We hebben dan de differentiaalvergelijking: 

• 
J*Q + D*Q = T met randvoorwaarde: Q(t=O) = 0 

met als exacte oplossing: 

Jl*t 
Q (t) :::: I *'( 1-e J ] exact' D 

De oplossing van algoritme (3) wordt berekend met behulp van een 

computer programma. Tevens wordt in dit programma de exacte waarde met 

de benaderde waarde vergeleken. 

Uit de berekeningen (tabel 6) voIgt dat het verschil tussen de exacte 

oplossing en de benaderde oplossing minimaal is. 

CONCLUSIE: Dit resultaat bevestigt de aanname op bladzijde 4 van deze 

bijlage waarin term 1 verwaarloo6baar werd verondersteld. 



Tl'-'D 
3. 9130 
7.6260 

·11.7390 
1:5.6520 
119. 5650 
23. 4780 
27. 3910 
31. 3040 
3:5.2170 
3~. 1300 
43. 0430 
46. 9560 
50.8690 
54. 7820 
58. 6950 
62. 6080 
66. ~210 
70. 4340 
74. 3470 

tabe16.1 J = 20 

OEXACT 
I O. :5331 
I 0.9715 
I 1.3319 
; 1.6284 
I 1.8721 
I 2.0725 
, 2. 2373 
, 2. 3729 
I 2.4843 
I 2. 5759 
I 2. 6513 
I 2. 7133 
1 2. 7642 
I 2. 8061 
I 2. 8406 
J 2. 8699 
I 

...., 8922 c. 

I 2.9114 
J 2. 9271 

2 [kgm ] 

OTH 
I O. 5330 • , 0.9711 I 

I 1 3313 • 
, 1. 6275 I 

I 1.8707 , 
, 2.0707 I 

, 2.2351 , 
I 2. 3703 , 
, 2.4815 I 

I 2. 5730 , 
I 2. 6402- I 

I 2. 7100 I 

, '2. 7608 , 
I 2 8026 I 

I 2 8370 , 
} 2.86:::;3 I 

J 2 888~ I 

I 2 9076 I 

I 2. 9233 , 

OEXACT: Q ~ exact 

o :: 1 [Nms/ rad] 

OTH: Qth 
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OEXACT-OTH 
0.0001 I 

0.0003 , 
0.0006 , 
O. 0009 , 
0.0014 , 
0.0019 I 

0.0022 I 

0.0025 • 
0.0028 , 
0.0030 , 
0.0031 , 
O. 0033 I 

0.0034 I 

O. 0035 I 

O. 0036 I 

0.0036 , 
O. 0037 , 
0.0037 I 

O. 0038 , 

C = 100000 [Nm/rad] 



TIJD OEXACT OTH 
O. 1960 , 0.2670 , 0.2669 , 
O. 3920 # O. 4864 , O. 4862 , 
O. 5880 , 0.666a , 0.6666 I 

O. 7840 • 0.81'1 • 0.8148 , 
0.9800 , 0.9370 I 0.9367 • 
1. 1760 • 1.0372 , 1.0369 ; 

1.3720 , 1. 1196 I 1. 1193 I 

1, 5680 I 1. 1873 , 1. 1870 , 
1. 7640 , 1. 2430 I 1.2427 i 

1.9600 , 1.2887 I 1. 2884 , 
2. 1560 I 1. 3263 I 1. 3261 i 

2.3520 , 1.3572 , 1.3570 I 

2. 5480 I 1.3826 • 1. 3824 , 
2. 7440 ; 1. 4035 , 1.4033 ; 

2. 9400 I 1.4207 , 1. '4205 I 

3. 1360 t 1. 4348 I 1.4346 , 
3.3320 I 1.4464 I 1.4462 , 
:3 5280 I 1.4560 " 1.4558 I 

3. 7240 , 1.4638 I 1.4636 I 

tabel 6.2 J = 10 

OEXACT: Q 
exact 

D = 10 [Nms/rad] 

OTH: Qth 
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OEXACT-OTH 
0.0001 J 

0.0002 , 
0.0003 I 

0.0003 , 
0.0003 I 

0.0003 ; 

0.0003 I 

0.0003 , 
0.0003 I 

0.0003 I 

0.0903 , 
O. 0002 I 

0.0002 , 
O.OO()2 • 
O. 0002 , 
O. 000~1 • 
0.0002 I 

O. 0002 I 

0.0002 ; 

c = 10000 [Nm/rad] 



TI~D 
O. 0020 # 

0.0040 I 

0.0060 " 0.0080 , 
0.0100 , 
0.0120 • 
0.0140 I 

0.0160 , 
0, 0180 I 

O. 0200 I 

O. 0220 I 

0~0240 • 
0.0260 I 

O. 0280 I 

0.0300 I 

0.0320 I 

0.0:340 I 

0.0360 I 

0.0380 , 

tabe16.3 J = 0.1 

OEXACT 
O. 5438 
0.9690 
1.3~36 
1.6520 
1.8964 
2.0964 
2.2602 
2.3943 
2. 5041 
2. 5940 
2. 6676 
2. 7278 
2. 7772 
2.8176 
2. 8506 
2.8777 
2. 8999 
2.9180 
2. 9329 

2 [kgm ] 

OEXACT: Qexact 

OTH OEXACT·-OTH 
I O. 5400 I 0.0038 I 

• 0.9636 I 0.02::,4 , 
, 1.3140 I O. 0395 I 

i 1. 6041 I 0.0479 I 

I 1.8443 I O. 0520 I 

, 2. 0432 I 0.0~:l2 I 

I 2.20'78 , 0, 05;"4 I 

I 2.3442 I 0, 0502 , 

• 2. 4570 I 0.04/,J. I 

; 2. 5504 • O.Olf35 I 

I 2.6278 I O. 03'18 I 

• 2.6919 I 0.0360 I 

I 2. 7449 0.0323 I 

I 2. 788e I O.02U8 I 

, 2. 8251 , 0.02!:-)5 , 
• 2 8552 , 0.0225 I 

I 2. 8801 I 0.0197 I 

I 2.9008 • 0.0173 • 
I 2.91713 I O.Ol~l I 

D = 10 [Nms/rad] 

OTH: Qth 

C = 1000 
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[Nm/radJ 



DE INKREMENTELE ROTERENDE PULSGEVER VAN HET AANDRIJFSYSTEEM 

instrument 

merk 

type 

inkrementele roterende pulsgever 

Dr Johannes Heidenhain 

ROD 426 

2000 [pulsen/omw] 

fig 34 Aansluitingen gezien van soldeerzijde 

van de male plug. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ua1 
Ua2 
output 

ground 

+5 [V] 

-Ua2 -Ua1 
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+5 [V] 
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NUMERIEKE WAARDEN VAN HET AANORIJFSYSTEEM 

DE ACTUATOR 

Wegens uit uitvallen van de servomotor zijn een aantal waarden niet 

bekend. 

- sevoversterker V = 1.87 [-] 

zie figuur 35 

- spanningscomponent overdracht motor H1 (0) == [rad/Vs] 

- torsie component overdracht motor H2(0) = [rad/Nms] 

- tijdconstante motor 't == [5] 

- hoekterugkoppelfactor H6 
2*lT [tad/puIs] == 640000 

harmonic drive i = 80 [-] 

It 10.'" K v:s."" ~2._ AY:l.~ ;(;10."'_ Y: .... 33CO Y: -!>I. 101 • - "" • TRAIlS U: a 
10.'" 190.00 

-

-1 •. 00 ...I-----.--......------.---!-----' 

100.00 l6 HZ 10.000 K 100.00 10."'1( 

fig 35 Overdracht van servoversterker (onder lastsimulatorl. 
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IMPLEMENTATIE VAN EEN iSBC 186/03 

De implementatie van een iSBC 186/03 verloopt praktisch analoog aan de 

implementatie van de iSBC 86/12 B6. Voor de exacte informatie wordt 

verwezen naar de info-map van de iSBC 86/12. 



SNELHEIDSLUS VAN HET AANDRIJFSYSTEEM BIJ BEKENDE LAST 

De snelheidslus ziet er als volgt uit: 

T 
.i. r--

g . 
gew t<_ Q 

H4 H5 ..-..-
"<..)I 

fjg 18 Model van de snelheidslus 

Voar het koppel T geldt: 

T = i*(Q *H - Q*H
S

) gew 4 
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( 10) 

De last is bekent en bestaat uit een combinatie van een demping en een 

torsiestijfheid. De vergelijking van de last is: 

• 
T = .1*0 + D*Q w w 

Met Q=Ow*i wordt de overdracht H6 van de last: 

Q(5) ~6 
- -- = 

met 1J 6 
.1 _J = D en t6 = D 

Q 

T = 
H6 

invullen in vergelijking 10 levert: 

Q H4*i 
Hl = = Q 1 H *. gew H+ S .l 

6 



Met 

voIgt 

met: 

H 
H4 = R *V*_1 

\II H2 

HS 
H1 

_1 ) = {R *V*a. *- + 
\II \II H2 H2 

H1 = 
_IJ_1_ 

1 *5+1 

H2 = ~ 1 *s+1 

hieruit: 

HI 

1J 1 = 

= III 
1 *s+1 I 

i*R *V*11 
\II 1 

i*R *V*u *11 +i+11 *D 
\II \II 1 2 

en 

_Q_g_e_w __ ~"~I~ ___ H_l __ ~~ ____ ~~_ 

fig 36 Model van de snelheidslus van het 

aandrijfsysteem bij een bekende last. 

- B1S.2 -



- B16.1 -

REGELAAR VOOR HET AANDRIJFSYSTEEM BIJ BEKENDE LAST 

Uitgaande van een last zoals in B15 is gepresenteerd is het 

aandrijfsysteem als voIgt te modelleren: 

}--..-..! PID 1 
s 

fig 37 Model van het aandrijfsysteem bij bekende last. 

KEUZE VAN DE REGELAAR 

In principe wordt er voor een PID regelaar gekozen maar omdat het 

geregeld systeem een pool in de oorsprong heeft is een integrerende 

aktie niet meer nodig. Blijft over een PD-regelaar. Aan de regelaar 

kunnen eisen met betrekking tot de settling time en de doorschot 

gest.eld worden. 

-setting time: 

De settling time t is de tijd die verstrijkt voordat, ten s 
gevolge van een stapvormige verstoring in het ingangssignaal, 

het uitgangssignaal binnen een bepaalde band blijft rond de 

eindwaarde van dit uitgangssignaal. De A bij een gegeven 

settling time t dient dan kleiner of gelijk te zijn aan: 
5 

1 AlP 
A < -*In{-) 

= t !p s 

- doorschot: 

De doorschot is de maximale waarde van het positieve verschil 

tussen de responsie en de elndwaarde van deze responsie 

uitgedrukt in procenten. 



!l*1f 
W D = e *100\ 
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Ais eis wordt nu gesteld dat de doorschot 0 kleiner dan 0.2\ dient te 

zijn. Dit betekent dat de verhouding A/W ~ -2 dient te zijn. 

REGELAAR BESTAANDE UIT EEN PROPORTIONELE ARTIE 

Het te regelen systeem met een proportionele regelaar kan na enig 

rekenwerk als voIgt gemodelleerd worden: 

4'gew I I '~'w 
------~~~ ___ G_' __ ~~-· -----. .. ~ 

fig 38 Model van aandrijfsysteem met een P-aktie ais regelaar. 

H~ 
P*lll*~ 

Met.: G = ----"""-"'---
i*[HP*ct *R. *1] 

III .~ s 
tit 

Invullen van HI uit B15 en stel dat ct. = 1 dan geldt: 

Hiervan kunnen de poolbanen berekend worden. 



.. 

~-2 
UJ 

fig 39 
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Poolbaan van systeem G. 

Wordt er ais eis gesteid datde doorschot kieiner dan 0.2\ dient tezijn 

dan dient A/W ~ -2 te zijn. Hieruit voIgt voor P: 

Indien voor het uitvoeren van een regelaktie de parameters van de last 

worden opgegeven aan de besturing van de regelaar dan kan voor ledera 

last steeds een optimale proportionele regelaktie worden berekend. 

Zo kan ook een optimale PD-regelaar met behulp van de poolbaan methode 

worden berekend. 
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