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VOORWOORD

Het voorliggende rapport is het verslag van de werkzaamheden, die ik gedu

rende mijn afstudeerperiode verricht heb. Het afstuderen heeft plaats

gevonden aan de Technische Universiteit te Eindhoven, bij de vakgroep

Produktietechnologie en Automatisering van de Faculteit der Werktuigbouwkun

de. De opdracht was afkomstig van het Helmondse bedrijf Pelt & Hooykaas BV.

Mijn eindstudiehoogleraar was Prof. Dr. Ir. A.C.H. van der Wolf. De afstu

deerbegeleiders waren Ir. P.C. Mulders en Ing. K.G. Struik van de T.U.E., en

M.G.M. Lammers van Pelt & Hooykaas. Zij hebben mijn afstudeerwerk steeds

kritisch gevolgd, en bijgestuurd wanneer dat nodig was. Ir. J.A.W. Hijink

heeft mij geholpen bij het verrichten van de modale analyse metingen,

Ir. '=.C.G. Lo-A-Foe heeft mij bijgestaan met adviezen en met het computer

programma bij de modelvorming. Het grootste gedeelte van de afstudeerperiode

heb ik mogen doorbrengen bij de sectie lengtemeettechniek. Ik wil al dege

nen, die ik hier genoemd heb en verder aIle mensen r die direkt of indirekt,

bij mijn afstuderen betrokken waren, hartelijk danken voor de begeleiding en

hun behulpzaamheid.

Theo Bogaert,

oktober 1983.



SAMENVATTING

De sectie Lengtemeettechniek voert reeds een aantal jaren samen met het

Helmondse bedrijf Pelt & Hooykaas BV projecten uit, waarin de ontwikkeling

van meetmachines centraal staat. Het eerste gezamelijke project kreeg ge

stalte in de afstudeeropdracht van M.G.M. Lammers, het ontwikkelen van een

luchtgelagerde xy-tafel op graniet basis met een computergestuurde positie

regeling. Ret in dit verslag beschreven onderzoek is hiervan een vervolg

project. Het doel van de opdracht was het verbeteren van de positionerings

nauwkeurigheid van de xy-tafel. Om de daartoe noodzakelijke kennis te

vergaren ontrent de dynamische eigenschappen van de xy-tafel, is een

systeemanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse is een dynamisch model

opgesteld, dat door middel van dynamische metingen aan de xy-tafel is geveri-

fieerd. Uit deze metingen blijkt, dat het laag-frequent dynamisch gedrag

van xy-tafel voldoende nauwkeurig door het model beschreven wordt. Ret model

kan gebruikt worden am , door middel van simulatie met bestaande computer

programma's, positie- en snelheidsregelingen te testen, en de effecten van

wijzigingen in de constructie te voorspellen.



Hoofdstuk

1.1

1.2

1.3

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Opdrachtomschrijving

Samenvatting

Inhoudsopgave

Symbolen

INLEIDING

Algemeen 1.1

Beschrijving xy-tafel 1.2

Eisen aan de aandrijving met betrekking tot de

de regelbaarheid en de positioneerbaarheid. 1.4

SYSTEEMANALYSE

Inleiding 2. 1

Analyse xy-tafel 2.2

Statische stijfheidsmetingen aan de xy-tafel 2.7

De wrijvingswieloverbrenging 2.11

Hoofdstuk 2

2. 1

2.2

2.3

2.4

Hoofdstuk .'3

3. 1

3.2

3.3

3.4

3.5

MODELVORMING

Inleiding

Modelvorming xy-tafel .

Modelvorming wrijvingswieloverbrenging .

Modelvorming motor-tachocombinatie en

versterker

Samenstelling compleet model

3. 1

3.1

3. 11

3. 11

3.13

Hoofdstuk 4

4. 1

4.2

DYNAMISCHE STIJFHEIDSMETINGEN EN EENVOUDIGE BEWEGINGS

SIMULATIES IN HE! TIJDSDOMEIN

Dynamische metingen 4.1

Eenvoudige bewegingssimulaties in het

tijdsdomein . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.3

Hoofdstuk 5 CONCLUSIES ............................................................. 5. 1

(D.1) betekent zie bijlage 0.1



A

a
a
a ,ax y
b

bor

c

ce

cm

symbolen

Oppervlakte

sledeoppervlakte

proportionele snelheidsregelparameter

versnelling
lengte
lengte korte deel staalband

breedte
breedte omlooprol

stijfheid

verticale stijfheid y-geleiding

stijfheidsconstanten gereduceerd model

stijfheidsconstante gereduceerd model

stijfheid staalband , deel (1) en (2)

vervangende stijfheid eindplaat

stijfheid y-geleiding

stijfheid luchtlager

motorconstante

tachoconstante

m2

m2

vm- 1s

ms- 2

m
m

m
m

Nmrad- 1

-1Nm

Nm- 1

Nm- 1

Nm- 1

vsrad- 1
/ NmA- 1

vsrad- 1

cv

[0] I [Ox] I COy]

*[0 ]

°A
o
0p

d1 I d3 I d4 , dS
d 2
d./d

1 u
.dm
dw
E

stijfheid bladveer

dempingsmatrix

dempingsmatrix
dempingsverhouding aandrijving

diameter
dempingsverhouding gesloten positieregelkring

dempingsconstanten gereduceerd model

dempingsconstante gereduceerd model

diameter in- resp. uitgaand wiel

dempingsconstante motor

dempingsconstante wrijvingswieloverbrenging

elasticiteitsmodulus

Nm- 1

Nm- 1s /Nms

-1Nm s/Nms

m

Nm- 1s

Nms

m

Nms

Nm

Nm- 2



e
F,F 1,F2
Fn
F

V
F
~

FIJA

F~AR
F . i=1,2,3 of 4
fJ~

F~W
f
f
f. i=1, 2, 3 of 4
~

tolerantie eindpositie
kracht

normaalkracht

voorspankracht

wrijvingskracht

wrijvingskoppel aandrukrol

wrijvingskoppel aandrijfrol

wrijvingskoppel as 1,2,3 of 4

wrijvingskoppel wrijvingswieloverbrenging

doorbuiging van een balk
frequentie
eigenfrequentie

2
m
N

N

N

N

Nm

Nm

Nm

Nm

m
Hz
Hz

11

f,f ,f ,f_ _x y_x

G
HA
Hp

gegeneraliseerde krachtsvector

glijdingmodulus
overdracht aandrijving

overdracht gesloten regelkring

oppervlakte traagheidsmoment

overbrengingsverhouding

massatraagheidsmoment

, , anker

, , aandrijfrol

, , y-geleiding

, I last

, , werkstuk

, , omkeerrol

, I slede

A

A

A

A

A

-1-,mrad

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

kgm2

aandrukrollen, ,

polair opp. traagh.moment as 1,2 of 3

ankerstroom

effectieve stroom

ankerstroom deel i arbeidscyclu5

impulsstroom

nominale stroom

1,1
1

,1
2

I . i=1,2 of 3
Pl

I A
I eff
I·

1

limp

In

i

J s

J

JA

J A

JAR

J
9

J L

. J l

J or



massamatrix kg,kgm2

massamatrix kg,kgm2

koppel Nm
aanloopkoppel Nm

dempingskoppel wrijvingswieloverbr., gereduceerd

. -1
m~n

min- 1

Nm

Nm
Mm

Mm

Nm

Nm

m

m

m
mH

m

m

m

m

kgm2

-1 -1Nm , Nmrad

-1 -1Nm , Nmrad

Nm- 1 ,Nmrad- 1

Nmrad- 1

-1s

totaal y-geleiding

tachogenerator

wrijvingswiel i

wrijvingswielover-

, ,

, ,

, ,

, ,

op de motoras
maximaal motorkoppel

impuls-motorkoppel

statisch motorkoppel

wrijvingskoppel motor

wrijvingskoppel wrijvingswieloverbrenging

gereduceerd naar de motoras
aantal staalbanden

toerental

nominaal toerental

stijfheid

stijfheid as i

brenging gereduceerd naar de motoras

stijfheidsmatrix

werkzame lengte staalband

stijfheidsmatrix

versterking snelheidsfout

lengte
ankerinductiviteit

afstand inductieve verplaatsingsopnemers

afstand P tot x-as

arm F tot P

op x-as geprojecteerde afstand luchtlager tot P

lengte as i

JT

J t2

J Wi i=1,2,3 of 4

J W

n

[K], (K ], [K ]
x Y

'/:

[K ]x

k

k. i=1,2,3
1.

n

n
n

Mgrens,M
M.

1.mp

Mst.M

MIJM

MIJW

~
L

LA

lAB

lAP

IF
In
Ii i=1,2,3

IX,ly

[M], [M ], [M ]
x Y

'/:

[M
x

]

M
MA
MOW

toerentalvariatie
. -1

m~n



P
P
Pn
p
.Q

q

*
~'<ix' <i y ' ~x
r
r ar
ror
RA

R
T

5
T
T
T

d
Tu
t
U
U

A
UT
Un
u,u1'u2
u, uA' uB
u l
v

v
9

v
w

v
p

W
W
w
wc
x
Xo
x1

. x
B

xBo
x g

belasting
motorvermogen
nominaal motorvermogen

voedingsdruk luchtlager
externe krachtvector

verdeelde belasting

gegeneraliseerde coordinaatvector

radius
halve diameter aandrijfrol

halve diameter omlooprol

elektrische ankerweerstand

thermische motorweerstand

verplaatsing
kinetische energie
temperatuur
dode tijd

uitregeltijd

tijd
inwendige potentiele energie
ankerspanning

tachospanning

nominaal spanning

verplaatsing

indrukking inductieve verplaatsingsopnemers

indrukking luchtlagers

verplaatsing

gewenste snelheid

werkelijke snelheid

positioneersnelheid

wrijvingskracht
arbeid
verplaatsing
doorbuiging

coordinaat
verplaatsing

verplaatsing

opgedrongen verplaatsing

evenwichtspositie slede in x-rich,ting

gewenste positie

N
W
W

atm
N,Nm

-1Nm

m,rad

m
m

m

m
J
K
s

s

s
J
V

V

V

m

m

m

m
-1ms

-1ms

-1ms

N
W
m
m

m
m

m

m

m

m



Xw
tox
x

5

YO

Y1

Ys
Yso
Ys

Q

QAs

Tmech.M

Tel. M

Ttherm. M
lP
lPM

lP Mg
lPT

UI

Wo mech.n

werkelijke positie

volgfout
sledepositie in x-richting

verplaatsing

verplaatsing

opgedrongen verplaatsing

evenwichtspositie slede in y-richting

sledepositie in y-richting

hoek
totale speling

virtuele speling

werkelijke speling

dempingsverhouding

gewicht per volumeeenheid

gewicht slede per opperviakteeenheid

mechanische tijdsconstante motor

elektrische tijdsconstante motor

thermische tijdsconstante motor

hoekverdraaiing
hoekverdraaiing motoras

gewenste hoekverdraaiingmotoras

hoekverdraaiing tacho-as

hoekfrequentie

eigenfrequentie aandrijving

eigenfrequentie positieregelkring

ne eigenfrequentie mechanisch systeem

hoeksnelheid motor

afgeleide naar de tijd

variatie naar verplaatsing

reductie naar de slede

m

m
m

m

m

m

m

m

rad
m

m

m

kgm-3
-2kgm

s

s

5

rad
rad

rad

rad

-1rads
-1rads

rads- 1

rads- 1

-1rads



EINDSTUDIEOPDRACHT T.T.M. BOGAERT.

Afstudeerhoogieraar Prof. Dr. Ir. A.C.H. van der Wolf

Begeleiding Ing. K.G Struik,

Ir. P.C Mulders,

Ir. M.G.M. Lammers.

Inleidinq.

In november 1984, kwam aan de Technische Universiteit Eindhoven een xy-tafel

gereed, ais het resuitaat van een samenwerkingsproject tussen het

Laboratorium van Lengtemeting van de TUE, en het bedrijf Pelt & Hooykaas

Helmond b.v .. De xy-tafel, die wordt bestuurd vanuit een IBM PC waarop een

proportionele stappenregeling voor de positie en een snelheidsregeling is

geimplementeerd, werd ontworpen door M.G.M. Lammers ais afstudeeropdracht.

Bij het ontwerp werd gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die het

Laboratorium van Lengtemeting bezit, op het gebied van fijnmechanische

technieken en luchtlagergeleidingen, en die van het bedrijf betreffende het

verwerken van graniet tot zeer eng getolereerde onderdelen voor meet en

bewerkingsmachines. De xy-tafel is ontworpen ais prototype voor 2D meet- en

(contactloze) bewerkingsmachines. Het voor u liggende versiag beschrijft een

vervolgonderzoek, dat door de auteur is verricht aan de xy-tafeI, in het

kader van zijn studie tot ingenieur aan de TUE.

Opdrachtomschrijving.

De opdrachtomschrijving luidde letterlijk ais voIgt

1) Systeemanalyse.

Dynamische analyse van de granieten roeettafel v~n M. Lammers voor

positionering in twee dimensies, ten dienste van een optimale keuze voor een

nieuw motor-aandrijving en besturing.

Onderzoek naar traagheidsmomenten, wrijvingen, torsie en speling van de

bestaande componenten.

- Mogelijke verificatie met modale analyse.



- Simulatie van het model met C.S.S.L./C.S.M.P.

- In achtname van de "duty cycle" bij de motorkeuze.

- Voora! duidelijke specificatie van eisen voor het gewenste systeem,

zoals

amax
vfijn
vgrof
max. onnauw

keurigheid

1 m/s 2 (afhankelijk van de te versnellen massa's)

2 40 micron/s

5 100 mm/s

micron

2) Positioneringssysteem.

Vergelijking van het digitale posltle regelsysteem BBC-Axumerik-E met de

"Heuvelman"- comparator/ regelaar.

Gefundeerde keuze van de servoversterkers. Voor de positieterugkoppeling

dient gebruik te worden gemaakt van het Philips lineaire meetsysteem MK IV.

Het is gewenst dat het reeds aanwezige IBM microcomputersysteem deel

blijft uitmaken van het regelsysteem in de vorm van een overkoepelende

besturing.

In eerste instantie wordt gekozen voor een punt-punt besturing met een

maximale positie-afwijking van 1 micron. In een later stadium moet

uitbreiding van de gekozen oplossing tot een baanbesturing mogelijk zijn.

Uitwerkinq van de opdracht.

Aanleiding tot het uitschrijven van de afstudeeropdracht waren resultaten

van metingen, verricht aan de x-beweging van de xy-tafel, waaruit bleek dat

de positieonnauwkeurigheid 15 [~m] bedroeg, terwijl 1 [~m] was toegestaan.

De oorzaak werd gezocht in de bemonsteringstijd van de digitale regeling,

die te groot was in verhouding tot de tijdsconstanten van het systeem. De

grote bemonsteringstijd (enkele tientallen mili3econden, terwijl enkele

miliseconde vereist waren) werd veroorzaakt door een trage uitlezing van de

werkelijke sledepositie in BCD-code, en de regelalgoritme, die te veel

rekentijd vergde. In eerste instantie werd daarom besloten de positie op een

snellere wijze in te lezen door toepassing van pulstellers (waarbij een

puIs, afgegeven door het incrementele meetsysteem, overeenkomt met een

micron). De positieregeling zou hardwarematig, dus buiten de IBM-PC, moeten



plaatsvinden. De snelheidsregeling zou analoog met toepassing van bestaande

servo-versterkers dienen te geschieden. Deze voorstellen en wensen resul

teerden in het tweede gedeelte van de opdracht. De uitwerking van dit

gedeelte is beschreven in een afzonderlijk WPA-rapport (nr. WPA 0340) onder

de titel: "Literatuuronderzoek naar C.N.C.-besturingen ten behoeve van 2D

meet- en (contactloze) bewerkingsmachines".

Wanneer men doelmatig een servo-systeem wil ontwerpen, dient men kennis te

bezitten van het te regelen proces. In dit geval is het te regelen proces de

positionering van de slede in twee dimensies. Het doe1 van het eerste ge

deelte van de opdracht is inzicht te verkrijgen in de dynamische eigenschap

pen van de mechanische overdrachtselementen en de constructie van de xy

tafel door middel van een systeemanalyse. Hiervan wordt in dit rapport

verslag gedaan. Op basis van de systeemanalyse werd een geschikte servomotor

gekozen, en een dynamisch model afgeleid, datvervolgens geverifieerd werd

door het verrichten van modale analyse aan de machine. Het model kan worden

gebruikt om door middel van simulatie, in het tijds- of frequentiedomein, de

gekozen besturing, aandrijving, en overdrachtselementen kritisch te

beoordelen, en eventueel alternatieve oplossingen op een goedkope manler te

testen.



HOOFDSTUK INLEIDING.

- 1.1 -

1.1 Algemeen.

Om een optimale positie- en snelheidsregeling voor de xy-tafel te ontwerpen

is het wenselijk enig inzicht te verkrijgen in het dynamisch gedrag van de

aandrijving, de mechanische overdrachtselementen en de constructie van de

xy-tafel zeif. Door een dynamisch model op te stellen dat het dynamisch

laag-frequent gedrag van deze elementen goed beschrijft kan de werking van

diverse regelalgoritmes worden getest, met betrekking tot :

a) positioneerbaarheid van de slede,

b) stabiliteit van het regelsysteem.

Door uit te gaan van een niet volledig gelineariseerd model, kan de invloed

van veranderingen in bewegingsparameters op het dynamisch gedrag onderzocht

worden. Bepaalde parameters; zoals massatraagheden en stijfheden kunnen een

functie van de sledepositie zijn (en dus van de tijd). Wanneer dit het geval

is kan aan de regelparameters geen vaste instelling worden toegekend. De

toevlucht moet dan genomen worden tot aiternatieve regeialgoritmen, zoals

adaptieve regeling en voorwaartskoppeling. Bij adaptieve regelingen worden

karakteristieke eigenschappen van de systeembelasting gemeten door sensoren.

uit de gemeten waarden, berekent een algoritme de optimale instelling van de

digitale regelaar. Wanneer het dynamisch model van de xy-tafel voldoende

nauwkeurig is opgesteld is het mogelijk de regelparameterinstelling vooraf

te berekenen aan de hand van het opgegeven trajectorie (het gewenste verloop

van bepaalde toestandsgrootheden).

Een ander motief voor het verrichten van een systeemanalyse is dat even

tuele tekortkomingen in de machine, die het positioneergedrag nadelig kunnen

beinvloeden, aan het Iicht worden gebracht. De gekozen strategie is als

voIgt

- opstellen van uitgangspunten (hoofdstuk 1),

- systeemanalyse (hoofdstuk 2)

1) berekenen c.q. schatten van de bewegingsparameters, die het

dynamisch gedrag van de machine bepalen,
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2) reduceren van het aantal vrijheidsgraden en bewegingsparame

ters, am het af te leiden dynamisch model eenvoudig en dus

handzaam te maken,

3) verifieren van de berekeningen, schattingen en vereenvoudigin

gen door statische stijfheidsmetingen uit te voeren.

- modelvorming : 1) bewegingsvergelijkingen van de mechanische

overdrachtselementen, 2) motor/tacho/versterker vergelijkingen, 3)

assembleren van deze vergelijkingen en uitbreiden met regellussen

(hoofdstuk 3),

- modelverificatie door middel van dynamische stijfheidsmetingen

(hoofdstuk 4).

1.2 Beschrijving xy-tafel (A.2),[1,2].

De xy-tafel, afgebeeld in fig. 1.1, bestaat uit een slede (1), die in y

richting verplaatsbaar is over de zogenaamde y-geleiding (2), die is uit

gevoerd als zwaluwstaartgeleiding en op haar beurt in x-richting verplaats

baar is over een vlakplaat (3). Genoemde componenten zijn vervaardigd uit

graniet. De lagering van de slede t.o.v. de y-geleiding, en van de y-geleid

ing t.o.v. de vlakplaat vindt plaats met statische luchtlagers. De slede en

y-geleiding worden respectievelijk in y- en x-richting aangedreven via een

gecombineerde staalband- en wrijvingswieloverbrenging door gelijkstroommo

toren. De aandrijvingen zijn voor beide bewegingsrichtingen, zo veel moge

lijk identiek gedimensioneerd.

De eisen waaraan de xy-tafel moet voldoen zijn

-1
100 mms

-1
40 ~ms

-2mms

- positiebereik slede x-richting 700 mm,

y-richting 600 mm.

- maximaal sledesnelheidsbereik v 5max
- minimaal sledesnelheidsbereik v.: 2

m~n

- maximale sledeversnelling : a : 100max
- stijfheid luchtgelagerde systeem : < 300

- positieonnauwkeurigheid : < 1 ~m per as
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Fig. 1.1 De xy-tafel.
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Deze eisen gelden in eerste instantie aIleen voor positioneringsdoeleinden,

waartoe het onderzoek beperkt bleef. In het geval dat de slede een baan moet

beschrijven, zal bijvoorbeeld de eis met betrekking tot de positieafwijking

(beter: baanafwijking) moeten worden afgezwakt, terwijl de eis met betrek

king tot de maximale versnelling verscherpt moet worden.

1.3 Eisen aan de aandrijvinq met betrekkinq tot de regelbaarheid en de

positioneerbaarheid (A.3),(3,4,5,6]

-- -- - _._-----
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P A'i 'JH X"",
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Fig. 1.2 Servo-positioneringssysteem.

met: P: positieregelaar; s: toerentalregelaar; V: verster

ker; M: motor; T: tachogenerator; M.O.: mechanische over

drachtselementen; x : gewenste positie; x : werkelijke posi-
9 w

tie; 6x = x -x ; ~ : gewenste hoeksnelheid van de motoras;
9 w 9

~ : werkelijke hoeksnelheid; 6~ = ~ - ~ ; U : ankerspanning;
w 9 w a

In fig. 1.2 is een servo-positioneringssysteem in de algemene vorm weer

gegeven. Het systeem bestaat uit drie delen : 1) de positieregelaar, 2) de

aandrijving, en 3) de mechanische overdrachtselementen. De positieregelaar

werkt proportioneel met versterking Kv. De aandrijving bestaat uit een

servoversterker, gelijkstroommotor en tachogenerator, die op de motoras

bevestigd is. De tachogenerator wekt een spanning op, die evenredig is met

de werkelijke hoeksnelheid van de motor. De servoversterker voert een PI

regelaktie uit op het verschil van dit signaal met de gewenste hoeksnelheid.

Dit resulteert in de ankerspanning van de motor (in geval van ankerspanning

sturing). De mechanische overdrachtselementen dragen er zorg voor dat de
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hoeksnelheid van de motor uiteindelijk resulteert in de verplaatsing van de

slede.

In lit. [3] is vermeld dat de eisen met betrekking tot de positioneerbaar

heid van de slede en de stabiliteit van het servo-positioneringssysteem zijn

samen te vatten tot :

- eigenfrequentie wOA van de aandrijving zo hoog mogelijk,

- Kv =(0.2 .. 0.3) wOA

Als extra eis wordt gesteld, dat de slede zich binnen 0.3 5 in het eind

positietolerantieveld moet bevinden, nadat de gewenste positie zijn eind

waarde heeft bereikt. Met behulp van een nomogram uit een handboek voor

servo-positioneringssystemen [3] is bepaald dat, om te voldoen aan de

positioneringseisen, moet gelden
-1 -1Kv = 28 s; WOA= 85 rads

Opgemerkt wordt dat ervan uit is gegaan dat de eindpositie met een constante

sledesnelheid wordt bereikt, en dat de gewenste positie dus niet als een

hogere-orde polynoom aan de positieregelaar wordt opgegeven. In het laatste

geval zijn bovenstaande eisen minder dwingend.

Gewenst is dat de mechanische overdrachtselementen zich tesamen als een

ideale integrator gedragen. Meestal is dit niet te realiseren, maar er moet

toch naar gestreefd worden dat deze elementen de volgende eigenschappen

bezitten :

- hoge mechanische eigenfrequenties, waarbij :

Wo mech. n+1 > 2 Wo mech.n' Wo mech.1 ) 2 WOA ·
- hoge stijfheid,

- voldoende demping,

- geringe massatraagheidsmomenten, gereduceerd naar de motoras,

- lineair dynamisch gedrag.

Het hoogfrequent dynamisch gedrag van het servo-positioneringssysteem is van

belang, omdat het de gevoeligheid van het systeem voor stoorsignalen van

externe trillingsbronnen bepaald. Omdat er geen aanwijzingen zijn dat het

systeem onderhevig is aan stoorsignalen, wordt hier verder geen aandacht aan

geschonken.
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HOOFDSTUK 2 SYSTEEMANALYSE.

2.1 Inleidinq.

Het doel van de systeemanalyse is, het bepalen van de bewegingsparameters,

die voor het laag frequent dynamisch gedrag van de xy-tafel van belang zijn.

Er wordt gestreeft naar een zo laag mogelijk aantal parameters. Ten dienste

van de eenvoud en overzichtelijkheid wordt systeem opgesplitst in drie delen;

- xy-tafel met staalbandoverbrenging,

- wrijvingswieloverbrenging,

- aandrijving.

Deze deelsystemen zijn afzonderlijk onderzocht.

2.2 Analyse xy-tafel (B.2).

Onder de xy-tafel wordt hier verstaan: het gehele systeem zonder aandrijvin

gen, wrijvingswieloverbrengingen, en positieregeling. De xy-tafet is, zoals

de meeste andere mechanische systemen, een continu systeem, en bezit dus een

oneindig groot aantal vrijheidsgraden. Bij een globale afschatting van de

vervormingen, die kunnen optreden ten gevolge van het versnellen en vertra

gen van de slede en y-geleiding, is gebleken dat de xy-tafel kan worden ge

zien ais een discreet massa-veersysteem, waarbij de y-geleiding en de slede

ais starre Iichamen kunnen worden beschouwd. De elementen, waarin de groot

ste vervormingen optreden (zoals de staalband), bezitten weinig massa in

vergelijking met de granieten componenten. De massa's van de soepele elemen

ten worden ais eerste benadering verdeeld over de massa's van de granieten

componenten, waarmee ze direkt of indirekt verbonden zijn. In fig. 2.1 zijn

de bewegingen weergegeven, die belangrijk zijn. Deze bewegingen vinden

plaats in het horizontale viak en kunnen de positienauwkeurigheid van een

werkstuk, dat zich op de slede bevindt, beinvioeden. De overige translaties

en rotaties van slede en y-geleiding vinden plaats in verticale richting of

in een verticaal vlak. Uitsluiting van deze bewegingen is gebaseerd op me

tingen [1], waaruit bleek dat de stijfheid in verticale richting veel grater

was dan bijvoorbeeid de stijfheid in de aandrijf- richtingen. De verticale

stijfheid is gemeten door de slede in verticale richting te belasten en de

sledeverplaatsing in dezelfde richting te meten. Ze bedraeg 200 a 600 N~m-1,

afhankelijk van de luchtdruk. De minimale waarde voor de staalbandstijfheid
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API Fig. B.2.2 Overzicht maasatraagheden en stijfhedcn in he~ systeem.

massatraagheden: slede m , 'y-geleiding m , omkeerrol; JB;
• 5 9

stijfheden: C t ,C t : staalbanden; c1 : luchtlagers;
5.X S.y

C
v

: bladveren; Ce : eidplaten; Cb1 aandrijfrollen; Cb2
omkeerrollen;

I Fl : in het xy-vlak geprojecteerde afstand van de luchtlagE

tot het punt P.
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is 733 Nmm- 1. De totale hoogte van y-geleiding en slede is ongeveer 8 maal

zo klein als de lengte van de y-geleiding en zal roteren rond het gezamelij

ke massamiddelpunt. In het horizontale vlak roteert de y-geleiding rond het

midden van de bevestigingspunten van de staalband aan de slede. De vlakplaat

word als de vaste wereld beschouwd. In fig. 2.2 is het discrete massa-veer

systeem weergegeven dat als uitgangspunt dient voor de verdere systeemanaly

se. De waarde van de stijfheden en massatraagheden in fig. 2.2 zijn in tabel

2.1 vermeld.

massatraagheden

m = 33 kgs
m1 = 0 .. 100 kg

m = 94.25 kg
9

0.878 kgm2
J =s

J 10.74 kgm2=
9

I J l = onbekend

I
I J = 159 . 8 10- 6 kgm2
I or
! stiifheden
j 8 -1

c1 = 1.2 10 Nm

c t = (7.33 .. 52.25)
5 .x

massa slede;

massa van de op de slede geplaatste last;

massa y-geleiding;

massatraagheidsmoment van de slede t.O.V. haar

massamiddelpunt;

massatraagheidsmoment van de y-geleiding t.O.V.

haar massamiddelpunt in het xy-vlak;

massatraagheidsmoment van de last t.O.V. het

massamiddelpunt van de slede;

massatraagheidsmoment omkeerrol t.O.V. haar as;

: axiale stijfheid luchtlagers.

105 Nm- 1

cb1 = onbekend

c =st.y

: stijfheid staalband van de x-beweging;

(8.29 .. 52.25) 105 Nm- 1

stijfheid staalband van de y-beweging;

stijfheid aandrijfrollen in x- respectievelijk

cb2 = onbekend
7 -1ce = 3.3 10 Nm

c
v

y-richting;

stijfheid omkeerrollen;

gecombineerde stijfheid van de eindplaat en de

luchtlagerbevestiging;

stijfheid bladveer. J
Tabel2.1 overzicht massatraagheden en stijfheden.

Opmerkingen
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1) De gegeven stijfheid van de Philips axiale membraamluchtlagers is gemeten

bij een optimaa1 ingesteide luchtsp1eet [1J.

2) De stijfheid van de staa1bandaandrijving is een functie van de s1edeposi

tie. Hiervoor zijn de volgende verge1ijkingen afgeleid

(2. 1)

c =st.X (x-+ a . )(1 -a . - x
B

)
J::l xm~n x xm~n

c =st.y

EAl
Y

('1 + a . )(1 -a . - x )B ymln y ym~n B

Met 8 -2E = 2.1 10 Nmm ; A = 1.8

1 = 2.115 m' a . = a . =y , xm~n ym~n

-6 210 m; 1 = 2.315 m;
-2 x

7.5 10 m.

Verder is xB en YB de verp1aatsing van de staa1band over de aandrijfrol

voor respectievelijk de x- en y-beweging. Deze coordinaten zijn geIijk

aan de x- en y-coordinaten van de slede. Wanneer de y-geleiding zich

tegen haar aanslag bij de aandrijfrol bevindt, is xB gelijk aan nul. Het

gedeelte van de staalband tussen de y-geleiding en de aandrijfro1 wordt

a . genoemd. Voor de staalbandaandrijving van de y-beweging geldt
x.m~n

hetzelfde.

3) De stijfheid van de bandro11en is moeilijk te schatten, omdat deze van

onbekende factoren afhangt. Gezien de geringe massa's van de bandro11en,

wordt aangenomen dat de bandrollen weinig inv10ed hebben op de 1aagste

eigenfrequenties van het totale systeem.

4) Met ce wordt de stijfheid bedoe1d van een van de onderste gedeeiten van

de eindp1aat gecombineerd met de stijfheid van de 1uchtlagerbevestiging,

die er mee is verbonden.

5) Zowel de slede ais de y-ge1eiding is aan een zijde "star" ge1agerd, aan

de andere zijde zijn de luchtlagers op bladveren bevestigd. Dit om niet

para11elliteiten, tussen de geleidingsvlakken onderling, op te vangen.

Bij de y-geleiding zijn ze overigens verwijderd.

Het discrete massa-veersysteem wordt vereenvoudigd tot het massa-veersys

teem, dat in fig. 2.3 is weergegeven. De soepele elementen die de verplaat

singen van de y-geleiding bepa1en zijn hier geconcentreerd gedacht in een

·lineaire veer voor de y-beweging, en een torsieveer voor de rotatie rond P.
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Fig 2.3 Vereenvoudigd discreet model van de xy-tafel.

De in deze figuur vermelde stijfheden zijn

c1: stijfheid van de relatieve translatie van de y-geleiding t.O.V. de

aandrijfrol in x-richting,

c2 : stijfheid relatieve rotatie van de y-geleiding t.O.V. de vlaktafel in

het xy-vlak,

c 3: stijfheid van de relatieve translatie van de slede t.O.V. de aandrijfrol

in y-richting,

c 4: stijfheid van de relatieve translatie van de slede t.O.V. de y-geleiding

in x-richting,

cS: stijfheid van de relatieve translatie van de y-geleiding t.O.V. de

vlaktafel in y-richting.

De stijfheden c1, en c3 zijn gelijkgesteld aan de stijfheden van de

staalbanden c t en c t in de aandrijfrichtingen (vgl 2.1). De stijfhedens.X s. y
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c2 ' c4 ' Cs zijn afgeleid van cl ' ce ' cv ' en lFl' met behulp van het principe

van de virtuele arbeid. De berekende waarden hiervan zijn :

6 -1c2= 2.07 10 Nm rad ; 7 -1c
4

= 6.02 10 Nm ; 7 -1
cS= 5.18 10 Nm .

De wrijving in het systeem treedt op in de omkeerrollen, en is onbekend. De

weinige demping in het systeem treedt op in de luchtspleten tussen de

luchtlagers en de geleidingsoppervlakken, wanneer de Iuchtiagers in axiale

richting verplaatsen. Verder treedt er demping op in de eindplaten en bout

verbindingen.

2.3 Statische stijfheidsmetingen aan de xy-tafel (B.3).[7],[9]

Een eenvoudige manier am de parameters, die in paragraaf 2.2 zijn afgeleid,

experimenteel te bepaIen, is het verrichten van statische stijfheidsmetingen

ofweI het opnemen van hysteresislussen. Hiervoor is de in fig. 2.4 geschets

te opstelling gebruikt. De ingaande as van de wrijvingswieloverbrenging werd

hierbij vastgekIemd. Wegens practische bezwaren zijn er aIleen metingen in

x-richting verricht. Om slip tussen de wrijvingswielen en tussen staalband

en bandrol te voorkomen mocht de op de y-geleiding aangebrachte kra~ht niet

hoger zijn dan 22.5 N. De stijfheid van de constructie in aandrijfrichting

wordt hier gedefinieerd als :

Fc = 
u

(2.2)

met F

u

aangebrachte kracht ap de y-geleiding in x-richting,

verplaatsing aangrijpingspunt van kracht F in x-richting.

Verder is c de vervangende veerstijfheid van de in par 2.2 beproken stijf

heden c1 en c2 . Wanneer de kracht op een afstand IF = 0.345 m van het draai

punt P aangrijpt, varieert c als functie van de positie tussen 6 10S en 9.3

105 Nm- 1 . Ais IF = 0.935 m Iigt de stijfheid tussen 2.2 105 en 2.5 105 Nm- 1.

Bij het gebruik van twee ~itaalbanden wordt in het eerste geval de stijfheid

gemiddeld een factor 1.25 vergroot, in het tweede geval gemiddeld een factor

. 1.2. De geconstateerde speling en wrijving was sterk afhankelijk van de voe

dingsdruk van de luchtlagers. Bij een optimale instelling bedroeq de virtu

ele speling 3 ~m, en de wrijving O.S N.
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Fig. 2.4 Opstelling voor het meten van hysteresislussen.
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opnemers; 4:inductief meet~ysteem; 5: xy-schrijver.
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geleiding.
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De rotatiestijfheid c2 is IJemeten met opstelling 2.5, en bedroeg bij toepas-
5 -1sing van een staalband, 2.58 10 Nm rad . Met de gemeten waarde van c2, kan

hier de stijfheid c1 uit bepaald worden. Stijfheid c1 wordt in fig. 2.6 ver

geleken met de berekende staalbandstijfheid, als funktie van de sledeposi

tie.
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Fig. 2.6 vergeIijking van de gemeten en berekende staalbandstijfheid.

Met de opstelling in fig. 2.5 zijn ook nog hysteresislussen gemeten bij ver

schiIIende drukken. Deze zijn weergegeven in fig. 2.7. Uit deze metingen kan

geconciudeerd worden dat c2 onafhankelijk is van de toevoerdruk. Verder

voIgt dat de optimale insteIIing van de toevoerdruk, met betrekking tot

minimale wrlJvlng en virtuele speling, 2.2 [atm] bedraagt. Uit de weergege

ven hysteresislussen bIijkt bovendien dat de constructie meerdere soepele

elementen bevat. Om de oorzaak van de lage rotatiestijfheid te achterhalen

zijn een aantal aanvullende metingen verricht aan de zijkanten van de y

geleiding. Uit de resultaten van deze metingen lS gebleken dat de stijfheid

van de luchtlagers 3.3 107 is, in plaats van 1.2 108 Nm- 1. De grootste ver

vormingen ten gevolge van kracht F traden echter op in de boutverbindingen

tussen de eindplaten en luchtlagerbevestigingen, en eindplaten en geleid

ingsbalken.
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In het gereduceerde model in fig. 2.3, worden de berekende waarden voor c2
en c5 vervangen door de gemeten waarden

5 -1c :: 2.58 10 [Nm rad ].
2, gemeten '

6 -1c :: 6.45 10 [Nm ]
5,gemeten

c5 is niet direkt gemeten, maar kan worden bepaald door te bedenken dat c5
bepaald wordt door dezelfde constructieelementen als c

2
.

2.4 De wrijvingswieloverbrenging (B.4) [1,14]

De wrijvingswieloverbrenging, voor de x- en y-beweging identiek gedimen

sioneerd, is terug te brengen tot een star lichaam dat star bevestigd is aan

de motoras. Ret mechanisch vervangingsschema hiervan, is weergegeven in fig.
I I

2.8. De naar de slede gereduceerde modelparameters F~W en dw
zijn experimenteel bepaald. De gereduceerde massa is berekend.

,
dw

I---=t--

F~ // ... // /

F :: 23.24 L"N]
I,lW

mw :: 48.58 [kg]
d' :: 50 [Nm-1 5 ]w

Fig. 2.8 Wrijvingswieloverbrenging als star lichaam.
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Hoofdstuk 3 MOOELVORMING.

3.1 Inleidinq.

De modelvorming geschiedt in twee fasen. Eerst worden de dynamische modellen

van de volgende deelsystemen (fig. 3.1) opgesteld :

- xy-tafel (I)

- wrijvingswieloverbrenging (II).

- motor/tacho kombinatie en servoversterker (III).

De dynamische modellen van de eerste twee deelsystemen worden gebaseerd op

de bevindingen van de systeemanalyse, behandeld in hoofdstuk 2. De motorver

gelijkingen worden eveneens in dit hoofdstuk afgeleid. De tweede stap is de

assemblage van de modellen van de deelsystemen tot het volledig model van de

xy-tafel. De modellen van genoemde deelsystemen zullen zoveel mogelijk ver

eenvoudigd worden, om de hanteerbaarheid van het volledige model te vergro

ten.

De besturing (IV) wordt hier verder buiten beschouwing gelaten, omdat de

keuze ervan op de resultaten van de modeistudie zal moeten berusten. De

keuzecriteria van de besturing zijn in een afzonderlijk WPA-rapport (nr. WPA

0340) ondergebracht.

3.2 Modelvorming van de xy-tafel (C.2).[12,13,14,15]

Ook in deze paragraaf wordt onder "xy-tafel" weer de xy-tafel zonder aan

drijvingen, wrijvingswielen en positieregeling verstaan. Het in paragraaf

2.2 afgeleide discrete massa-veersysteem wordt in deze paragraaf gebruikt

als uitgangspunt voor de afleiding van het dynamisch model. Het discrete

model is weergegeven in fig. 3.2.

Dit model bevat 6 vrijheidsgraden, die als voIgt gekozen Zl]n

- x1: de relatieve translatie van het massamiddelpunt van de slede,

t.O.V. de y-geleiding in x-richting.

- Y1: De absolute y-coordinaat van het massamiddelpunt van de slede.

- ~ : De relatieve hoekverdraaiing van de slede rond haar massamiddel-

punt, t.o.v. de y-geleiding in het xy-vlak.
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Fig. 3.1 Aandrijving voor de y-beweging van de xy-tafel.

9.r

,

p

~4_ •. d2.
c-s.?S

Fig. 3.2 Gediscretiseerd model van de xy-tafel zondei aandrijvingen.

19: halve lengte y-geleiding; l~p: afstand draaipunt p tot

de x-as.



- 3.3 -

- X : De absolute x-coordinaat van het draaipunt P.
0

- Y . De absolute verplaatsing van het draaipunt P, in y-richting.o'
- q> : De absolute rotatie van de y-geleiding rond P, in het xy-vlak.

Verder bevat het model twee opgedrongen verplaatsingen :

- xB: De verplaatsing van de staalband over de aandrijfrol voor de x

beweging,

- YB: De verplaatsing van de staalband over de aandrijfrol voor de y

beweging.

De coordinaten zijn betrokken op het (x,y) assenstelsel, dat is opgespannen

in het horizontale bovenvlak van de vlakplaat. De vlakplaat wordt beschouwd

als een star lichaam, dat geen verplaatsing ondergaat. De oorsprong van het

assenstelsel is zodanig gekozen, dat x en y nul zijn in het geval de y-ge

leiding en de slede zich tegen hun aanslag bij hun aandrijfrol bevinden. In

dat geval zijn ook de opgedrongen verplaatsingen xB en YB gelijk aan nul.

Bij het opstellen van de bewegingsvergelijkingen is uitgegaan van de

volgende aannamen

- Het systeem ondergaat kleine verplaatsingen rond een evenwichts

stand. In de evenwichtsstand zijn de absolute coordinaten van de

slede (xBo'YBO)' en geldt voor de vrijheidsgraden en de opgedrongen

verplaatsingen :

-q>«1.

IjJ « 1.

sin q> = q>

sin IjJ = IjJ

cos q> = 1.

cos IjJ = 1.

- Draaipunt P blijft op de y-geleiding liggen.

- Er zijn geen geometrische of kinematische verbindingsrelaties tussen

x1' Y1' 1jJ, xo ' Yo' q>, xB' en YB'
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- De wrijving in het systeem wordt verwaarloosd.

- De zwaartekracht heeft geen invloed, en bewerkingskrachten ontbre

ken.

De stijfheid van de staalbanden c 1 en c2 ZlJn afhankelijk van xao en

Yao' en blijven bij kleine verplaatsingen rond een evenwichtsstand

dus nagenoeg constant.

aij kleine verplaatsingen geldt voor de positie van de slede

( 3 . , )

Waarin lAP de afstand is van het draaipunt P tot de x-as.

De bovenstaande aannamen in acht genomen, kunnen met behulp van de energie

methode van Lagrange de bewegingsvergelijkingen voor het systeem worden af

geleid. De vergelijking van Lagrange luidt :

d
T, .)d"t{ - T + U, = Qq '~ ~ -

met q: vektor die de vrijheidsgraden bevat,

T: kinetische energie in het systeem,

U: potentiele energie in het systeem,

Q: vektor die de gegeneraliseerde krachten bevat.

(3.2)

uit de bewegingsvergelijkingen, die werden verkregen door het toepassen van

de energiemethode van Lagrange bleek dat de vrijheidsgraden Y1 en Yo niet

beinvloed worden door x" xo ' ~ en ~ en de opgedrongen beweging xa . Andersom

worden x 1, xo ' ~ en ~ niet beinvloed door Y1' Yo en yS' Zodat de bewegingen

in x-richting en in y-richting dus ontkoppeld zijn.

De x- en y-bewegingen worden daarom afzonderlijk onderzocht. Er resulteren

de volgende deelsystemen met bijbehorende matrixvergelijkingen :
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I deelsysteem Y1 YO I YB }

[My] ~Y [D y ] •
[ Ky] Sly+ ~y

+ = f-y

I [ ]q = Y1 I Yo I YBY

(3.3)

[M ] = ms+ m1 0 [D ]

=[: :1 [Ry ] =[C 3

c::
3

cJ
y y

0 m -c
9 3

fT = [ c3
yS I -c3

y
S ]

-Y

II deelsysteem { x1 I ~ I Xo I ~ I ~

(3.4)

qT = [ x 1 , ~ x ~-x 0

[M ' = ms+m1 0
xJ

0 Js+J l

ms+ml 0

(m
S

+ml ) (YBOflAP) Js+J1

[K ] = 2c
4

0 0 0x
2

0 2a c
4

0 0

0 0 c
1

0

0 0 0 c
2

fT = [ 0 I 0 I c 1x
B

I o Jx

Hierbij is

ms+m1 (ms+ml ) (YSO+IAP)

0 Js+J l

m +m +ro l (ms+m l ) (YSO+lAP)+mglg9 5

(ms+m1) (YBo+1AP) J +J
1

+J +m 12+
s 9 9 9 2

+ m 1 +(ms +m1) (YBo+1)
9 9

[D ] 2d4 0 0
-1

= 0
x 2

0 2a d 0 0
4

0 0 0 0

0 0 0 d2
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de vector, die de vrijheidsgraden bevat;

massamatrix; [D] : dempingmatrix; [I] : stijfheidsmatrix.

De dempingmatrices hebben dezeIfde vorm ais de stijfheidmatri

ces, omdat de dempingsconstanten parallel geschakeid zijn aan de

stijfheidsconstanten met dezelfde index (waarbij d1 en d3 geIijk

aan nul zijn).

Met behulp van een computerprogramma zijn voor bovenstaande deelsystemen de

ongedempte eigenfrequenties en bijbehorende eigenvektoren berekend, ais

functie van de positie van de slede. De volgende gevallen worden berekend

a) Berekende staalbandstijfheid (zie par. 2.2). Er bevindt zich geen

werkstuk op de slede.

b) Gemeten staalbandstijfheid (zie par. 2.3). Er bevindt zich geen

werkstuk op de slede.

c) Berekende staalbandstijfheid. Er bevindt zich een puntmassa m1 van

100 kg, zonder massatraagheidsmoment, in het massamiddelpunt van de

slede.

Zowel geval a) ais b) worden doorgerekend, omdat de statisch gemeten stijf

heid van de staalband voor een deel bepaald wordt door toevalligheden en

constuctieelementen die buiten de staalbandaandrijving liggen. Bovendien is

het interessant te zien, hoe het systeem zich gedraagt als de staalband

stijfheid in werkelijkheid overeenkomt met de theorie.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de in tabel 3.1 weergegeven parame

ters. De staalbandstijfheden zijn berekend volgens vergelijking (2.1). De

stijfheid van de staalband van de y-beweging is niet gemeten, maar hiervoor

zijn de gemeten waarden van de staalbandstijfheid van de x-aandrijving ge

bruikt. De waarde van c2, c4 en Cs zijn in par. 2.3 bepaald.
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m = 33 [kg] ; m1 = 0 .. 100 [kg] ; m = 94.25 [kg] ;s 2 2 9 2
J = 0.878 [kgm ]; J l = O. [kgm ]i J = 10.74 [kgm ];s g
a = 0.2 [m] ; lAP = 0.23 Em]; 1 = 0.56 Em];

9
berekende staalbandstiifheden :

106 -1 1.560 106 -1c
1

(x
Bo

= 0.0) = 5.208 [Nm ]; c1(xBo= 0.2) = [Nm ];

106 -1 106 -1
c 1(xBo= 0.4) = 1.001 [Nm ]; c 1(xBo= 0.6) = 0.790 [Nm ];

106 -1 106 -1c
3

(yBo= 0.0) = 5.225 [Nm ]; c3 (yBo= 0.2) = 1.580 [Nm ];

106 -1 106 -1c3(y Bo= 0.4) = 1.026 [Nm ]; c3(yBo= 0.6) = 0.822 [Nm ];

gemeten staalbandstiifheden :

106 -1 1.351 106 -1c
1

(x
Bo

= 0.0) = 1.627 [Nm ]; c1(xBo= 0.2) = [Nm ]i

106 -1 106 -1
c 1(xBo= O. 4) = 0.960 [Nm ]; c 1(xBo= 0.6) = 0.829 [Nm ];

106 -1 106 -1
C3 (YBo = 0.0) = 1.627 [Nm ]; c3 (yBo= 0.2) = 1.351 [Nm ]i

106 -1 106 -1c3(yBo= 0.4) = 0.960 [Nm ]; c3(yso= 0.6) = 0.829 [Nm ];

c
2

= 0.258 105 [Nmrad- 1]., 1 6 107 [Nm- 1]c
4

= . i
6 [ -1,c5 = 6.45 10 Nm J.

Tabe13.1 Modelparameters.

Eigenfreguenties deelsysteem {Y 1, Yo' YBo}

De berekende eigenfrequenties van het deelsysteem (Y1'Yo 'YB) zijn weergege

ven in fig. 3.3. De eigenfrequentie f 1 hoart bij vrijheidsgraad Y1 ' £2

hoart bij Yo .

".2.

10

o

to

<{a

50

60

+0

~2 [1-12.1

O.~

--
o'---~-----_-

II>

50

60

40

20

Fig. 3.3 Eigenfrequenties deelsysteem I.
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In het geval a) geldt in aIle sledeposities, uitgezonderd Ya = 0.0 em], dat

bij de laagste eigenfrequentie f 1 de slede en de y-geleiding in dezelfde

richting bewegen, waarbij de verplaatsingen van de slede een faktor 3 tot 6

grater zijn dat de verplaatsingen van de y-geleiding. aij de f 2 bewegen ze

in tegengesteide richting, en zijn de verplaatsingen van de y-geleiding een

faktor 1.5 tot 2 groter dan die van de slede. aij Ya = 0.0 Em] bewegen ze

bij f 1 in tegengesteIde, en bij f
2

in dezeIfde richting. In fig. 3.3 is te

zien dat, in geval a) eigenfrequentie f 1 sterk verioopt als funktie van de

sledepositie. De stijfheid van de staalband kan in dit geval niet constant

worden beschouwd, en in het dynamisch model voor simulatie doeleinden zal c3
moeten voorkomen ais een funktie van Ya' De niet-lineaire bewegingsverge

Iijkingen Iuiden voor grate verplaatsingen verder hetzeIfde ais vergeIijking

( 3 .3) .

In geval b) varieren de eigenfrequenties, in vergelijking met geval a),

veel minder ais funktie van de sledepositie. Hier kan dus voor de staalband

stijfheid een gemiddelde waarde gekozen worden, die geldig is voor eike sle

depositie.

Wanneer geval c) wordt vergeleken met a), dan blijkt dat ook de massa van

het werkstuk een grate invioed heeft op de eigenfrequenties. Zowel de ver

houding van de eigenfrequenties ten opzichte van elkaar, ais de grootte er

van, komen in geval a) en b) goed overeen met de eisen. In geval c) is de

eerste eigenfrequentie te Iaag.

Eigenfreguenties deelsysteem { x1, ~ , xo' ~ I Xao}

Dit systeem bezit vier eigenfrequenties. De laagste twee eigenfrequenties

ZlJn in fig. 3.4 afgebeeId, als functie van de evenwichtspositie van de

slede. Zoals in deze figuur is te zien l is vooral de tweede eigenfrequentie

in geval a) en c) sterk variabel. In geval b) hebben beide eigenfrequenties

een vlak verloop. Wanneer de eigenfrequenties in de gevallen a) en c) met

elkaar vergeleken worden, is weer de invloed van de massa van het werkstuk

te onderkennen. De twee hogere eigenfrequenties varieren~n geval a) en b)

tussen 180 en 220 [Hz]. In geval c) zijn ze ongeveer een factor 1.5 lager.

Met betrekking tot de richtlijnen verrneld in paragraaf 1.3, kan gesteld

worden dat de verhoudingen van de eigenfrequenties tot elkaar in aIle geval

len voldoen. De laagste eigenfrequentie is in aIle gevallen ongeveer een
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Fig. 3.4 Het verloop van de laagste twee eigenfrequenties van deelsysteem

II, als functie van de sledepositie (evenwichtstand). Weergegeven

zijn geval a), b) en c).
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factor 3 te laag. Voor kleine werkstukmassa's horen f 1 en f 2 bij achtereen

volgens x en~. Ter vereenvoudiging van het model worden de vrijheidsgradeno
x1 en $ onderdrukt. De bewegingsvergelijkingen van deelsysteem II gaan dan

over in

[ Kx ] q = f-x -x
(3.5)

met T [ ] ; f =[c 1xB ' 0 ] .q = x ~x 0 x

[M ] = m +m +m
1 rnglg+ (rns+ml)(Yao+lAP) ~x g s

mglg+ (ms+ml)(YBO+lAP) m I 2+ (mS+ml)(YBO+lAP)2+Jg+Js+J~g g

[K ] =
~1 OJ [D ]

= [~
o I

x x
d2Jc2

Uit berekeningen kon geconcludeerd worden, dat reductie van het aantal vrij

heidsgraden van vier naar twee, bij Iage frequenties geoorloofd is.

Bij eventuele simulatie van grote sledeverplaatsingen zal deze afhanke

Iijkheid meegenomen moeten worden. Het steisel lineaire bewegingsvergeIijk

ingen (3.5), gaat dan over in het volgende steisel niet-lineaire

bewegingsvergelijkingen

+ (3.G.a)

(3.G.b)
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3.3 Modelvorming wrijvingswieloverbrenging (C.4).

De wrijvingswieloverbrenging wordt als een star lichaam beschouwd, dat star

op de motoras is bevestigd. de al eerder afgeleide modelparameters zijn :

I .2
J w= mW~

I .2
dw= dw~

M = F i
IJW IJ

totale massatraagheidsmoment, gereduceerd naar de

motoras;

dempingscoefficient, gereduceerd naar de motoras;

wrijvingskoppel; gereduceerd naar de motoras.

De verhouding tussen in- en uitgaande beweging is constant

(3.7)

3.4 Modelvorming motor-tachocoabinatie en versterker (C.4). [4,13,16]

De servomotor (BBC-RS120) is van het staafankertype. De keuze is gebaseerd

op

- de kleine inbouwmaten (grootste diameter is 56 [mm]),

- de goede regelbaarheid van het toerental,

- dynamisch bereik,

- kleine tijdsconstante,

- lineaire motorkarakteristiek,

- duty-cycle.

De bijbehorende tachogenerator is de BBC-TB200. Als servoversterker is een

Axodynregelaar, type OS-MV-02 gekozen. Deze keuze is o.a. gebaseerd op de

positieve ervaringen die het Laboratorium van Besturingstechnologie met dit

type regelaar heeft.

Modelvergelijkingen :

Aangezien het uitgangssignaal van de gekozen versterk,er een gelijkspanning

is, worden hier de vergelijkingen gegeven voor een gelijkstroommotor met

ankerspanningssturing en permanente magneetbekrachtiging.
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Spanningsvergeliiking:

•
UA(t)= RAIA(t) + LAIA(t) + EM(t)

Tegen EMK:

Stroomvergelijking:

Koppelvergelijking: (voor de aandrijving van de x-beweging)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

-4 -1i = 5 10 [m rad ] overbrengingsverhouding tussen de hoekverdraaiing van

de motoras en de verplaatsing van de y-geleiding

Vergelijking servoversterker:

(3.12)

In geval van proportionele snelheidsregeling:

~: proportionele regelparameter [-]

~Mg: uitgangsspanning positieregelaar, is een ~aat voor de gewenste

motorhoeksnelheid [V]

-1
~M: werkelijke hoeksnelheid motoras [rad s ]

cT: tachoconstante [Vsrad- 1]
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Opmerking: Voor een meer compleet model van de motor/tacho/servoversterker

combinatie wordt verwezen naar lit. [13].

3.5 samenstelling compleet model (C.S).

De koppeling van de bewegingsvergelijkingen met de motorvergelijkingen is

tot stand gekomen door de in de vorige paragraaf vermeide koppelvergelijk

ing. Het lineaire model dat de y-beweging van de slede beschrijft, bestaat

uit de volgende vergeIijkingen : (3.3), (3.7) tim (3.12) , en de

vergelijking voor de positieregeling :

(3.13)

met Yg als de gewenste sledepositie in y-richting.

Opmerkingen : - In vergelijking (3.14) dient Xo vervangen te worden door Y1"

- De absolute slede coordinaat Ys is gelijk aan Y1'

Bet lineaire model voor de sledebeweging in x-richting bestaat uit

vergelijking (3.7) tim (3.12), en de bewegingsvergelijkingen x-beweging,

betrokken op het vrije coordinatenstelsel {x , x } :
o S

met:
*T

q = [x , x ]o s

Hierin is [R] de transformatie matrix die voIgt uit

'Ie

q = [R] ~x-x

dus [R]
= 1

1 0

]I 1 Y801- lAP
L
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De terugkoppeling van de positie wordt weer beschreven door

(j) = K (x - x )Mg v g 0
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DYNAMISCHE METINGEN EN EENVOUDIGE BEWEGINGSSIMULATIES.

4.1 Dynamische metingen (0.1). [17,18J

Het stelsel lineaire vergelijkingen van de xy-tafel, zonder aandrijvingen,

wordt getoetst aan de resultaten van dynamische metingen. Omdat de motor/

tachocombinatie nog niet ter beschikking stonden, werd er van afgezien de

complete aandrijving dynamisch door te meten De metingen zijn uitgevoerd

met een dynamische signaalanalyser (HP3423). De modelparameters, die corres

ponderen met de genoemde componenten zijn echter nauwkeurig opgegeven door

de fabrikant. Ook de modelparameters van de wrijvingswieloverbrenging worden

verwacht goed met de werkelijkheid overeen te stemmen.

Meetmethode.

De ingaande beweging van de wrijvingswieloverbrenging wordt geblokeerd,

waarna de xy-tafel in trilling wordt gebracht door haar in een aantal punten

in x- en y-richting aan te stoten met een rubber hamer. Zowel de krachtpul

sen als de versnellingsresponsies (in knooppunt 6) worden geregistreerd. De

hieruit af te leiden overdrachtsfuncties tussen de knooppunten onderling

worden vervolgens getransformeerd van het frequentiedomein naar het modale

domein. Er wordt gemeten in twee sledeposities

a} Xs = 0.1 [mJ, Ys = 0.12 em]

b} x = 0.7 em], y = 0.55 em]
5 s

De eerste modes bij deze sledeposities Zl]n weergegeven in fig. 4.2. De

lengte van de getekende schaalstreepjes komt overeen met 100 N/~m. Uit de

metingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden :

De vlakplaat mag niet als een star lichaam worden beschouwd, dat

geen verplaatsingen ondervindt. Uit de metingen blijkt dat de

dynamica van de vlakplaat en het onderstel een grote invloed heeft

op de verplaatsing van de slede.

- De eerste mode komt vrij goed overeen met de eerste mode van

deelsysteem II (zie Fig. 4.2 )
fI

- Het systeem bezit nauwelijks demping (zie tabe14.2). Indien veron-

dersteld word, dat aIleen de vrijheidsgraden ~ en y worden gedempt,o
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is dempingsconstante d2 uit de gemeten dempingsverhouding van de

eerste mode af te Ieiden. Uit berekeningen voIgt
-1d2 = 50 [Nms]; d5 = 312.5 [Nsm ]

"

~ I Q> 1
f gemeten[HZ] (-.-~ )gem. f berekend[HZ] (-.-g

)ber.0 x 0 x
0 0

x = 0.10[m] 8.20 5.92

I
10.83 6.72

5

Y = 0.12[m]
~.

x = 0.70[m] 6.71 3.50 8.66 3.92s
Ys= 0.55[m]

Tabel 4.1 Vergelijking gemeten en berekende eigenwaarden en

-vectoren.

4.2 Eenvoudige bewegingssimulaties in het tijdsdomein (0.2).

De x-beweging is gesimuleerd met behuip van het simulatieprogramma TUT.SIM.

Er is uitgegaan van het volgende

- De rotatie van de y-geleiding is onderdrukt.

- De snelheid wordt teruggekoppeld van af de motoras.

- De positie wordt teruggekoppeld vanaf de slede.

- Er wordt ankerstroomsturing toegepast.

- De totale te verplaatsen massa van slede, y-geleiding en werkstuk is

225 kg.

- Er wordt gebruik gemaakt van een parabolisch ingangssignaal.

De resultaten zijn te 'lien in fig. 4.3.

Simulatie x-beweging met ais parameters:

- versterking snelheidsfout AI

- versterking positiefout Kv =1500.

TS Fig 4.3_ C ,. J

Xle-3
,e
g

8

7

~J5

T""""'-2r--~~-8'---"""8-"'1-0-~r.4l6

X10- 1

t ( • ]

1) AI = 1 N/A

3) AI = 10 N/A

2) AI =5N/A

4) AI = 15 N/A
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de xy-tafel, in relatie tot

de uitgangspunten in par. 1.3, de volgende dynamische eigenschappen bezit :

- lage eigenfrequenties,
- weinig demping,

- parasitaire systemen,

- niet lineair gedrag.

De y-geleiding kan, behalve transleren in x-richting, oak in het horizontale

vlak rond het midden van de bevestigingspunten van de staalband roteren .

Het is deze beweging, die de laagste eigenfrequentie bezit. De rotatie kan

belangrijk verminderd worden door de y-geleiding in haar massamiddelpunt aan

te drijven. Een andere oplossing is de luchtlagers aan een van de zijden van

de y-geleiding daadwerkelijk star te lageren. De stijfheid van de trans la

tiebeweging kan verhoogd worden door meerdere staalbanden te monteren, of

door de staalbandoverbrenging te vervangen door een stijvere overbrenging,

zoals een spindeljkogelomloopmoer.

Uit de resultaten van de dynamische metingen aan de xy-tafel blijkt dat de

eigenfrequenties van de xy-tafel een vlak verloop hebben als functie van de

sledepositie. Verder blijkt dat het systeem bijna geen demping bezit, en dat

de vlakplaat, in c(~binatie met het onderstel, als een parasitair massa

veersysteem fungeert. Een mogelijkheid om demping in het systeem te brengen,

is de sledesnelheid direkt naar de servoversterkers terug te koppelen.

Het genoemde niet-lineaire gedrag heeft betrekking op de wrijving in de

wrijvingswieloverbrenging, en de virtuele speling, die de y-geleiding onder

vindt. De virtuele speling bedraagt enkele microns, en bevindt zich voor een

deel binnen de positieregelkring. Dit gedeelte is dus weg te regelen.

Het afgeleide dynamisch model van de xy-tafel is 20 algemeen mogelijk

opgesteld. Op grond van de resultaten van de dynamische metingen wordt

verwacht, dat ~et laag frequent dynamisch gedrag van de xy-tafel goed door

het model beschreven wordt. Het verdient aanbeveling de dynamische metingen

~pnieuw uit te voeren, waarbij de vlakplaat moet rusten op een stijf onder

stel. Door middel van parameteraanpassing kan vervolgens het model met de

werkelijkheid in overeenstemming worden gebracht. Het dynamisch model kan
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dan een goede ondersteuning zijn bij het bestuderen van effecten van wij

zigingen in de constructie of positie- en snelheidsregeling, op het positio

neergedrag. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande simulatie

programmatuur.
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OPBOUW EN WERKING VAN DE XY-TAFEL EN ONTWERPEISEN VOOR DE

AANDRIJVING.

A. 1 Inleiding

In deel I is uiteengezet dat, in het geval van de xy-tafel, :'een ge~loten

besturing de voorkeur verdient boven een open besturing. De mechanische

aandrijving vormt een essentieel onderdeel van het servosysteem, en zal

diens funktioneren in hoge mate beinvloeden. Het is dus vanzelfsprekend dat

het ontwerpen en dimensioneren van de aandrijving en het servosyteem meestal

een proces is, zodat aIle eomponenten goed op elkaar afgestemd zijn om aan

de positioneereisen te kunnen voldoen. Echter de xy-tafel is een reeds

bestaande eonstructie waar rond heen een servosysteem moet worden gebouwd.

Er zal dus eerst onderzoeht moeten worden of het mogelijk is een servosys

teem te ontwerpen dat aan de gestelde positioneereisen voldoet en of het

eventueel noodzakelijk is wijzigingen in de constructie aan te brengen. Een

grondige analyse van de aandrijving is hierbij onontbeerlijk. In deze

bijlage wordt aehtereenvolgens behandeld:

- opbouw en werking van de xy-tafel (A.2),

- positioneereisen en ontwerpeisen voor de aandrijving, die daar uit

voortvloeien (A.3),

A.2 Opbouw en werking xy-tafel.

De xy-tafel, afgebeeld in fig A.2.1 ([1]), bestaat uit een slede (a), die in

y-richting verplaatsbaar is over een zwaluwstaartgeleiding (y-geleiding)

(b), die op zijn beurt weer verplaatsbaar is in x-riehting over de vlakplaat

(e). De lagering van de slede t.o.v. de zwaluwstaartgeleiding en van de

zwaluwstaartgeleiding t.o.v.de vlakplaat vindt plaats m.b.v. statisehe

luchtlagers. De slede en zwaluwstaartgeleiding worden respectievelijk in y

en x-richting aangedreven via een gecombineerde staalband- en wrijvings

wieloverbrenging door gelijkstroommotoren. De aandrijvingen zijn voor beide

bewegingsrichtingen, zo ver als mogelijk, identiek gedimensioneerd. De

gesloten besturing komt tot stand door een snelheidsregellus en een positie

regellus voor elk van beide bewegingsrichtingen. Daartoe wordt het snel-
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Fig. A.2.1 De xy-tafel.

WWO : wrijvingswieloverbrenging x-beweging;x
WWOy: wrijvingswieloverbrenging y-beweging;

ORx' ORy : omlooprollen.
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heidssignaal, afkomstig van de tachogenerator, die op de motoras bevestigd

is, naar de servoversterkers, uitgerust met P-regelaars en voedingsverster

ker, teruggekoppeid. Ten behoeve van de positieregeling wordt het signaal

van twee lineaire, incrementele positieopnemers(Philips MKI IV)

teruggekoppeid naar de positieregelaar, die in assebly-taal (ASM.86) is

geschreven en op een IBM PC is geimplementeerd.

Algemene eisen op basis waarvan de xy-tafel is ontworpen:

- instelbereik sledepositie : x-richting 700 [mm]

y-richting 600 [mm]

- oppervlak slede : 400 x 400 [mm]

- stijfheid Iuchtgelagerde systeem : >300 [ N~m-1]

- positioneeronnauwkeurigheid : <1 ~m per as

Aan de laatste eis werd niet voldaan: de gemeten positioneeronnauwkeurigheid

bedroeg 15 [~m] per as. De aspecten van de besturing en servoversterkers

zijn reeds uitgebreid aan bod gekomen in deel I. In deze en volgende bij

lagen wordt dieper op het mechanische gedeelte van de aandrijving ingegaan.

Voor meer gedetailleerde informatie verwezen naar Iiteratuur [1] en [2].

Granieten componenten

De basis van de constructie wordt gevormd door de granieten vlakplaat

(1300x1070x150 [mm]), waarvan in x-richting een gedeelte van de zijkanten
o

onder een hoek van 45 is afgeschuind. Het bovenvlak van de plaat vormt in

verticale richting de referentie voor zowel de x- als de y-beweging. Op dit

referentievlak worden over de volle lengte van de vlakplaat, de twee

granieten balken van de y-geleiding met luchtlagers afgesteund. Beide balken
o

hebben een vlak dat een hoek van 45 maakt met het referentievlak, en worden

aan de uiteinden zodanig met elkaar verbonden door de eindplaten, dat de

schuine zijden in combinatie met het referentievlak een zwaluwstaartgelei

ding vormt. De slede, die langs de y-geleiding beweegt,is eveneens op het

referentievlak afgesteund ten einde sommatie van afwijkingen te voorkomen.

Destijds is gekozen voor uitvoering van slede, geleidingsbalken en vlaktafel

in Gabbro, omdat deze granietsoort vanwege zijn gunstige eigenschappen

veelvuldig wordt toegepast bij meetmachines, en vanwege het vermogen van

Pelt & Hooykaas het graniet zelf te verwerken.
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tuchtlagerconfiguratie.

De y-geleiding z wordt aan de uiteinden door vier luchtlagers (1) afgesteund

op het bovenvlak van de vlakplaat (fig. A.2.2.a). Elk van de lagers wordt

voorgespannen door met een van de vier luchtlagers (2), die geleid worden

langs de schuine zijden van de vlakplaat. De verticale krachtscomponenten

van de lagers (2) zorgen in combinatie met de lagers (1) voor de verticale

stijfheid van de x-beweging. De slede w rust evenals de y-geleiding met vier

lagers (3) op het referentievlak. Elk van deze lagers wordt voorgespannen

met een van de vier lagers (4), die worden geleid langs de schuine zijden

van de zwaluwstaartgeleiding (fig. A.2.2.b). De verticale krachtscomponenten

van de lagers (4) zorgen in combinatie met de lagers (3) voor de stijfheid

in z-richting van de y-beweging. De in dezelfde richting met tegengestelde

zin, werkende krachtcomponenten van lagers (4) bepalen de stijfheid van de

y-beweging in x-richting. Vanwege een gewenst symmetrisch krachtenspel werd

er de voorkeur aan gegeven de slede in vier punten op te leggen in plaats

van een driepuntsoplegging (kinematisch bepaald).

L
y

z~
y x
~

Fig. A.2.2 De luchtlagerconfiguratie.

Om vastlopen van de luchtlagers te voorkomen dienen de schuine zijden van de

vlakplaat resp. de zwaluwstaartgeleiding nauwkeurig parallel gemaakt C.q.

gesteld te worden, hetgeen een moeizame procedure is vooral wanneer de

geleidingsvlakken op grotere afstand van elkaar gelegen zijn. Om de oor

spronkelijke parallelliteitseis (2 ~m over resp. 1300 en 1070 mm) af te

kunnen zwakken tot 30 ~m, zijn de luchtlagers aan een zijde van de vlaktafel

resp. zwaluwstaart star, en aan de tegenover gelegen zijde verend gemon

teerd. Hierdoor wordt de parallelliteitsafwijking voornamelijk door de
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elastische luchtlagerbevestiging opgevangen, terwijl de stijfheid van de

lagering voldoende hoog blijft.

Staalbandoverbrenging.

De staalbandoverbrenging zet een roterende beweging (hoekverdraaiing en

koppel van de aandrijvende bandrol) om in een translerende beweging van de

zwaluwstaartgeleiding en de slede in respectievelijk de x- en y-richting.

Een dergelijk lichte, spelingsloze, overbrenging is hier toepasbaar, omdat

de over te brengen krachten klein zijn. De wrijving in de luchtlagering is

verwaarloosbaar en de traagheidskrachten blijven klein vanwege de lage

versnellingen. Vanwege de lage wrijvingskrachten is ook de hysteresislus

klein, ondanks de lage stijfheid van de staalband. De overbrengings-

verhouding, gedefinieerd in fig. A.2.3, bedraagt 3. 10-2 [mrad- 1]. In

fig. A.2.2 is te zien dat de staalband voor de y-beweging in het midden van

de slede aangrijpt, terwijl de zwaluwstaartgeleiding in x-richting

eenzijdig, dus uit het massamiddelpunt, wordt aangedreven.

[+)
i ,,(,)1£= ~L.

wi cl u

Fig. A.2.3 Staalbandover

brenging.

Fig. A.2.4 Wrijvingswielover

brenging.

Wrijvingswieloverbrengingen.

Elke aandrijfrol wordt via een wrijvingswieloverbrenging aangedreven door

een gelijkstroommotor. De beweegreden voor de toepassing van dit type over

brenging was, dat het spelingsvrij is en een kleine hysteresis Ius bezit,

gecombineerd met een hoge aandrijfstijfheid. Ret principe is geschetst in
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fig. A.2.4, tevens is in deze figuur de overbrengingsverhouding gede

finieerd. Er kunnen door deze krachtgesloten overbrenging, evenals bij de

staalbandoverbrenging, slechts kleine scherp begrensde krachten worden

overgebracht,omdat de door te leiden aandrijfkracht beperkt is door de

maximale wrijvingskracht tussen de wrijvingswielen. Deze wrijvingskracht is

het produkt van de normaalkracht F , die de wrijvingswielen op elkaarn
uitoefenen en de wrijvingscoefficient van het materiaal waaruit ze zijn

vervaardigd. De normaalkracht wordt bepaald door de maximaal toelaatbare

Hertze spanningen op het loopvlak van de wrijvingswielen. Met name de

wrijvingswieloverbrenging is hierdoor bepalend voor de maximaal toelaatbare

versnelling van de slede en zwaluwstaartgeleiding (berekend op 0.1 [ms- 1]).

De wrijvingswieloverbrenging bestaat uit twee trappen met

respectievelijk een overbrengingsverhoudinq i 1= 8 en i 2= 7.5.

De aandrijvende bandrol maakt deel uit van de uitgaande as van de over

brenging, terwijl het ingaande wrijvingswiel rechtstreeks op de motoras is

bevestigd. Om er voor te zorgen dat de samenwerkende wrijvingswielen(-assen)

met een voldoend grote kracht tegen elkaar aan worden gedrukt, is er een as

star gelagerd, terwijl de overige assen kunnen bewegen in de richting van de

aandrukkracht F . Gekozen is voor het star lageren van de uitgaande as,n
waarop zich de bandrol bevindt, vanwege de gewenste hoge aandrijfsnelheid en

het zo goed mogelijk sporen van de staalband.

Gelijkstroommotor. servoversterker.

Als regelbare krachtbron C.q. rem is voor beide bewegingsrichtingen een

Escap 28GL-219/105 elektromotor gebruikt. Dit is een servo-gelijkstroommotor

met ijzerloze rotor met een gering rotortraagheidsmoment en zeer kleine

overgangsweerstanden. De motor is van het staafankertype en heeft een goede

overbelastbaarheid. Als motorvoeding voor de motor wordt een lineaire

transistor versterker met proportionele snelheidregeling gebruikt.
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A.3 Eisen aan de aandrijving met betrekking tot de regelbaarheid en de

positioneerbaarheid.

De nadruk ligt hier op de positioneerbaarheid van de slede. Uitgangspunten

bij het ontwerpen van een servosysteem zijn dan:

- de te bereiken positienauwkeurigheid op het eind van de

voorgeschreven beweging,

- optimale stabiliteit.

F

l I
~+ PO~J"'IE H!:C.HAN I~HE

XW'Vg
RFlNDRljVIN(r ... OVERORAc,HI)

~ .. RECrE:LAAR ELE:NENTEI'J

(11 eZI (lJ

PC';)ITIE

HE:ET
:>'1~TEEl'1

( 4)

Fig. A.3.1 Servo-positioneringssysteem.

In fig. A.3.1 is een servosysteem (een bewegingsrichting) in de meest gang

bare vorm weergegeven. Het systeem bestaat uit drie delen : de positie

regelaar(1), de aandrijving(2) en de mechanische overdrachtselementen(3). De

proportionele positieregelaar werkt met een snelheidsversterkingsfaktor Kv '

ook weI de Kv-faktor genoemd. Bij ontbreken van een externe belasting is

deze faktor gedefinieerd als de verhouding van de gewenste snelheid vg tot

de volgfout 6x = xg- xw' De Kv-faktor bepaalt dus de grootte van de volg

fout, wat vooral van belang is bij contourbewegingen van de slede, en

bepaalt tevens de rondgaande versterking van de positieregelkring, die zo

hoog mogelijk moet zijn om de invloed van stoorsignalen van buitenaf zo

klein mogelijk te houden. De aandrijving bevat de servo-gelijkstroommotor,

de servoversterker en de tachogenerator. De hoeksnelheid van de motoras Vw
wordt door de tachogenerator tegengekoppeld naar de servoversterker gezon

den, die op het verschilsignaal v - v een PI -aktie uitvoerd. De aandrij-
9 w

. ving is meestal een 1e of 2eordesysteem. Indien de looptijd Td in de
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servoversterker (vooral groot bij thyristorversterkers) wordt meegenomen,

dan bezit de aandrijving de volgende overdrachtsfuncties [3J :

-jwTe HA(jw) e d
1 ordesysteem =

+ jw .!.
Wo

- jwTe
HA(jw)

e d2 ordesysteem = . 2DA (. )2 11 + JW- +wOA
Jw . -2

wOA

(A.3.1)

(A.3.2)

De parameters wOA en DA in de uitdrukking veor het 2e orde systeem, zijn van

groot belang veor het funktioneren van de aandrijving. De eigenfrequentie

van de aandrijving wOA dient ze heog mogelijk te zijn, in verheuding tot het

frequentiespektrum (lees: bandbreedte) van het ingangssignaal. In dat geval

wordt het ingangssignaal onvervormd door het systeem overgedragen. De rela

tieve demping DA is een maat voor het vermogen van het 2eorde systeem om

opslingeringen bij het inschakelgedrag te voorkomen. Hoe kleiner de relatie

ve demping hoe dichter het systeem zich bij de stabiliteitsgrens bevindt. De

eigenfrequentie en de relatieve demping worden bepaald door de mechanische

tijdskonstante, de elektrische tijdsconstante en de regelparameterinstel

ling. De mechanische everdrachtselementen fungeren in de positieregelkring

gezamelijk als een ideale integrator, die in serie staat met de overdracht

van de aandrijving. Door de positieregelkring en het integrerende karakter

ervan, wordt de invloed van stoorkrachten geelimineerd en is de resulterende

positieeindfout altijd kleiner dan het eplossend vermogen van het positie

meetsysteem. In werkelijkheid zullen de mechanische overdrachtselementen een

hoger orde systeem representeren, hetgeen ook het geval is bij de xy-tafel.

In het geval dat ze als een ideale integrator beschouwd mogen worden, en de
eaandrijving als een 1 orde systeem zonder dode tijd, luidt de overdrachts-

functie van de gesloten positieregelkring [3] :

1

1 + jw 1 + (jw)2_1_
Kv Kvw OA

(A.3.3)
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Dit is een 2eorde systeem met:

de eigenfrequentie van de positieregelkring.

(A.3.4)

Dp = 1/2 l(wOA/Kv ) ; de relatieve demping van de positieregelkring.

Een hoge wOP betekent voor het servo-positioneringssysteem een hoge band

breedte, en dus dat de slede veranderingen in de gewenste positie goed kan

volgen. Een hoge wOP is te bereiken met een hoge instelling van de Kv

faktor, en door de aandrijving zodanig te dimen~ioneren dat wOA hoog is

(vgl.A.3.4). Snelheidstegenkoppeling is een van de maatregelen die doorgaans

genomen worden om wOA op te voeren. Om doorschot te voorkomenrdient voldaan

te zijn aan Dp > 1., zodat de instelling van de Kv-faktor een maximale

waarde, die wordt bepaald door wOA (vgl. A.3.4), niet mag overschrijden. Qe

invloed van van wOA en de Kv-faktoris weergegeven in fig A.3.2 [3].

Wanneer de aandrijving een 3e orde systeem is, geldt voor de invloed van

deze parameters op wOP en de demping in de positieregelkring iets

soortgelijks.

0.50

0.25

01 s 0.3
-I

0.1

1+---lUOA" •

~-- "'OA= 80 5- 1

III = 25 5- 1
OA

015

0.50

1.00 P. snelheid
x 1 v = O. 3 m/min

t mm g -1

0.75 Ku= 20 5

volgfout AX
-1

fh'+-r- ~= 100 5_
1

/-T'-T--- ~= 40 5_
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/,,L--- KV= 20 5
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Po ~-~-----.-!<v= 10 is

o 0.1 01 s 0.3
--I

snelneid
x 1.00 P, V,t 0.3 m/min .".r:;....~-

t
mm -1

\IlOA= 80 5

0.75

Fig. A.3.2 De invloed van wOA en KV op het positioneergedrag.

Bij positioneren worden als criteria voor de instelling van de Kv-·faktor,

meestal de uitregeltijd en de grootte van het doorschot genomen (zie fig.

A.3.3). De uitregeltijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de

slede zich in de gewenste positie had moeten bevinden en het moment dat de

slede zich blijvend in het tolerantieveld bevindt. Bij baanbesturing is ook
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de grootte van de volgfout tijdens de beweging van belang, en worden als

regelkriteria meestal de grootte van regeloppervlakken genomen ([4]).

DOOR~c..I-IOTr ZONDER DOORSc..HOT

/~ _MET DOO~~~HOT
T7''----1r-----:=;;;;~'''--

~ t

Fig. A.3.3 Doorschot, uitregeltijd Tu ' en de eindpositietolerantie e.

In literatuur [3] wordt vermeld, dat de eisen aan een servo-positionerings

systeem op basis van het bovenstaande, samen te vatten zijn tot :

- wOA zo hoog mogelijk,

- KV= (0.2 ... 0.3) wOA '

De voornaamste positioneringseisen die aan de xy-tafel werden gesteid zijn
-1- vp = 6 [m min ],
-2- amax= 0.1 [ms ],

- e = 1 [~m],

- T = 0.3 [5].u
Hieruit voIgt, met behulp van een diagram (fig A.3.4,[3]), voor Kv

-1
. en wOA : - Kv = 28 [s ],

-1- wOA= 85 [rad 5 ]
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Fig. A.3.4 Diagram ter bepaling van Kv en wOA '

Deze waarden zijn vereist in het geval de gewenste eindpositie met constante

gewenste snelheid benaderd wordt, en mogen lager zijn als de gewenste

positie volgens een hogere orde polynoom verloopt (een scheve ~inus-funktie

bijvoorbeeld). De aanwezigheid van dode tijd in het systeem, kan ertoe

leiden dat de maximaal toelaatbare Kv- faktor nog kleiner wordt.

In het voorgaande werd aangenomen dat de mechanische overdrachtselementen.

zich samen gedragen alseen ideale integrator. In werkelijkheid moeten ze.

vaak beschouwd worden als een mechanisch systeem bestaande uit massa-veer

systemen, met evenzoveel eigenfrequenties. Wanneer de overdrachtelementen

zich ook nog binnen de positieregelkring bevinden, is er sprake van een

parasitair hoger orde systeem, hetgeen een funeste invloed kan hebben op de

stabiliteit, zeker wanneer de overdrachtselementen bovendien over weinig

demping beschikken[5]. Zoals de invloed van niet- lineariteiten in de

aandrijving door de snelheidstegenkoppeling van af de motoras, sterk wordt

gereduceerd, kan het ook gunstig zijn de sledepositie gedifferentieerd terug

te koppelen. Algemene richtlijnen voor ligging van de eigenfrequenties van

het servopositioneringssysteem ten opzichte van elkaar zijn gegeven in tabel

A.3.1. (met Wo h 1 als laagste mechanische eigenfrequentie).mec .
Hiermee rekening houdend moeten aan de mechanische overdrachtselementen de

volgende eisen worden gesteld :

- hoge mechanische eigenfrequenties,

- hoge stijfheid,

- voldoende demping,
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- geringe massatraagheidsmomenten, betrokken op de motoras,

- lineair dynamisch gedrag.

40 120 [rad -1
wOP 5 ]

wOA (2 3)wOp
Wo mech.1 (2 3)wOA
Wo mech.1+n (2 3)wO mech.n

Tabel A.3.1 Algemene richtlijnen voor de

mechanische eigenfrequenties.

Bij direkte positiemeting is een hoge mechanische demping vereist wanneer

Wo mech.1 < 2wOA ' bij hogere Wo mech,1 is een lagere mechanische demping of

zelfs het ontbreken ervan toegestaan. Er zijn de afgelopen jaren diverse

CAD-programma's ontwikkeld, die het ontwerpen en optimaliseren van servo

positioneringssytemen aanzienlijk vereenvoudigen. Een de~gelijk programma is

toegelicht in [6]. Voorwaarde voor geoorloofd gebruik van het betreffende

programma is, dat de positiebepaling aan de motoras plaats vindt en dat het

mechanische systeem terug te brengen is tot een een-massa-veersysteem. Met

behulp van dit programma worden de overdrachtselementen en de aandrijving zo

op elkaar afgestemd, dat de dynamische eigenschappen van de aandrijving

voledig benut worden.

Vaak voorkomende niet-lineariteiten in een servo-positioneringssysteem

zijn: - speling,

- virtuele speling (wrijving gecombineerd met een lage stijfheid van

de mechanische overdrachtselementen_),

stick-slip-verschijnselen ( grate negatieve helling van de wrijving

als funktie van de snelheid bij lage snelheden),

- verzadiging,

parameters die varieren met de sledepositie (bijvoarbeeld

massatraagheden en stijfheden).

Het effekt van speling en virtuele speling is aanschouwelijk gemaakt in fig.

A.3.5. Bij de xy-tafel werkt de hysteresis binnen de positieregelkring,

vanwege de direkte positiebepaling, en zal de erdoor ontstane positiefout

weggeregeld kunnen warden. Bij indirekte positiebepaling ligt de hysteresis
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buiten de positie-regelkring, en zal de speling als een bewerkingsfout op

het werkstuk worden overgedragen. Echter wanneer de slede een baanbeweging

uitvoert, zullen er ook in het geval van direkte positiebepaling

baanafwijkingen optreden. Omdat er bij speling, in tegenstelling tot

virtuele speling, een ontkoppeling plaats vindt tussen de ingaande en de

uitgaande beweging schuilt hierin het gevaar voor instabiliteit in de

positie-regelkring, en zal de maximaal toegelaten waarde voor de K -faktorv
bij gelijke wOA gereduceerd worden.

X'9 K r---r-x"",

~~F
II/III/If-/.

'l.~'i ?.€.v

! ideale overdracht ~

Kg 1

l QS
0.6
0.4
0,2

o

-4SO

!
-rp -90"

SYMBOOL

AMPLITUDEVERHOUDING

FASEVERSCHUIVING

Fig. A.3.5 Invloed van hysteresis op het dynamisch gedrag.

x : ingaande bewegingi x : uitgaande bewegingi £ :
9 w s

werkelijke spelingi tv: virtuele spelingi £t: totale

spelingi F : wrijving.
1.1

Het hoogfrequente dynamisch gedrag van de positieregelkring, en dus ook van

de mechanische overdrachtselementen, bepaald de gevoeligheid van het systeem

voor stoorsignalen met hoge frequenties ( bijvoorbeeld trillingen

veroorzaakt door vormfouten in de wentellagers).
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Biilaqe B

ANALYSE XY-TAFEL.

B. 1 Inleidinq .

Het doel van de analyse, was te onderzoeken welke bewegingsparameters bepa

lend zijn voor het dynamisch gedrag van de constructie. De waarde van de

parameters wordt afgeschat en het aantal gereduceerd om te komen tot een

gediscretiseerd model van de xy-tafel. Op basis van de resultaten van de

analyse, wordt in bijlage C een mathematisch model voor de xy-tafel afge

leid. Van dit model wordt verwacht, dat het zo eenvoudig mogelijk is, d.w.z.

een gering aantal vrijheidsgraden bevat, en dat vooral het laagfrequente

dynamisch gedrag van de xy-tafel er goed door wordt beschreven. Het laag

frequente gedrag is bepalend voor het positioneergedrag (bijlage A.3). Met

deze achterliggende gedachte werd er een onderzoek verricht naar de massa

traagheden, stijfheden, dempingen, verzadigingen. Het onderzoek werd opge

splitst in twee delen

- Mathematische analyse xy-tafel zonder aandrijving (B.2), waarvan de

resultaten geverifieerd en aangevuld werden aan de hand van sta

tische stijfheidsmetingen (B.3)

- Analyse van de wrijvingswieloverbrenging met aanvullende metingen

(B. 4) •

B.2 Onderzoek Baal de beweqinqsparaaeters van de xy-tafel.

In deze bijlage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de bewegings

parameters van de xy-tafel, waarbij de wrijvingswieloverbrengingen buiten

beschouwing worden gelaten. Het onderzoek betreffende deze laatste deel

systemen wordt behandeld in bijlage B.4. Het onderzoek blijft verder beperkt

tot de in fig. B.2.1 aangegeven bewegingen. Deze bewegingen vinden plaats in

het horizontale vlak en kunnen de positioneernauwkeurigheid van een werk

stuk, dat zich op de slede bevindt, aanzienlijk beinvloeden. Hoewel de

meeste bewegingen buiten de positianeerkring plaatsvinden, kunnen zij ook de

stabiliteit van het servo-positianeringsysteem in gevaar brengen (bijlage

A.3). Dit geldt in mindere mate oak voor de translatiebewegingen in de z

richting en de ratatiebewegingen in het verticale vlak. De rotatie van de y-
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geleiding vindt plaats rond het punt P, het punt midden tussen de beves

tigingspunten van de staalband aan de y-geleiding. Bet punt P voert zelf een

translatiebeweging uit in x-richting.

In fig. B.2.2 zijn in een gestyleerde afbeelding van de xy-tafel de

voornaamste massa's, massatraagheden en stijfheden weergegeven.

p

Fig. B.2.1 bewegingen van de xy-tafel.

overzicht massa's en massatraagheden.

Bet soortelijk gewicht van de in de constructie gebruikte materialen is

graniet 2.91 10-6 -3
: 0g = [kgmm_3]-6

aluminium Qa = 2.61 10 [kgmm ]

10-6 -3staal : Qst= 7.8 [kgmm ]

massa slede ms

ms = mgraniet tafel+ mluchtlagers+ mluchtlagerbevestigingen

= 30.1 + 1.5 + 1.4 = 33 [kg]
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AR Fig. B.2.2 Overzicht maasatraagheden en stijfheden in het systeem.

massatraagheden: slede m , y-geleiding m, omkeerrol: J B;
5 9

stijfheden: C t ' C t : staalbanden; c1 : luchtlagers;
S.X S.y

c
v

: bladveren; ce : eidplaten; cb1 aandrijfrollen; cb2
omkeerrollen;

lFl : in het xy-vlak geprojecteerde afstand van de luchtlagers

tot het punt P.
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massa y-geleidinq m
9

m = m 1 'd' lk + m1 + m1 h 1 b " +9 ge el lngsba en uchtlagers uc t ager evestlglngen

+ mwrijvingswieloverbrenging

= 83.1 + 4.58 + 1.5 +1.4 + 3.67 = 94.25 [kg]

massa werkstuk m
1

m
1

= 0 .. 100 [kg]

massatraaqheidsmoment slede rond haar massamiddelpunt in het xy-vlak J s
Het massatraagheidsmoment is af te leiden uit fig. B.2.3. De slede wordt

beschouwd als een plaat(400 x 400 mm), waarvan het gewicht homogeen verdeeld

is.

Het gewicht per oppervlakte eenheid f. - 0 .l~.0:;.,.'_2...;..)---i-----:( 0 1 ).- . ,0.1
I

33
0.16

Het massatraagheidsmoment

J s = J r
2

dm

(- 0.7..,- o.t) (0.2,- 0.1)

Fig. B.2.3 Slede.

0.2 0.2 2 2 2
= QAs J J (x + Y ) dxdy = 0.878 [kgm ]

x=-0.2 y=-0.2

massatraagheidsmoment werkstuk t.O.V massamiddelpunt slede J
1

Onbekend.

massatraagheidsmoment y-qeleidinq t.O,V. haar massamiddelpunt

in het xy-vlak J
9

Jg = Jgb + J e
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J gb is het massatraagheidsmoment van de geleidingsbalken, en is af te leiden

uit fig. B.2.4.a.

.110

(0., .IOS).-.----------------;1 (.560,.105)
.O"?Jo~~_

a) (.0, .1S0l !I,....., ------------__.(.560,.150)

(o.,.,eli) 1- - -- - -- - - - --- - - - C.S60,.19S)

Y [rn] t
(o.,o·H rrn-l- - - - - - .560,0.)

bl
t------------_. 2s

I
I

f----- ---

~
.•2., [WI)

.i1t3(m1

'--- -- -
.56 em)

Fig. B.2.4 Massatraagheidsmoment geleidingsbalken(a), en

eindplaten(b) .

. 185 .560 2 2
= 4Qg { f f (y -,075)(x + y ) dxdy +

y=.105 x=.O

.250 .560 2 2
+ f f .110(x + y ) dxdy }

y=.185 x=.O

J e is het massatraagheidsmoment van de eindplaten, en is af te leiden uit

Fig. B.2.4.b.
.105 2 2 .25 2 2

Je = 4Qal{ .2 .8 f (.56 + ~ )d~ + .02 .21 J (.56 + ~ ) dt }
t=.O t=.105



- B.6 -

zodat 2
J = 10.74 [kgm ]g

massatraagheidsmoment omkeerrol J or

4 -4 2
J = 0.5 Q tIT b r = 1.6 10 [kgm]or s or or

met b breedte omkeerrol; r halve diameter omkeerrol.or or

overzicht stijfheden

stijfheid luchtlagers cl
In de constructie zijnaxiale Philips membraamluchtlagers toegepast.

Aangezien deze lagers slechts in een richting een belasting kunnen opvangen

(naar het geleidingsoppervlak toe), dienen zij te worden voorgespannen. Bij

de xy-tafel geschiedt dit door de lagers tegen over elkaar op te stellen op

de wijze,zoals in bijlage A.2 is beschreven. Middels constructieve maat

regelen kan de luchtspleet van elk lager tussen 6 en 10 ~m worden ingesteld.

De gemeten draagkrachtkarakteristiek van het gebruikte luchtlager is weer

gegeven in fig. B.2.5.

I!;

A-b.-A - ljBAA.

o-o-c - 6 8A~

:: I---~I'----+-I__--=~::::=--_
o 5 10

600

r.:...·""""To<]

II~o

900

1000

~ PLEETloIoo (,TE rpm)

Fig. B.2.5 Gemeten luchtlagerkarakteristiek
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Uit deze karakteristiek voIgt dat bij een toevoerdruk van 4 Bar, de

stijfheid over dit gebied nagenoeg gelijk blijft. Er wordt daarom gesteld

dat voor de stijfheid van elk luchtlager geldt:

c = 3(belasting) = 120 (N m- 1]
I 3(spleethoogte) ~

Stijfheid staalbandoverbrengingen c t en c t
5 .X S.y

Deze stijfheid wordt onderzocht aan de hand van de staalbandoverbrenging

voor de x-beweging, schematisch weergegeven in fig. B.2.6.

1--- Clt. ----l~-_~.....t-----..
(1) ~- 6-ELEIOING-

(1.)

O~KEER

f\Cl

AANORIJI"
ROl

Fig. B.2.6 Staalbandoverbrenging.

Omdat de staalband recht van de rollen moet lopen , mag haar doorbuiging een

bepaalde waarde niet overschrijden. De band wordt daarom voorgespannen met

een trekkracht Fv ' die in lit. (1] is berekend op 200 (N].

Fig. B.2.7 Mechanisch vervangingsschema staalbandoverbrenging.

Het massatraagheidsmoment van de omkeerrol is verwaarloosbaar in vergelijk

ing met de Massa van de y-geleiding, en wordt verondersteld wrijvingsloos te

kunnen roteren. Wanneer de aandrijfrol vervolgens geblokkeerd wordt gedacht,

geldt het mechanisch vervangingsschema voor de staalbandoverbrenging gete

kend in fig. 8.2.7. Uit deze figuur kan de stijfheid van de staalband voor
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de relatieve beweging van de y-geleiding t.O.V. de aandrijfrol worden afge

leid. Wanneer een kracht F op de y-geleiding wordt uitgeoefend (zie fig.

B.2.7) wordt, verplaatst deze over een afstand u naar rechts, waardoor deel

(1) van de staalband langer wordt en deel(2} korter. Er stelt zich dan het

volgende krachtevenwicht in

Voor de stijfheid van de staalband, gedefinieerd ais

Dus

hieruit:
EA

1 - ax x

=

Fc =-,
st.X u

voIgt

(B.2.1)

Met E = 2.1 105 [Nmm- 2] ; eiasticiteitsmodulus staal,

A = 1.8 [mm2] ; oppervlakte doorsnede staalband (breedte 12 [mm],

dikte 0.15 [mm],

Ix : werkzame Iengte staalband,

axmin : lengte deel(1) staalband.

De y-geleiding heeft een beperkt positie bereik van 700 [mm]. Als de y

geleiding tegen haar aanslag bij de aandrijfrol loopt, is de lengte van deel

(1) minimaal (a . ). Deze positie wordt gekozen als oorsprong van de x-xmln
coordinaat van de y-geleiding (en dus ook van de slede). De stijfheid van de

staalband uitgedrukt in de x-coordinaat luidt dan :

c =st.x (x+a .}(l-a .-x)B xmln x xmln B

(B.2.2.a)

met: 1 = 2315 [mm], a . = 75 [mm].x xmln
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X
B

is de verplaatsing van de staalband over de aandrijfrol, en is gelijk aan

de x-coordinaat van de slede als het systeem in rust is.

Deze staalbandstijfheid is grafisch weergegeven in fig B.2.8.

'~tl( [N ml'f'J t
&000

5000

o~""':"'""-:----_---'l--_----'
o IOu 200 300 '1'00 500 600 100

x r.mmJ
•

Fig. B.2.8 Staalbandstijfheid Ct'
5 .x

Voor de staalband voor de y-beweging valt op soortgelijke wijze af te leiden
c = EAly (B. 2 . 2 . b)
st. Y (+ ) (1 )YB aymin y- aymin-YB

met 1 = 2115 [mm] , a . = 75 [mm].
y ymln

Stiifheid aandri;frollen cb1
De stijfheid voor de relatieve beweging van de bandrollen t.O.V de vlakplaat

(x-beweging) respectievelijk de y-geleiding (y-beweging) is afhankelijk van

de stijfheid van :

- de lagering van de bandrolassen,

- de bandrolassen tegen buiging,

- de wrijvingswieloverbrenging in de richting van de staalband,

- de verbinding van de wrijvingswieloverbrenging aan de vlakplaat

respectievelijk de eindplaat van de y-geleiding.

De grootte van deze stijfheden zijn moeilijk in te schatten, daar zij afhan

gen van onbekende faktoren, zoals de voorspanning van de bevestigingsbouten

. en lagers. Aangezien de genoemde stijfheden groter zullen zijn dan de stijf

heid van de staalband, en de massa's van de wrijvingswieloverbrengingen veel
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kleiner ZlJn dan de massa's van de y-geleiding respectievelijk de slede,zul

len zij weinig invloed hebben op de laagste eigenfrequentie van het complete

systeem. uit de resutaten van statische stijfheidsmetingen zal moeten blij

ken in hoeverre ze van belang zijn, en of ze eventueel met de stijfheid van

de staalband verdiscontieerd kunnen worden.

Stijfheid omkeerrollen cb2
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de aandrijfrollen. De stijfheid is hier

afhankelijk van de stijfheid van de rolaslagering, de buigstijfheid van de

rolas, en de bevestiging van de rolas aan de eindplaat van de x-beweging,

respectievelijk de y-beweging.

Stijfheid eindplaat en luchtlagerbevestigingen ce
In fig,B.2.9.ais een eindplaat met luchtlagerbevestigingen van de y

geleiding getekend. De stijfheid is berekend met behulp van het rekenmodel

in fig. B.2.9.b.

E I~

b1

Fig. B.2.9 Rekenmodel eindplaat en luchtlagerbevestiging.

Gebruikmakend van de lineaire balkentheorie volgde hieruit voor verplaatsing

bij het luchtlager :

w = P {sina. a
c EA

1

2 2 3 2
+ 1 (l(ba + b a) + a cos a. +_ _ _ cosa.

EI 1 2 2 2 3

(B.2.3)
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+ a
2

bCOSa) + ~}
2 3E1 2

met P: kracht uitgeoefend op de luchtlagerbevestiging door het luchtlager
44 44 32 221 1=9.7 10 [mm]; 1 2=2.7 10 [mm]; A1= 2.9 10 [mm]; A2= 8 10 [mm]

a = 80 [mm]; b = 30 [mm]; E = 8 104 [Nmm- 2].

Hieruit voIgt voor de stijfheid van de kombinatie eindplaat/luchtlagerbe

vestiging :

ce
P

wc

(B.2.4)

De berekende stijfheid is in feite een ondergrens, omdat de komponenten AB

en Be niet goed voldoen aan de definitie van een balk. De stijfheid van

component AB werd ook berekend met een passende formule uit lit. [8], en

bleek een drie maal zo hogestijfheid te bezitten dan berekend met de

lineaire balkentheorie. Vermeld dient te worden, dat het hier om een grove

schatting gaat, daar de stijfheid van de boutverbindingen tussen geleidings

balken en eindplaat, en tussen eindplaat en luchtlagerbevestigingen niet

zijn meegenomen in de berekeningen. Vermoedelijk zullen de boutverbindingen

de totale stijfheid nadelig beinvloeden.

---- ~....

---~

L

I
I F

Fig. B.2.10 Stijfheid bladveer.

Stijfheid bladveren Cv
De geleidingsbalken zijn moeilijk parallel te krijgen. Om vastlopen van de

luchtlagers te voorkomen worden de luchtlagers aan een zijde van de slede op

bladveren bevestigd, terwijl ze aan de andere zijde "star" gemonteerd
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worden. De afwijking in niet-parallelliteit wordt dan door de bladveren

opgevangen. De stijfheid van de bladveren is (zie fig. B.2.10) :

F -1c =- = 400 [Nmm ]v
5

Oorspronkelijk werd ook voor de bevestiging van de luchtlagers van de y

geleiding aan een zijde gebruik gemaakt van bladveren. Bij de kwaliteits

controle van de vlakplaat bleek de afwijking in parallelliteit van de

geleidingsvlakken gering te zijn, zodat ze achterwege zijn gelaten.

geleidingsbalken cg
Een geleidingbalk is schematisch weergegeven in fig. B.2.11 in zijn meest

ongunstige belastingstoestand. De verdeelde belasting q is het gevolg van

het maximaal versnellen (met 0.1 [ms-2]) van het eigen gewicht. De kracht F

is de kracht, die tijdens versnellen wordt uitgeoefend door de slede op de

balk.

Fig. B.2.11 Belastingstoestand geleidingsbalk.

Voor de maximale doorbuiging f geldt

met 4 -2 7 41 = 1120 [mm]; E = ~25 10_1[Nmm ]; Ix= 1.2 10 [mm];

F = 7 (N]; q = 2 10 (Nmm ].

(B.2.6)

wordt dit f = 0.116 [lJm]
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Reduktie van het aantal elastische elementen

Het aantal elastische elementen in de constructie van de xy-tafel wordt

teruggebracht tot het aantal getekend in fig. B.2.12.

Fig. B.2.12 gediscretiseerd model van de xy-tafel.

De in deze figuur vermelde stijfheden zijn

c1: stijfheid van de relatieve translatie van de y-geleiding t.o.v. de

aandrijfrol in x-richting,

c2: stijfheid relatieve rotatie van de y-geleiding t.O.V de vlaktafel in het

xy-vlak,
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c3 : stijfheid van de relatieve tranlatie van de slede t.o.v. de aandrijfrol

in y-richting,

c4: stijfheid van de relatieve translatie van de slede t.O.V. de y-geleiding

in x-richting,

cS: stijfheid van de relatieve translatie van de y-geleiding t.O.V. de

viaktafel in y-richting.

Er wordt aangenomen dat c
1

en c
3

de stijfheden zijn van de staalbandaandrij

vingen in respectieveIijk x- en y-richting:

c 1 = c t ;s .x c3 = c t5 .y (B.2.?)

De stijfheid Cs is met behulp van het principe van de vituele arbeid af te

leiden uit fig. B.2.13

v

Fig. B.2.13 Model y-geleiding, ter bepaling van cs .

In deze figuur is

c =" Ie

clC ce v
(B.2.8)
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Waarbij er in beginsel vanuit is gegaan, dat aan een zijde van de y-geleid

ing de luchtlagers op een bladveer zijn bevestigd. Verder is cbz de ver

vangende stijfheid van de luchtlagers en luchtlagerbevestigingen die zich

aan de bovenzijde van de viakplaat bevinden (inclusief die van de slede).

De y-geleiding heeft als ·star" lichaam twee graden van vrijheid : v en w.

De verplaatsingen van de luchtlagers aan de onderzijde van de vlakplaat,

loodrecht op hun geleidingsvlakken worden u
1

respectievelijk u2 genoemd.

De toename van de potentiele energie in het systeem ten gevolge van de

aangebrachte kracht F is :

met u = 1/2 v - 1/2 W;
1 2 2

Er wordt gesteld dat de y-geleiding een virtuele verplaatsing 5v in y

richting ondergaat, en een virtuele verplaatsing 5w in z-richting. Variatie

van de potentiele energie levert :

5U = {(c1ev+ c1e)v + (C 1eV- c1e)w}5v +

+{(C 1eV- c1e) + (c1ev+ c1e+ cbz)w}ow

De virtuele arbeid verricht door de externe krachten :

(B.2.9)

oW = F6v + mgow (B.2.10)

Het principe van de virtuele arbeid zegt, dat de virtuele arbeid verricht

door externe krachten gelijk is aan de inwendig opgenomen virtuele arbeid.

Omdat virtuele verplaatsingen per definitie onafhankelijk van elkaar zijn,

voIgt na gelijk stellen van (B.2.9) en (B.2.10) :

(B.2.11)
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Omdat in werkelijkheid de bladveren ontbreken, en de y-geleiding dus aan

beide zijden "star" gelagerd is geldt :

c = CIe lev

Zodat vgl. B.2.11 overgaat in

F
v = 2'C;

le

waaruit volgt

w =
mg (B.2.12)

(B.2.13)

Uit vergelijking B.2.12 voIgt, dat de bewegingen in y- en z-richting elkaar

niet beinvloeden, wanneer de y-geleiding aan beide zijden ·star" is gela

gerd.

Op dezelfde wijze is af te leiden dat:

2 6-1
c2= 2 lFI c1e = 2.07 10 [Nmrad ] (B.2.14)

met In = 0.02 Em] projectie van de afstand van de luchtlagers tot punt
p op de x-as.

1 c lv) 6.02 107 [Nm -1] (B.2.15c 4 = 2(c le+ =

met
clcvclv = c i + Cv

Wri;ving en demping.

De demping en wrijving in langsrichting tussen de luchtlagers en geleidings

oppervlakken is te verwaarlozen. De weinige demping in het systeem treedt

hoofdzakelijk op in de luchtspleet onder de luchtlagers voor axiale

bewegingen, en ais materiaaldemping in de eindplaten en boutverbindingen.



-B.17-

B.3 statische stijfheidsmetinqen aan de xy-tafel.

Een eenvoudige manier om voldoende gegevens te verkrijgen voor het voorspel

len van het dynamische gedrag van een constructie, is het uitvoeren van

statische stijfheidsmetingen ofweI het meten van hysteresislussen [7]. Het

doel van de metingen is de stijfheidsberekeningen in het voorgaande,te

verifieren en te komen tot vervangende stijfheden. Verder kan uit de

hysteresislussen informatie worden gehaald betreffende wrijvingen en

spelingen (werkeIijke en virtueIe) in'de constructie. AIleen voor de x

beweging zijn hysteresislussen gemeten, omdat de verwachte stijfheden in

deze richting het laagst zijn. Bovendien was het praktisch bezwaarIijk om

in y-richting metingen uit te voeren.

Ql
0 0

?
JF
~--""\L

,
@ 7J-1. - ~

. - -
~,.--

f,: •
~~ I I

(. p (.oJ

-YL 'Ww-o ,.

. )(

Fig. B.3.1 Opstelling voor het meten van hysteresislussen.

1: krachtopnemer; 2:1adingsversterker; 3: verplaatsings

opnemers; 4:inductief meetsysteem; 5: xy-schrijver.

Bij het meten van de hysteresisiussen is als voIgt te werk gegaan (fig.

B.3.1). De ingang van de wrijvingswieloverbrenging werd geblokkeerd, omdat
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hier de beweging nog niet noemenswaardig wordt beinvloed door belastings

variaties op de y-geleiding. Vervolgens werd op de y-geleiding in x-richting

een kracht aangebracht op de plaats, die in fig. B.3.1 is aangegeven. De

kracht werd langzaam van nul opgevoerd tot de maximaal toelaatbare waarde.

Vervolgens werd de kracht verlaagd tot deze weer dezelfde maximale waarde

had, maar nu in negatieve x-richting. Vandaar werd de kracht weer opgevoerd

tot het eerste maximum, en daarna verlaagd tot nul. Tijdens het varieren van

de kracht, werd de waarde ervan uitgezet tegen de verplaatsing van het aan

grijpingspunt van de kracht, waarmee de hysteresislus verkregen werd. Het

maximum van de kracht komt overeen met de waarde van de grootste in de

praktijk optredende traagheidskracht :

De resultaten van de op bovenstaande wijze uitgevoerde metingen zijn weer

gegeven in tabel B.3.1. Hierin is :

x de x-coordinaat van de slede, gedefinieerd in bijlage B.2 : x=O

wanneer de y-geleiding zich tegen de linker aanslag bevindt.

IF: de afstand van het aangrijpingspunt van F tot draaipunt P,

n : het aantal staalbanden waarmee de staalbandaandrijving voor de x

richting was uitgerust. De staalbanden waren van hetzelfde

materiaal vervaardigd, terwijl ook hun doorsneden gelijkvormig

waren (hoogte : 0.15 [mm]; breedte : 12 [mm])

c de gemeten stijfheid : ~ ,

u verplaatsing aangrijpingspunt van F in x-richting.

-1
€ [Nmm ]

IF[mm] 345 935

n 1 2 1 2

x [mm]

I
I

0 930 - - -
100 866 1125 250 290

200 833 1030 240 -
300 660 1066 230 284

400 666 950 260 -
500 600 800 240 -

I I

600 600 766 i 220 264I--------_.'._'--_.-

Tabel B.3.1 Gemeten translatiestijfheid in x-richting.
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Fig. B.3.2 Gemeten hY3teresislu5sen.
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Uit tabel B.3.1 blijkt dat de constructie, behalve de staalband, nog meer

slappe elementen bezit. Oat blijkt oak uit de in fig. B.3.2.a afgebeelde

hysteresislusis, die is gemeten voor de situatie (n = 1, 1 = 345 mm, x = 300y
mm ).

F

a.)

Fig. B.3.3 Geschematiseerde hysteresislus uit fig. B.3.2.a, en het

mechanische vervangingsschema.

~ =

in tabel 8.3.2.
~ - uA

1 ).
AB

Uit de geschematiseerde afbeelding van deze Ius in fig. B.3.3.a, is het

mechanische vervangingsschema van de y-geleiding in fig. B.3.3.b af te

leiden. De gemeten wrijvingskracht varieerde van 0 tot 5 N, de virtuele spe

ling van 5 tot 20 ~m. Oat de waarde van deze parameters zo groot is, is

vooral te wijten aan een verkeerde toevoerdrukinstelling. Bij een instelling

p 2.2 [bar], bedraeg de virtuele speling 3 [~m] en de wrijvingskracht 0.5

[N] (zie fig. B.3.2.b) Naarmate de arm van F tot het draaipunt P groter

wordt, is oak de gemeten stijfheid lager. De verplaatsing van het aan

grijpingspunt van F is dus voor een groot deel te wijten aan de rotatie van

de y-geleiding t.O.v. de vlakplaat. De rotatiestijfheid is gemeten met de

meetopstelling geschetst in fig. 8.3.4. De meetresultaten zijn weergegeven
F 1

De rotatiestijfheid c is gedefinieerd als F (met:
~ ~
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Fig. B.3.4 Opstelling vaor het meten van de ratatiestijfheid van de y

geleiding(zie fig. B.3.1l
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- I ()
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I
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~o ~o 100

x:. 300 (M'M)

p" s Coo.or)

'f'I = i

Fig. B.3.5 Met opstelling 8.3.4 gemeten hysteresislus.
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-1c [Nmmrad ]lj)
n 1 2

x [mm]

100 2.58 108 2.26 108

300 2.55 108 1. 49 108

600 2.58 108 2.52 108

Tabel B.3.2 Rotatiestijfheid.

uit deze tabel bIijkt dat de rotatiestijfheid laag is, en dat deze enig

zins beinvloed wordt door het aantal staalbanden. Uit de hysteresislus die

is gemeten voor situatie x = 300 [mm] (fig. 8.3.5), voIgt bovendien, dat de

rotatiestijfheid Iineair is.

Met behuip van tabel 8.3.1 (IF= 345 [mm]) en 8.3.2 kan de stijfheid van de

staalband ais funktie van de x-coordinaat worden berekend. De resuitaten van

deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 8.3.3, en worden in fig. 8.3.6

vergeleken met de in de vorige paragraaf berekende stijfheid.

-1
c t [Nmm ]s .x

n 1 2

x [mm]

0 1627 -
100 1440 2411

200 1351 2013

300 948 2155

400 960 1728

500 829 1288

600 829 1202

c =st.X
c clj)

Tabel 8.3.3 Gemeten staalbandstijfheid.

Wanneer in plaats van de waarden gemeten voor IF= 345 [mm], de waarden voor

. IF= 935 [mm] worden gebruikt voor het bepalen van de staalbandstijfheid,

worden dezeIfde resuitaten verkregen. Dit wijst erop dat de aanname, alle
slappe elementen van de y-geleiding gezamelijk te beschouwen als een tor-

sieveer in punt P, juist is.
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Fig. B.3.6 Vergelijking gemeten en berekende Ct's .x

In fig. B.3.6 is te zien dat de staalbandoverbrenging gemiddeld een faktor

1.7 stijverwordt, als er gebruik wordt gemaakt van twee staalbanden in

plaats van een. De oorzaak hiervan is, dat de bijgelegde band niet de juiste

lengte heeft, of onjuist is ingeklemd. Verder valt in deze figuur op, dat de

theoretische stijfheid voor grote x de werkelijkheid goed benadert, maar dat

er voor kleine x afwijkingen optreden. Hiervoor zijn verschillende verkla

ringen mogelijk :

- Onjuiste wijze van inklemming (zie fig B.3.7), waardoor de staalband

niet over de volle breedte wordt belast. Bij korte stukken staalband

kan de spanning zich nergens gelijk over de breedte verdelen

(volgens het principe van Saint Venant).

- Omdat de staalband niet recht over de aandrijfrol loopt, grijpt de

trekkracht uit het midden van de band aan, met als gevolg dat de

spanning weer niet homogeen over de breedte is verdeeld. In lit. [1]

is berekend dat de stijfheid hierdoor een faktor 0.96 verlaagd

wordt.
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- Omdat de stijfheid van de staalband bij kleine x hoger is, kunnen

stijfheden, die ermee in serie staan (bijvoorbeeld de elastische

bevestiging van de wrijvingswieloverbrenging aan de vlakplaat,

boutverbindingen en bandrollen), een grotere invloed hebben.

&TAAl21ANO

Fig. B.3.7 Onjuiste inklemming Fig. B.3.8 Niet volledige aanvleiing van

de staalband langs de

bandrol.

- De staalband verlaat de aandrijfrol niet recht (fig. B.3.7,

[7,9]). In punt A is namelijk sprake van een discontinuiteit in de

kromtestraal. Om de staalband in elk punt aan te laten liggen, is in

elk punt een moment nodig ter grootte EI, dat geleverd moet worden
rar

door de trekkracht Fv' Punt A ligt echter op de werklijn van Fv'
zodat daar het moment nul is en de band reeds eerder de staalband

verlaat. De loslaathoek is te bereken uit de momentevenwichtsverge

Ii jking [9]:

EIFV r b (1-cosa) =-r-
ar

(B.3.1)

en is 5.1 0 bij FV= 200 [N]. Ret verlies aan stijfheid hangt

voornamelijk af van de geometrie van de staalband nadat deze de de

aandrijfrol verlaten heeft. Deze is helaas zeer moeizaam te bere

kenen met de gegeneraliseerde balkentheorie omdat hogere termen

(bijvoorbeeld cosinus termen) niet meer verwaarloosd mogen worden.

Daarom zal het stelsel vergelijkingen dat de geometrie beschrijft

numeriek, bijvoorbeeld met de eindige differentiemethode moeten

worden opgelost.
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In lit. [7] staat een uitdrukking vermeid voor het verlies aan

stijfheid, die wellicht een goede benadering vormt

(B.3.2)

Hieruit voIgt voor de

Waaruit geconciudeerd

verlies aan stijfheid

worden.

5 -1staalband ais x =0 [mm] : cB= 2.1 10 [Nmm ].

kan worden dat FV groot genoeg is en het

niet door dit verschijnsel verklaard kan

De invloed van de toevoerdruk van de luchtiagers op de wrijving, virtuele

speling en de stijfheid werd onderzocht met behuip van de meetopstelling in

fig. B.3.4, voor x = 300 [mm]. De metingen werden verricht bij verschillende

toevoerdrukken. De resulterende hysteresis Iussen zijn weergegeven in fig.

B.3.9. Uit deze figuur blijkt dat de grcotte van de virtuele speling en

wrijving veranderd met de druk, terwijl bovendien de hysteresislussen van

vorm veranderen.

F

2F.flmalt
0.)

F
~//J~

YY\

b)

Fig. B.3.10 a) Geschematiseerde hysteresislus van fig. B.3.9.a

b) Mechanisch vervangingsschema.

De vorm van de hysteresis Ius in B.3.9.a kan verklaard worden met een van de

trekkracht F afhankeIijke wrijvingskracht [7]. Een mogelijke oorzaak

hiervoor is, dat ais gevoig van de Iage toevoerdruk de draagkracht van een
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luchtlager aan een van de zijkanten van de y-geleiding (in fig. B.3.4

aangegeven met een pijltje), te laag wordt en het betreffende luchtlager

gaat aanlopen. Naarmate F toeneemt wordt de normaalkracht op dit luchtlager,

en dus ook de wrijvingskracht, kleiner. Het mechanische vervangingsschema

van deze Ius is afgebeeld in fig. B.3.10. De stijfheid is met behulp van de

volgende uitdrukking te berekenen

(B.3.3)

Bij een toevoerdruk tussen 2 en 3 bar, blijkt er nauwelijks hysteresis op te

treden, zoals in fig. B.3.9.b te zien is. Er kon niet gemeten worden met een

toevoerdruk tussen 3 en 5 bar, omdat er dan luchthamer optrad. Bij een druk

van 5 bar, trad er weer in grote mate hysteresis op. De Ius (fig.B.3.9.c) is

in dit geval echter symmetrisch. Het mechanische vervangingsschema hiervan,

is getekend in fig. B.3.3.b. Doordat hier de toevoerdruk te hoog is, treedt

er wrijving op in bolscharnieren van de luchtlagers. In onderstaande tabel

zijn als funktie van de toevoerdruk p, achtereenvolgens de virtuele speling,

de wrijvingskracht F , en de rotatiestijfheid c weergegeven.JJ lj)

!p [bar] [JJm] [N] -1e: F c [Nmrad ]v JJ lj)2~o5-1.7 22 (min) 3.3 (min)

44 (max) 9.3 (max)

2. 5 0.6 2.88 105

2.2 3 0.4 2.98 105

2.4 6 0.8

I
2.88 105

5. 37 6.8 2.72 105.
Tabel B.3.4 Invloed van de toevoerdruk op de virtuele speling tv'

wrijving F en de rotatiestijfheid c .
JJ lj)

In deze tabel is dus te zien dat de grootte van de toevoerdruk geen

noemenswaardige invloed heeft op de rotatiestijfheid c , en dat van de vijflj)
'drukinstellingen p = 2.2 [bar] het gunstigst is.

Statische stijfheidsmetingen aan de eindplaten.
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In het voorgaande is gebleken dat de rotatiestijfheid in werkelijkheid 10 x

kleiner is, dan in bijlage B.2 theoretisch is berekend. De hoekverdraaiing

van de y-geleiding is echter veel te groot om aIleen door indrukking van de

luchtlagers tot stand te komen, aangezien de lagerluchtspleet slechts 8 [~m]

is en de indrukking in dat geval 16 [~m] (bij F=30 [N]) zou moeten bedragen.

Het ligt dus meer voor de hand dat de vervormingen, die optreden in de

eindplaten, luchtlagerbevestigingen en boutverbindingen groter zijn dan

eerst werd aangenomen. Om een indruk te krijgen van deze vervormingen, werd

op de y-geleiding een kracht aangebracht, werkend in x-richting en groot 30

[~]. Tegelijk werden de verplaatsingen van een aantal punten op het onderste

gedeelte van de eindplaten t.O.V. de vlakplaat, in y-richting gemeten m.b.v.

induktieve verplaatsingsopnemers (zie fig B.3.11). De vervormingen in de

buurt van het luchtlager aan de andere zijde van de eindplaat en bij de

luchtlagers aan de overliggende eindplaat zullen, eventueel op het teken na,

gelijk zijn. Er kan dus met een meetserie volstaan worden. De meetpunten

zijn recht boven elkaar gekozen, zodat de invloed van de translatie van de

y-geleiding in x-richting op de verplaatsingsmeting voor aIle meetpunten

gelijk is. De resultaten zijn weergegeven in fig. B.3.12. In deze figuur is

te zien, dat de indrukking van de luchtlagers ul = 1.5 (~m], bij het aan

brengen van kracht F =30 [N]. Hieruit voIgt voor de stijfheid van de

luchtlagers

(B.3.4)

Hetgeen3.5 maal zo laag is dan uit de stijfheidskarakteristiek was af te

leiden. Een niet optimaal ingestelde luchtspleet tussen het luchtlager en

zijn geleidingsoppervlak, en een te lage toevoerdruk(2.2 atm) zijn hier debet aan

Uit de metingen kan verder geconcludeerd worden, dat de eindplaten en de

luchtlagers stijf genoeg zijn en dat de grootste vervormingen optreden in

de boutverbindingen tussen eindplaten en luchtlagerbevestigingen en tussen

eindplaten en y-geleiding. De rotatie van de y-geleiding kan dus gereduceerd

worden door de boutverbinding~n stijver uit te voeren.
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Conclusies

- De stijfheid van de staalband heeft een vlakker verloop dan werd

aangenomen. Voor grote x kwamen de gemeten en berekende waarden goed

overeen, voor kleine x was de gemeten waarde een factor drie lager.

- De rotatiestijfheid c~, in bijlage 8.2 en volgende bijlagen c2 genoemd, is

veel lager dan eerst werd aangenomen

c = 2.58 105
2,gemeten 6

c2 ,berekend= 2.07 10

-1[Nmrad ];
-1[Nmrad ].

De verklaring hiervoor is, dat de luchtlagerstijfheid lager is dan

verwacht, en dat de boutverbindingen van de eindplaat te slap zijn.

- Hierdoor is ook de werkelijke c5 lager dan eerder berekend :

c = c2,~emeten = 6.45 106
5,gemeten

IFI

- De toevoerdruk heeft geen invloed op de stijfheid, weI een aanzienlijke

invloed op de wrijving en virtuele speling.

- Bij de modelvorming kan het beste worden uitgegaan van de gemeten

stijfheden.
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B.4 De wrijvinqswieloverbrenqinq.
In deze bijlage wordt het mechanische vervangingsschema voor de wrijvings

wieloverbrenging afgeleid en vereenvoudigd. De wrijvingswieloverbrengingen

zijn voor x- en y-richting identiek gedimensioneerd.

De wrijvingswieloverbrenging, weergegeven in fig. B.4.1, bestaat uit een

viertal assen (1) tIm (4). De motoras (2), waarop het eerste wrijvingswiel

is gelijmd, verzorgt de ingaande beweging. De aandrijfrol, die zich op as

(4) bevindt, verzorgt de uitgaande beweging. De totale overbrengingsverhoud

ing, gedefinieerd als de verhouding tussen de uitgaande en de ingaande

beweging, is 1/60 (-], en wordt gerealiseerd in twee trappen. De overbreng

ingsverhouding tussen as (2) en as (3) is 1/7.5 (-], en tussen as (3) en as

(4) 1/8 [-]. De overbrengingsverhouding tussen aandrijfrol en slede bedraagt

30 (mm/rad]. De wrijvingswielen die elkaar raken moeten radiaal t.O.V.

elkaar worden voorgespannen, zodat ze het ingaande moment zonder slippen

kunnen overbrengen naar de uitgaande as (4). As 4 is daartoe star gelagerd,

terwijl voor as (1) tIm (3) kleine radiale verplaatsingen zijn toegelaten.

Deze assen worden dan voorgespannen middels de aandrukrollen, die zich op de

assen (1) bevinden.

Ret mechanische vervangingsschema wordt opgesteld, om informatie te

verkrijgen voor het dynamisch gedrag van de wrijvingswieloverbrenging in

aandrijfrichting. De lagers zijn radiaal voorgespannen, en dus wordt

aangenomen dat ze spelingsvrij zijn en een hoge stijfheid bezitten. De

stijfheden die dan nog het dynamisch gedrag kunnen beinvloeden zijn:

- stijfheid motoras en de stijfheid van de lijmverbinding tussen

motoras en wrijvingswiel W1 : k1
- stijfheid as (3) tussen wrijvingswiel W2 en W3 : k2
- stijfheid as (4) tussen wrijvingswiel W4 en de aandrijfrol AR k3
- stijfheid motorhouder.

Deze stijfheden evenals de massatraagheidsmomenten Zl]n aangegeven in fig.

8.4.1. Omdat de wrijvingswielen slipvrij werken, hetgeen wordt aangenomen,

is er geen demping tussen de wrijvingswielen onderling. De inwendige demping

in de assen wordt verwaarloosd. Omdat de lagers zijn voorgespannen, zal

voornamelijk daar wrijving optreden. Om het mechanische vervangingsschema zo
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Fig. B.4.2 Mechanisch vervangingsschema.
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eenvoudig mogelijk te houden, wordt aangenomen dat de wrijving optreedt bij

de wrijvingswielen. Het mechanische vervangingsschema op basis van boven

staande aannamen, is weergegeven in fig. B.4.2.

In tabel B.4.1 zijn de waarden van de in fig. B.4.2 voorkomende parameters

vermeld. De massatraagheden zijn berekend met de volgende formule :

J = I r 2 dm

Voor een cilinder met halve diameter r, breedte b, en soortelijk gewicht Qst
gaat deze uitdrukking over in :

J '1 = 1/2 Q w b r
4

C1. •

met: Qst= 7.85 10-6 [kgmm- 3]

De stijfheden k1 tIm k3 zijn berekend met de volgende vergelijking

k. =
1.

G I 'Pl
1-

1.

met k,: stijfheid asdeel; G t= 8 104 [Nmm- 2]: glijdingsmodu1u5;
1. 5

I ,= 0.1 D~: po1airtraagheidsmoment, D.: asdiameter; 1.: lengte asdeel
Pl. 1. 1. 1.

Fig. B.3.4 Motorhouder.
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De motorhouder is geschetst in fig. B.4.3. Het moment dat op de motoras

werkt wordt doorgeleid naar de motorhouder en de behuizing. Bij een lage

stijfheid ~H van de motorhouder kan de stator van de motor roteren. Omdat

de drukveren met een grate kracht uJn voorgespannen (60. [N] per veer),

staan hun stijfheden parallel met elkaar en met de stijfheid van de

overliggende kogeloplegging. Aangezien de kogels op een afstand van 30 mm

van de motoras liggen en voorgespannen zijn zal ~ groot zijn en wordt

daarom verder buiten beschouwing gelaten.

massatraagheids- stijfheden wrijvingsmomenten [1] I
momenten [Nmm2] -1 [Nmm][Nmmrad ]

JA 5.98 k1 1.7 105
FIJA .56

JW1 0.11 k2 5. 1 107
FIJ 1 .0

JW2
I 5.05 102 k3 3.4 109

FIJ 2 1. 95
t
!

JW3 I 0.78 F1J3 1. 95

JW4 I 1. 22 103

I
FIJ 4 7.45

I
I 102

(JAR! 1. 63 FIJAR 7.45
! I

Tabel B.4.1 bewegingsparameters wrijvingswieloverbrenging.,

De stijfheid k1 is gebasseerd op de huidige situatie met de ESCAP 28GL18

gelijkstroommotor. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een andere motor is

deze stijfheid waarschijnlijk nog grater.

De parameters worden gereduceerd naar de y-geleiding (of slede), omdat de

positioneringsnauwkeurigheid van de slede in dit onderzoek centraal staat.

Reduceren is een rekenkundige handeling met als doel de overbrengingsver

houdingen te elimineren, waarbij de eigenschappen van het dynamische systeem

onveranderd blijven [14]. Dit levert het mechanische vervangingsschema in

fig. B.4.4. De gereduceerde parameters zijn

1 1 = 6.8 105
.2 .2
1.3 1. 4

-1[Nmm ];
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k3
1

3.8 106 [Nmm-1]= k3 --:-2 =
~4

1 1 1 1 47 [kg];m1 = {(JW1 + JA ~) -:-2 + JW2 } -:z =.2
1 1 1 2 1

3
1 4

I

F~ 1 = 1.26 [N];
I

F~2 = 1 1.(F 3 7 + F 4)' = 0.76 [N]
~ 1 3 ~ 1 4

2.48 [N].

m'i m'
"

7/7/7m ,
F}42.

////;/77 ,
f)o'~

Fig. B.4.4 Gereduceerd model wrijvingswieloverbrenging.

De gereduceerde stijfheden k~ tim k~ zijn minimaal een faktor102groter dan

de maximale stijfheid van de staalband (berekend). Het is dus gerechtvaar-
1

digd de wrijvingswieloverbrenging als een star lichaam met een massa ~ van

48.58 [kg] te beschouwen dat star op de motoras is gemonteerd (fig. B.4.5).
1

De totale gereduceerde wrijving is dan : F~w = 1.29 [N]

m''.I

Fig. B.4.5 Wrijvingswieloverbrenging als star lichaam
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In werkelijkheid bleek de wrijving van de wrijvingwieloverbrenging hager te

zijn. Dit was te wijten aan een hogere voorspankracht van de lagers dan was

berekend. Met behulp van een experiment werd geprobeerd een schatting voor

de werkelijke wrijving en eventuele demping te bepalen.

Experiment

De ankerstroom van de gelijkstroommotor van de x-richting werd verbroken,

zodat de gelijkstroommotor niet als generator (demping!!) kon gaan werken.

Vervolgens werd de y-geleiding met de hand een beginsnelheid opgedrongen,

die ongeveer gelijk was aan de maximale snelheid tijdens bedrijf (0.1

[ms- 1]). Terwijl de y-geleiding tot rust kwam ten gevolge van demping en

wrijving in het systeem, werd de tachospanning, een maat voor.het motor

toerental , als funktie van de tijd geregistreerd door een xt-schrijver. De

meetopstelling is weergegeven in fig. B.4.6. De tachospanning werd

vervolgens naar de snelheid van de y-geleiding teruggerekend en is

weergegeven in fig. 8.4.7.

l'-------l W Vv' 0

////77l/J7

r).4w
1
dw

~

G-Elf\ 01 Net

/77/7///

'#s I d s

Fig. B.4.6 Meetopstelling ter bepaling van de demping en wrijving.

In bijlage B.3.2 is gebleken dat de wrijving en demping van de xy-tafel

verwaarloosd kan worden. De wrijving treedt dus aIleen op in de wrijvings

wieloverbrenging en de motor. Omdat de positioneerkring buiten werking was

gesteld, had de lage stijfheid van de staalbandoverbrenging en eindplaten

geen invloed op de tachospanning. Bij het bepalen van de wrijving en demping
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in het systeem wordt de totale aandrijving star beschouwd inclusief de

"slappe" elementen aan het eind van de aandrijving.

Op basis van de bovenstaande aannamen kan de x-aandrijving geschematiseerd

worden tot fig. B.4.6. De bewegingsvergelijking voor dit systeem luidt :

m x + d x = - F
IJ

met: m: de som van aIle massa's, die in aandrijfrichting bewegen,

(gereduceerd naar de slede).

x: verplaatsing y-geleiding; d,

in de wrijvingswieloverbrenging

)( r"'$'~ 1
O.I{).

O.I'i

0-1 '2

0.10

0.09

0·06

0.04

0·01

.
- X ~e'"e.ten

-- - )c f>11'/\lA.La..t1l2

o......-.-------<--->----~--
0.1 0·'1 0.6 o.1a 1.-

tr$]

Fig. B.4.7 Vergelijking gemeten en berekende sledesnelheid.

Met behulp van het simulatieprogramma TUT.SIM kan de in werkelijkheid

uitgevoerde beweging gesimuleerd worden. Daartoe dient de bewegingsver

gelijking omgeschreven te worden in de volgellde vorm :

-die - F
x = IJ

m

Waarbij F > O. voor x > O. ; F = O. voor x = O. V x < O.
IJ IJ

Deze uitdrukking kan gebruikt worden om het analoge schakelschema op te

stellen in fig. B.4.7. De beweging werd gesimuleerd voor verschillende

waarde voor de dempillg en de wrijving. De waarde voor de demping werd
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-1gevarieerd tussen O. en 400. [Nsm ] met increment 50 [Nsm-1], de wrijving

tussen O. en 25. [N] met een increment van 5. [N]. Vervolgens werd het

gemeten snelheids verloop vergeleken met het snelheidsverloop dat volgde uit

de simulatie. Hieruit volgde voor de demnping respectievelijk de wrijving :

F = 25 [N];
~

-1d = 50 [Nsm ]

Het wrijvingsmoment van de ESCAP-gelijkstroommotor bedraagt 0.44 [Nmm] ,

gereduceerd naar de slede (i = i [mmrad- 1]) wordt dit 0.88 [N]. De demping

van de motor is onbekend. De wrijving en demping in de wrijvingswielover

brenging, gereduceerd naar de y-geleiding, wordt dus :

= 23.24 [N];
I -1

dw= 50 [Nms ]

De wrijvingswieloverbrenging wordt verder gekarakteriseerd door het

ontbreken van werkelijke speling, en,vanwege de hoge stijfheid, virtuele

speling. De enige niet-lineairiteit die aan te wijzen is, is verzadiging

de wrijvingswieloverbrenging kan slechts een scherp begrensd koppel

overbrengen ( 15 [Nmm] bij de ingaande as).

~
o. m

~
CON .

~ REL ATT ~
~

d
(ON

~AI
o.

Fig. B.4.8 Simulatiemodel
Voor de betekenis van de gebruikte symbolen wordt verwezen

naar Tabel 0.2.3.
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C.1 Inleiding.

Het doel van de modelstudie is tweeledig. In de eerste plaats dient het af

te leiden mathematisch model inzicht te bieden in het dynamische gedrag van

de xy-tafel. Uit de resultaten van de modelstudie zal moeten blijken of het

dynamische gedrag van de xy-tafel voldoet aan de in bijlage A.3 opgesomde

eisen, die aangeven of een goede positioneerbaarheid te realiseren is. Voor

al het laagfrequent gedrag is hierbij van belang. In de tweede plaats dient

het dynamische model ter optimalisatie van de positioneerbaarheid. Door mid

del van simulatie van het model kunnen effecten van veranderingen in de con

structie op eenvoudige wijze bestudeerd worden, en kan een optimale keuze

gemaakt worden van bijvoorbeeld besturing, servomotoren, positieopnemers, en

plaats van terugkoppeling (positie en snelheid). De modelstudie wordt in

twee stappen gedaan. Eerst worden de dynamische modellen van de volgende

deelsystemen (fig. C.1.1) afgeleid :

- xy-tafel zonder aandrijving (I)

wrijvingswieloverbrenging (II).

- motor/tacho combinatie en servoversterker (III).

De modellen van de eerste twee deelsystemen zullen gebaseerd worden op de

bevindingen van de analyse behandeld in bijlage B. De motor/tacho combinatie

en servoversterker worden in deze bijlage gedimensioneerd.

De tweede stap is de assemblage van de modellen van de deelsystemen tot

het volledig model van de xy-tafel. De modellen van bovengenoemde deelsys

temen zullen zoveel mogelijk vereenvoudigd worden, am de hanteerbaarheid van

het volledige model te vergroten.

De besturing (IV) wordt hier verder buiten bes~houwing gelaten, omdat de

keuze ervan op de resultaten van de modelstudie zal moeten berusten. De

keuzecriteria voor de besturing zijn ondergebra<:ht in een afzonderlijk WPA

rapport (nr. 0340).

C.2 Modelvorming xy-tafel zonder aandrijvingen.[12,13,14,15]

In bijlage B.2 is een gediscretiseerd model afgeleid voor de xy-tafel, weer

gegeven in fig. C.2.2, dat gebruikt zal worden voor de afleiding van het

dynamische model.
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Xw

Fig. C.2.1 Aandrijving voor de y-beweging van de xy-tafel.

Fig. C.2.2 Gediscretiseerd model van de xy-tafel zander aandrijvingen.

19: halve lengte y-geleiding; lAp: afstand.draaipunt P tot

de x-as.
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model bevat 6 vrijheidsgraden, die als voIgt gekozen zijn

- x1: de relatieve translatie van het massamiddelpunt van de slede,

t.O.V. de y-geleiding in x-richting.

- Y1: De absolute y-coordinaat van het massamiddelpunt van de slede.

- ~ : De relatieve hoekverdraaiing van de slede rond haar massamiddel-

punt, t.O.V. de y-geleiding in het xy-vlak.

De absolute x-coordinaat van het draaipunt P.

De absolute verplaatsing van het draaipunt P, in y-richting.

De absolute rotatie van de y-geleiding rond P, in het xy-vlak.

Verder bevat het model twee opgedrongen verplaatsingen :

- xB: De verplaatsing van de staalband over de aandrijfrol voor de x

beweging,

- YB: De verplaatsing van de staalband over de aandrijfrol voor de y

beweging.

De coordinaten zijn betrokken op het (x,y) assenstelsel, dat is opgespannen

in het horizontale bovenvlak van de vlakplaat. De vlakplaat wordt beschouwd

ais een star lichaam, dat geen verplaatsing ondergaat. De oorspro~g van het

assenstelsel is zodanig gekozen, dat x en y nul zijn in het geval de y

geleiding en de slede zich tegen hun aanslag bij hun aandrijfrol bevinden.

In dat geval zijn ook de opgedrongen verplaatsingen xB en YB gelijk aan nul.

Bij het opstellen van de bewegingsvergelijkingen is uitgegaan van de

volgende aannamen

- Het systeem ondergaat kleine verplaatsingen rond een evenwichts

stand. Een evenwichtsstand van een mechanisch systeem is een

positie, die gehandhaafd blijft indien het systeem er zonder begin

snelheid in is qeplaatst, en indien bovendien aIle niet van een

potentiaal af te leiden krachten nul zi)n. In de evenwichtsstand

zijn de absolute coordinaten van de slede (xBo'YBO)' In dat qeval

geldt voor de vrijheidsqraden en de opgedrongen verplaatsingen :

- ~ « 1. sin ~ = ~ cos ~ = 1.
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cos l/J = 1.

- Draaipunt P blijft op de y-geleiding liggen.

- Er zijn geen geometrische of kinematische verbindingsrelaties tussen

x1' Y1' llJ, xo' Yo' ~, xB' en YB'

- De wrijving in het systeem wordt verwaarloosd.

- De zwaartekracht heeft geen invloed, en bewerkingskrachten ont

breken.

- De stijfheid van de staalbanden c1 en c2 z~Jn afhankelijk van xBo en

YBo' en blijven bij kleine verplaatsingen rond een evenwichtsstand

dus constant.

Bij kleine verplaatsingen geldt voor de positie van de slede

(C.2.1)

Waarin lAP de afstand is van het draaipunt P tot de x-as.

De bovenstaande aannamen in acht genomen, kunnen met behulp van de

energiemethode van Lagrange de bewegingsvergelijkingen voor het systeem

worden afgeleid. De vergelijking van Lagrange luidt :

d T, • ) (C.2.2)dt( - T + U, = 2q 'q q

met q: vektor die de vrijheidsgraden bevat,

T: kinetische energie in het systeem,

U: potentiele energie in het systeem,

Q: vektor die de gegeneraliseerde krachten bevat.
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De kinetische energie in het systeem is de som van

- De translatie energie van het massamiddelpunt van slede en werkstuk:
1 • 2 1 ·2

Tt 1 1 d = -2 (m + ml)x + -2 (m + ml)y (C.2.3)rans .s e e s s 5 S

- De rotatie energie van de slede en werkstuk rond hun massamiddelpunt
1 " 2

Trot.slede = 2' (Js+J1) (1\1 + Ill) (C.2.4)

- De translatie energie van het massamiddelpunt van de y-geleiding

T - 1 m (x + 1 ~)2transl.y-gel.- 2 gog (C.2.5)

. waarbij 19 de halve lengte van de y-geleiding is (afstand

massamiddelpunt y-geleiding tot draaipunt Pl.

- De rotatie energie van de y-geleiding rond zijn massamiddelpunt:

T - 1. .2
rot.y-gel.- 2 Jglll (C.2.G)

De potentiele energie is de energie, die inwendig is opgeslagen in de

elastische elementen van het systeem (zie het discrete model in fig. C.2.2).

Er was aangenomen dat de stijfheidskarakteristiek van deze elementen, voor

kleine verplaatsingen rond een evenwichtsstand, lineair is. Voor de

potentiele energie van het systeem geldt dan

+

Gegeneraliseerde krachten (C.2.8)
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QC: krachten die kunnen worden afgeleid van een conservatief veld. Omdat

de de zwaartekracht buiten beschouwing is gelaten, zijn deze krachten

nul.

*Q (C.2.9)

f (t): krachten die van buitenaf op het systeem werken. De wrijving-e
werd verwaarloosd en bewerkingskrachten ontbreken. De enige

externe krachten die op het systeem worden uitgeoefend, zijn

de krachten om de opgedrongen verplaatsingen te realiseren.

Deze krachten zijn reeds verwerkt in de uitdrukking voor de

potentiele energie.

fd(t): dempingskrachten. De weinige demping in het systeem treedt op

in de eindplaten, boutverbindingen en bij de luchtlagers als

deze in axiale richting verplaatsen. In fig. C.2.1 is de

demping aangegeven met dempers dZ' d4 en dS'

De bewegingsvergelijkingen luiden dan, in matrixnotatie :

[ M ] q + [D] q + [ K ] q = f

met

(C.2.10)

T [ lj) ]3- = x1 Y1 Xo Yo IP

.T
[ • • f . . .

]So = x1 Y1 lj) x Yo IP
0

.:T'
[

.. •• .. •• f' .~

]So = X1 Y1 lj) x Yo , IP
0

[ M ] massamatrix; [ K ] stijfheidsmatrix; [ D ] dempingsmatrix.

fT = [ 0 , c3YB , 0 , c1xb , -c3ys , o ] externe krachten.
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[M] = mstm1 0 0 m t m1 0 (m~ml)(YB61AP)s

0 mstml 0 0 0 0

0 0 JstJ1 0 0 JstJ1

mstm1 0 0 m tm tm1 0 (m~ml)(YB61AP)9 s
tmglg

0 0 0 0 m 0
9

(mstm1) (YBo+lAP ) 0 Js+J1 (mstm1) (YBo+lAP) 0 J +J1+J t
s 9 2

+ m 1 (m~ml)iYB61AP)9 9
t m 1

9 9

[K]= 2c4 0 0 0 0 0

0 c3 0 0 -c 0
2

3
0 0 2a c4 0 0 0

0 0 0 c
1

0 0

0 -c 0 0 c3tcS 0
3

0 0 0 0 0 c2

In het model in fig. C.2.2 staan de dempingen d2, d4, en dS parallel aan de

stijfheden c2, c4, en cS. De dempingsmatrix [0] heeft daarom de volgende

vorm :

[0]= 2d4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 02a d4
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 dS 0

0 0 0 0 0 d2

Uit de bewegingsvergelijkingen blijkt dat de vrijheidsgraden Y1 en Y niet
0

beinvloed worden door x1 ' xo ' $ en ~ en de opgedrongen beweging xB. Andersom
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worden x1, XO' ~ en ~ niet beinvloed door Y1' Yo en YB. Zodat geconcludeerd

kan worden dat de bewegingen in x-richting en in y-richting ontkoppeld zijn.

De aandrijvingen voor x- en y-richting kunnen dus afzonderlijk bekeken

worden. Er resulteren de volgende deelsystemen met bijbehorende matrixver

gelijkingen :

I deelsysteem

[M ]
..

[Oy] ~y [ KyJ ~y = f~y
+ +

Y -Y

l = [ Y1 ' Yo ' YB ]
-Y

[M 1 Tm +
m1

:J
[0 ] =

~
0

Y s Y

0 dS

fT = [ c3YB ' -c3YB ]-y

II deelsysteem { x1 ' ~ , Xo ' ~ , xB

[K ]
Y

(C.2.11)

=bC -c]3 3-

-c
3

c
3
+ Cs

(C.2.12)

T [ x1 III ]~ = , x ~
0

[M ] = ms+m1 0 ms+m1x

0 'J +J 0s 1

ms+m1 0 m +m +m
1g s

(ms+m1) (YBO+lAP) Js+J1 (ms+m1) (YBo+l AP )

+ m 1g g

Js+J1

J +J1+J +m It +
s g g g 2
+(m +m

1
)( Y

B
+l)

SOAP
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(K
X

] = 2c4 0 0 0 [D ] : 2d4 0 0 0
2

x 20 2a c4 0 0 0 2a d4 0 0

0 0 c1 0 0 0 0 0

0 0 0 c2 0 0 0 d2

T o ]f x = [ 0 , 0 , c1XB '

Met behulp van een computerprogramma z~Jn voor bovenstaande deelsystemen de

ongedempte eigenfrequenties en bijbehorende eigenvektoren berekend, als

funktie van de positie van de slede. Er worden de volgende gevallen berekend~

a) De stijfheid van de staalbanden is de theoretisch berekende

stijfheid (bijlage B.2). Er bevindt zich geen werkstuk op de slede.

b) De stijfheid van de staalbanden is de statisch gemeten stijfheid

(bijlage B.3). Er bevindt zich geen werkstuk op de slede.

c) De stijfheid van de staalbanden is de theoretisch berekende

stijfheid. Er bevindt zich een puntmassa van 100 [kg] (werkstuk) in

het massamiddelpunt van de slede.

Zowel geval a) als b) worden doorgerekend, omdat de statisch gemeten

stijfheid van de staalband voor een deel bepaald wordt door toevalligheden

en constuctieelementen die buiten de staalbandaandrijving liggen. Bovendien

is het interessant te zien, hoe het systeem zich gedraagt als de staal

bandstijfheid in werkelijkheid overeenkomt met de theorie.
Bij de berekeningen is uitgegaan van de in tabel C.2.2 weergegeven parameters.

De staalbandstijfheden zijn berekend volgens vergelijking ( B.2.2), de

gemeten waarden zijn afkomstig uit tabel 8.3.3. De stijfheid van de

staalband van de y-aandrijving is niet gemeten , maar hiervoor zijn de

gemeten waarden van de staalbandstijfheid van de x-aandrijving gebruikt.

De stijfheden waarde van c2, c4 . en Cs zijn in bijlage B.3 bepaald.
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J = 0.878 [kgm2];
5

a = 0.2 [m];
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m1 = 0 .. 100 [kg];
2

J 1 = O. [kgm];

1AP = O. 23 [m];

m = 94.25 [kg];
9 2

J = 10.74 [kgm ];
9

1 = 0.56 [m];
9

6 -1c5 = 6.45 10 [Nm ].

Iberekende staalbandstiifheden :
6 -1

106 -1Ic1(xBo= 0.0) = 5.208 10
6

[Nm_
1
]; c1(xBo= 0.2) = 1.560 [Nm ];

106 -1I c1(XBO= 0.4) = 1.001 10 [Nm ]; c1(xBo= 0.6) = 0.790 [Nm ];
. 6 -1

106 -1Ic3 (yBo= 0.0) = 5.225 10 [Nm ]; c3(yBo= 0.2) = 1.580 [Nm ];

Ic3(yBo= 0.4) = 1.026 106 [Nm- 1]; 106 -1c3(yBo= 0.6) = 0.822 [Nm ];
gemeten staalbandsti;fheden :

c1(xBo= 0.0) = 1.627 106 -1
106 -1[Nm ]; c1(xBo= 0.2) = 1.351 [Nm ];

106 -1
106 -1c1(xBo= 0.4) = 0.960 [Nm ]; c1(xBo= 0.6) = 0.829 [Nm ];

Ic3 (yBo= 0.0) 106 -1
106 -1= 1.627 [Nm ]; c3(yBo= 0.2) = 1.351 [Nm ];

!C3 (YBO= 00'4) 106 [Nm- 1]; 106 -1=0.960 c3(Yao=0.6) =0.829 [Nm ];

fC2 ~ 0.258 105 [Nmrad- 1]; c4 = 1.6 107 [Nm- 1];
1 -'

Tabel C.2.1 Modelparameters.

'Eigenfrequenties deelsysteem {Y 1, Yo' Yao}

De berekende eigenfrequenties van het deelsysteem (Y 1'Yo ,YB) zijn

weergegeven in tabel C.2.2. De eigenfrequentie f 1 hoart bij vrijheidsgraad

Y1 ' f 2 hoart bij Yo .

f 1(Hz) : f 2(HZ):

~BO
0.0 0.2 0.4 0.6 I 0.0 0.2 0.4 0.6

a) 177.4 28.7 25.1 23.1 34.1 50.5 46.6 45.3

b) 29.0 21.5 24.5 23.2 50.8 48.8 46.1 45.3

c) 21.7 15.3 12.9 11. 7 60.5 47.1 45.2 44.4

Tabel C.2.2 Eigenfrequenties in y-richting.

a: c2 berekend, m1 = O. [kg]; b: c2 gemeten, m1 = O. [kg]

c: c2 berekend, m1 = 100. [kg].
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In het geval a) geldt in aIle sledeposities, uitgezonderd YB = 0.0 em], dat

bij de laagste eigenfrequentie f
1

de slede en de y-geleiding in dezelfde

richting bewegen; waarbij de verplaatsingen van de slede een faktor 3 tot 6

groter zijn dan de verplaatsingen van de y-geleidingr~Bij de f 2 bewegen ze

in tegengestelde richting, en zijn de verplaatsingen van de y-geleiding een

faktor 1.5 tot 2 groter dan die van de slede. Bij YS = O. Em] bewegen ze bij

f 1 in tegengesteIde, en bij f 2 in dezelfde richting. In tabel C.2.2 is te

zien dat, in geval a) eigenfrequentie f 1 sterk verioopt als funktie van de

sledepositie. Dit heeft consequenties voor het regelgedrag van de aandrij

ving. Voor elke sledepositie hebben de regeiparameters een andere optimale

instellinq. De stijfheid van de staalband kan in dit geval niet constant

worden beschouwd, en in het dynamisch model voor simulatie doeleinden zal c3
moeten voorkomen ais een funktie van YB' De niet lineaire bewegingsverge

Iijkingen luiden voor grote verplaatsingen verder hetzeIfde als vergelijking

(C.2.11).

In geval b) varieren de eigenfrequenties, in vergelijking met geval a)l

veel minder als funktie van de sledepositie. Hier kan dus voor de

staalbandstijfheid een gemiddelde waarde gekozen worden die geldig is voor

elke sledepositie.

Wanneer geval c) wordt vergeleken met a), dan blijkt dat dus ook de massa

van het werkstuk een grote invloed heeft op de eigenfrequenties. Ook hier

geldt weer dat voor een andere m
l

, een andere instelling van de regelpara

meters gewenst zal zijn. In tabel C.2.3 worden bovenstaande resultaten

vergeleken met de in bijlage A.3 opgestelde eisen. De gewenste eigenfre

quentie van de aandrijving f OA is 13.5 [Hz] (zie bijlage A.3).

fo mech.1 [Hz]

f o mech.2 [Hz]

gewenst

27

54

a)

25.1

45.3

b)

23.2

45.3

c)

11.7

44.4

Tabel C.2.3 Vergelijking van de berekende eigenfrequenties met de

vereiste mechanische eigenfrequenties.

Zowel de verhouding van de eigenfrequenties ten opzichte van elkaar, ais de

grootte ervan, komen in geval a) en b) goed overeen met de eisen. In geval

c) is de eerste eigenfrequentie te laag.

1) Dit voIgt uit de berekende eigenvectoren van f
1
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Eigenfreguenties deelsysteem { x1' ~ , xo' ~ , xBO }

De eigenfrequenties van dit deelsysteem voor de gevallen a) tim b) zijn

weergegeven in tabel C.2.4. De eigenfrequenties f 1 tim f 4 horen respectieve

lijk bij x1' ~ I Xo en ~.

In geval a) zijn de laagste frequenties weer sterk afhankelijk van de sle

depositie. De eigenfrequentie f
4

bij sledepositie (0.0,0.6) is een faktor 2

groter dan bij sledepositie (0.6,0.0), hetgeen gevolgen kan hebben voor de

positioneerbaarheid van de slede. De laagste waarde (28.9 Hz) komt waar

schijnlijk te dicht bij de bandbreedte van de positieregellus te liggen, en

zal dus de keuze van de regelparameterinstelling beivloeden. Omdat de

frequentie zo sterk varieert, is een eenduidige instelling voor het hele

positiebereik niet mogelijk. In geval b) is het verloop van de

eigenfrequenties minder en kan waarschijnlijk wel volstaan worden met een

regelparameterinstelling die geldig is voor het volledige positiebereik. In

geval c) is weer de grote invloed te herkennen van de massa van het

werkstuk. In tabel C.2.5 worden de eigenfrequenties, voor de uiterste

sledeposities, vergeleken met de eisen opgesteld in bijlage A.3.

gewenst\ "-T
a) I b) c)

if mech.1[HZ] I 27
,

9.4 I 9.3 7.7
0 I

I

f o mech.2[HZ] l 54 I 28.9 29.2 23.2

f o mech.3[HZ] 108 188.9 189.0 148.5

f o mech.4[HZ] 216 214.4 214.4 203.3

Tabel C.2.5 Vergelijking eigenfrequenties met de waarden die voor een

goede positionering gewenst zijn.

De verhoudingen van de eigenfrequenties ten opzichte van elkaar, voldoen in

situatie a) tim c) vrij aardig. De eerste en tweede eigenfrequenties zijn in

alle situaties minstens een faktor drie te laag.

Uit de eigenvektoren, bij geval a) en b) in tabel C.2.4, blijkt voor de

uiterste sledeposities, dat bij de lage eigenfrequenties de vrijheidsgraden

x1 en ~ nauwelijks meedoen. Bovendien is er een groot verschil tussen de

laagste en de hoogste eigenfrequentie. Het is dus wellicht gerechtvaardigd

deze vrijheidsgraden in het model te onderdrukken. De bewegingsvergelijkin

gen van het deelsysteem gaan dan over in :
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f 1(Hz) :
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YBO[m]

I
xBO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 218.3 185.4 183.3 187.7

0.2 215.0 184.3 182.8 187.6

0.4 214.6 184.1 182.7 187.6

0.6 214.4 184.0 182.7 I
187.~..I

I

I YBO[m]
I

xBO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 11 .7 11.2 10.5 9.7

0.2 10.5 10.1 9.5 9.0

0.4 9.7 9.3 8.9 8.4

0.6 9.4 8.9 8.5 8.1

Eigenvektoren

YBO[m] ;
I

xBO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 189.5 203.3 201.0 209.3

0.2 189.0 201.9 200.5 208.8

0.4 188.9 202.0 200.5 208.8

0.6 188.9 201.7 200.5 208.7

f 4(Hz) :

I
YBO[m]

xB)m] ! 0.0 0.2 0.4 0.6
I

56.9 65.6 71.5 72.40.0 I
0.2 I 35.4 40.4 43.3 43.21
0.4 I 30.7 34.9 37.2

I
36.71

0.6 28.9 32.7 34.6
I

34.0

xBo = 0.0 em]; YBo= 0.6 em]

f 1 f 2
O. 1871 i o. 1251

-0.721 I 0.843,

-0.128 -0.0451

0.162 ,0.0241,

f
3

0.000,1
0.001

o.OlOl,
I .
I I
i 0. 1381

f 4
-0.014

0.021

-0.144

0.215

f 1 f 2
0.1601 I 0.149'

-0.66711 0.886

-0.02211 0.050

-0.0.32! t-0.139

f
3

0.000 1

0.000

0.007

10.116

f 4
0.003

0.040

-0.191

0.24~

xBo= 0.6 em] ; YBo= 0.0 em] xBo = 0.6 [m]; YBo= 0.6 em]

f 1 f 2 f 3 f 4 f 1 f 2 f 3 f 4
}{1 0.180 0. 136 1 0.000 -0.003 0.158 I 0. 151 1 0.000 0.001

4J -0.770 0.7991 0.000 0.006 1-0 . 679 I 0.8781 0.000 0.008

-0.049\
I I

}{ -0. 119
I i I0.046 -0.144 \-0.020 I 0.0451 0.035 -0.189

0

1-0.1341til 0.151 0.028: 0.081 0.249 1-0. 033 10.079 , 0.259

Tabel C.2.4.a
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f
1

(Hz) :
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I
YSO[m] I

xSO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6 ;

0.0 215.0 184.3 182.8 187.6

0.2 214.9 184.2 182.8 187.6

0.4 214.5 184.1 182.7 187.6

0.6 214.4 184.0 182.7 187.6

yso[m]
.~--

xSo[m] 0.0 0.2 0.4 0.6
-

0.0 10.6 10.1 9.6 9.0

0.2 10.3 9.9 9.3 8.8

0.4 9.7 9.3 8.8 8.4

0.6 9.3 9.0 8.6 8.2

Eigenvektoren

yso[m]

xSO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 189.0 202.0 200.6 208.8

0.2 189.0 202.0 200.5 208.8

0.4 189.0 201.8 200.5 208.7

0.6 189.0 201.7 200.5 208.7

yso[m]

xSO[m] 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 35.9 41.0 44.0 43.9

0.2 33.7 38.4 41.1 40.9

0.4 30.4 34.5 36.7 36.2

0.6 29.2 33.1 35.1 34.6
!

xSo = 0.0 [m]; YBo= 0.6 [m]

f
1

0.182

-0.760

-0.121

0.153

f 2
0.133

0.808

-0.048

0.027

f
3

0.0001

0.000

0.028

O. 111

f 4
-0.005

0.009

-0. 148

0.236

f 1 f 2

I
I 0.158/ 1. 0 . 150

,-0.667 I 0.886

-0.020 I 0.046

-0.033l 1-0.135

f
3

0.000

0.000

1

0.021

0.098

f 4
I 0.002

'I 0.040
-0.191

! 0.252

xBO= 0.6 [m] ; YBo= 0.0 [m] xBo = 0.6 [m] ; YBo= 0.6 [m]

f 1 f 2 f 3 f 4 f 1 f 2 f 3
I

f 4
x1 I 0.1801 I 0. 1361 0.0001 -0.0031 0.158' O. 151 0.0001 0.001\

-0. 769 1

II

0.0061 0. 0091I1J I 0.800' o.oooi -0.679\ 0.878 0.000
! I ,

Xo • -0.119i 1-0 .049 0.0441 -0.145! 1-0 .020 0.045 0.034 -0.1891
I i I ,

41
I 0.1511 I 0.028 0.084: 0.2481 [-0: 033 '-0.134 0.080 0.259i

Tabel C.2.4.b
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geval c)

f
1

(HZ)
,
i
!xBO[mJ
! 0.0
i 0.2

0.4

0.6L _

I YBO[m]
0.0 0.2 0.4 0.6

10.8 9.3 7.9 6.8

9.2 8.1 7.1 6.2

8.2 7.4 6.6 5.9

7.7 7.0 6.3 5.7
- _.-

I Yso[m]
xBO[m] , 0.0 0.2 0.4 0.6

0.0 205.6 201.4 201.0 202.9

0.2 203.9 200.6 200.3 -202.2

0.4 203.7 200.5 200.2 202.1

0.6 i 203.6 200.4 200.2 202.1
-

0.6

72.0

42.7

36.2

33.4

0.4

69.6

42.9

37.0

34.5

YBO[m]
0.2

54.9

36.2

31.9

30.2

0.0

39.7

26.9

24.2

23.2

xBO[m] Il------------j
0.0

I 0.2

I
0.4 I
0.6 I._--_.,,-_......--

0.6

139.8

139.7

139.7

139.7

134.1 124.7

128.0 123.1

127.1 122.9

127.0 122.8

156.6

149.9

148.9

148.5

I
I 0.0

I
!xBO[m]
I 0.0

0.2

0.4

i 0.6 ... - ---1

Eigenvektoren

XBo = 0.0 Em]; YBo= 0.6 Em]

f
1

f
2

0.001\ j-O.072l

o.ood ! 1.065!
I ,

0.0111 0.0931
I '

0.1231. 0.1351

f
3

'-0.150\

:-0.312!

. 0.149\

, 0.158[

f 4
1-0 .017 1

! 0.008/
! I

1-0 . 0921
i 0.1851

f
1

0.001

-0.000

-0.005

-0.080

f 2
0.045'

1.097

0.056

-0.113

f 3 f
4

-0.15111 0.006

0.160\1 0.038

-0.0141 \-0.190

O. 142! ; O. 230

XBo=,O.6 Em]; YBo= 0.0 Em] xBo = 0.6 Em] ; YBo= 0.6 Em] :

f 1 f 2 f 3 f 4 f 1 f 2 f 3 f 4

. *1 \0.001 j \-0.061 -0. 156 -0.004 0.000' I 0.044 0.1511 0.002
I ,
I

I o.156
i

$ 0.000' 1 1.086 -0.229 0.003 0.000 1.099 I 0.008
; I I

* 0.0431 0.079 0.148 -0.096! 0.024 0.050 -0.011 0.190
0 I

0.2261
Iq, 0.05T -0.118 -0.154' I -0.057 -0.105: 0.139 0.243I I

Tabel C.2.4.c
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[K ] q = fx -x -x
(C.2.13)

met T
q = [ x-x 0

[M ] =x

lP ];

m +m +ml9 s

Van dit gereduceerde deelsysteem zijn de eigenfrequenties met bijbehorende

eigenvektoren berekend, voor de gevallen dat de slede zich in zijn uiterste

posities bevindt. Er werd uitgegaan van de berekende staalbandstijfheid, en

verder, dat de xy-tafel slechts wordt gebruikt om werkstukken met een

kleine massa te verplaatsen. De berekeningen werden daarom uitgevoerd voor

m1= 0 [kg] en 5 [kg]. de resultaten worden in tabel C.2.6 vergeleken met de

laagste eigenfrequenties, met eigenvectoren van het niet gereduceerde

deelsysteem { x1' ~, xo ' lP, xB}, voor dezelfde werkstukmassa's en sledeposi

ties.

positie em] x=.O y=.O x=.6 y=.O x=.O y=.6 x=.6 y=.6

m
1

f [hz] 11 .75 56.89 9.22 28.85 9.73 72.36 8.08 34.03o •
O[kg] x 0.010 -0. 144 0.046 -0.144 0.007 -0.191 0.035 -0. 189.

lP 0.138 0.215 0.081 0.249 0.116 0.242 0.079 0.259

positie em] x=.O y=.O x=.6 y=.O x=.O y=.6 x=.6 y=.6

ml f [hz] 11.70 55.41 9.31 28.36 9.47 72.66 7.89 34.12o •
5[kg] x 0.010 -0.140 0.046 -0.141

I

0.007 -0.191 0.034 -0.190 I.
lP 0.137 0.212 0.080 0.247 O. 113 0.242 0.077 0.2~

Tabel C.2.6.a De laagste eigenfrequenties en de eigenvectoren voor

deelsysteem { x1' ~, xo ' lP, xB}. De staalbandstijfheid is

berekend.
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::sit~e[l:~ ~~:~5
'1=.0

i
x=.6 '1=.0 x=.O '1=.6 x=.6 '1=.6

t·· ~--' - t-·_··

I 58.61 9.23 I 29.07 9.73 72.06 8.09 34.24o •
1-0.153

I -_._- ----- ..- ~, "._-~~"",.- -..

O[kgJ x 0.010 0.046 -0.147 0.007 -0. 193 0.035 -0.190. i
i

(jl 0.138 j 0.226 0.082 0.252
j

0.116 0.247 0.079 0.262
-~-~---

-_ ...•~_ •. , .- ~" __ M. ~.,__ .~"_.

positie em] x=.O '1=.0 x=.6 '1=.0 x=.O '1=.6 x=.6 '1=.6
.•.. ..._.... ----f---' ---- ---

m
1 f [hzJ 11. 70 I 57.17 9.13 28.33 9.48. 73.03 7.89 34.18o •

!
,

j

5[kgJ x 0.010 1-0 . 149 I 0.040 -0.143 0.007 -0. 193 0.034 -0. 191,. i

1 ! 0.077
,

j 0.260\q> ; 0.137 . 0.223 . 0.080 I 0.250 0.113 0.247

Tabel C.2.G.b Eigenfrequenties en vectoren van het gereduceerde

deels'1steem { xo' q>, xB}. De staalbandstijfheid is

berekend.

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden, dat reductie van het aantal vrij

heidsgraden van vier naar twee, bij lage frequenties geoorloofd is. De

eigenfrequenties zijn sterk afhankelijk van de sledepositie. Bij eventuele

simulatie van grote sledeverplaatsingen zal deze afhankelijkheid meegenomen

rnoeten worden. Het stelsel lineaire bewegingsvergelijkingen (C.2.13), gaat

dan over in het volgende stelsel niet-lineaire bewegingsvergelijkingen

(C.2.14.a)

+

(C.2.14.b)
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C.3 Model wrijvingswieloverbrenging

De wrijvingswieloverbrenging wordt als een star lichaam beschouwd, dat star

is bevestigd op de motoras. De eerder afgeleide modelparameters zijn:

d d " 2
W= W 1

M = F I i
lJw lJ W

massatraagheidsmornent wrijvingswieloverbrengingen

gereduceerd naar de rnotoras

dernpingsco~fficient gereduceerd naar de rnotoras

wrijvingskoppel gereduceerd naar de rnotoras

De verhouding tussen in·en uitgaande beweging is constant:

x = ip iB M

Hierin is 1 de overbrengingsverhouding tussen de translatie van de

y-geleiding en de hoekverdraaiing van de motoras.
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C.4 Modelvorming motor en versterker.[3,4,13,16]

Het vermoeden bestaat dat de Escap electro-servomotor te licht was voor de

xy-tafel. Daarom wordt eerst een nieuwe motor met bijbehorende servoverster

ker gekozen. Vervolgens werd een dynamisch model opgesteld voor de gekozen

motor en versterker. In deze bijlage wordt slechts een voorlopige keuze

gemaakt. Aan de hand van de simulatie van het volledige model van de xy

tafel kan dan eventueel onderzocht worden, hoe de gekozen motor en verster

ker zich zullen gedragen in de positieregelkring.

Voorlopige keuze van motor/tacho combinatie en servo-versterker.

Voor de aandrijving in x- en y-richting wordt dezelfde motor gekozen in

verband met de vormnauwkeurigheid bij eventuele baanbewegingen. De

servomotor moet aan de volgende algemeen geldende eisen voldoen

- Ret koppel M , dat de motor continu kan leveren, moet toereikend
n

zijn om de wrijving en demping in de aandrijving te overwinnen, en

de gewenste versnellingen te realiseren ..

- In combinatie met een goede servoversterker moet een motortoerental

bereik, 1 : 10.000, haalbaar zijn zonder dat er fluktuaties in de

snelheid optreden.

- maximaal toerental tijdens bedrijf.

- Goede lineairiteit tussen de gewenste waarde van het toerental, en

de werkelijke waarde (ongeregeld), respectievelijk het gewenste

koppel en het werkelijke koppel aan de motoras.

- Hoge eigenfrequentie wOA ' zowel met als zonder snelheidsregeling.

- Starre koppeling van de tacho aan de motoras om opslingeringen te

voorkomen.

- Inbouwmaten van de motor moeten overeenkomen met de ervoor beschik

bare ruimte in de constructie.

- Het massatraagheidsmoment van het motoranker J A moet enerzijds zo

klein mogelijk zijn, om een kleine mechanische tijdsconstante te

verkrijgen. Anderzijds moet het massatraagheidsmoment van het anker

in dezelfde orde van grootte Iiggen ais het op de motoras

gereduceerde massatraagheidsmoment J L van de last (mechanische

overdrachtselementen, slede, werkstuk enzovoorts). Anders bestaat

het gevaar dat de meestal uitstekende dynamische eigenschappen van

de motor nadelig worden beinvloed door de dynamische eigenschappen
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van de mechanische last die er aan is gekoppeld. Bij een

veranderlijke J L kan de servoversterker ook niet eenmalig van te

voren in worden gesteld. Een vaak in de praktijk toegepaste

vuistregel is JA> 3JL.

- De motor moet kunnen voldoen aan de geeiste duty-cycle.

- Prijs en levertijd.

Bovenstaande eisen zullen nu op de xy-tafel betrokken worden.

Het continu te leveren moment M is het in de motor opgewekte koppel
n

verminderd met het koppelverlies in de motor (demping en wrijving in de

motor) wordt M genoemd. Oit koppel moet de wrijving en demping, die de last
n

ondervindt, en de traagheidskrachten overwinnen. Aan gezien de meeste

wrijving en demping in de wrijvingwieloverbrenging optreedt geldt :

(C.4.1)

Met :

nominaal motorkoppel : M ;
n

op de motoras geredueeerde wrijving in de wrijvingswieloverbrenging;

M~W = F~W i = 1.2 [Nem] (C.4.2)

op de motoras gereduceerde demping in de wrijvingswieloverbrenging

, .2 -3
MOW = dw~ wMmax = 1.25 10 wMmax [Nem] (C.4.3)

op de motoras gereduceerde versnellingsmoment van de massa's van wrij-
•

vingswieloverbrenging ffiw (bijlage B.4), de y-geleiding mg, slede ml (zie

bijlage B.2) en het werkstuk ml (100 [kg] maxima~l), met maximale versnel-

ling a = 0.1 [ms- 2].max

(C.4.4)

De overbrenging i van de wrijvingswieloverbrenging bedraagt 0.05 [cmrad- 1].
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Het maximale toerental onder maximale belasting :

n = v 1/i 60/2u = 2000 [min- 1]max max

met: Vs = 0.1 [ms- 1] : de maximale snelheid van de slede.

Voor het benodigde nominale motorkoppel geldt dan :

M = 2.806 [Nem]
n

(C.4.5)

Inbouwmaten van de motor :

De motor van de y-aandrijving moet tussen de staalbanden geplaatst worden,

de grootste diameter van de motor moet daarom kleiner zijn dan 60 mm, de

afstand tussen de staalbanden.

De vereiste resonantiefrequentie van de aandrijving (met toerentalregeling)

is in bijlage A.3 bepaald

-1
wOA > 85 [rad s ] (C.4.6)

Op grond van de vereiste dynamisehe eigensehappen is gekozen voor een

staafanker-servomotor. Het anker van de staafankermotoren heeft een kleine

diameter, zodat het J A klein is, maar het opgewekte koppel is relatief groot

vanwege de lengte van de rotor. Een staafankermotor verdient de voorkeur

boven een sehijfankermotor vanwege de kleinere diameter, omdat deze inbouw

maat klein moet zijn. In tabel C.4.1 zijn een aantal motoren weergegeven van

de firma BBC, die in eerste instantie in aanmerking komen.

AIle motoren hebben voldoend kleine inbouwmaten. Omdat het motorkoppel, dat

door de last gevraagd wordt, vrij klein is, valt de eerste keuze op RS120.

De motorspeeifieaties van deze motor zijn grafisch weergegeven in fig.

C.4.1, in de vorm van begrenzingen waarbinnen !let werkpunt van de motor moet

Iiggen. in deze figuur is het bedrijfspunt van de motor getekend. Het bIijkt

dus dat de motor voor stationair bedrijf gesehikt is, al!loewel sterk overge

dimensioneerd.
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TYPE RT240 RT330 RS120 RS130
;.

M [Nem] 41 55 9.5 12.5n
Mimp[Nem~1 204 215 34 50

n [min ] 3000 3000 3000 3000
n -1

5000 5000 6000 6000nmax[min ]
Pn [W] 128 172 30 39

In [A] 3.53 5.2 2.53 2.75

I imp [A] 16 18.9 8. 1 9.7

Un [V] 48 46 22 23

RA [2] 1.5 0.78 2.3 1.9

em[Nem/A] 12.8 11.4 4.3 5.16
-2[10 Vs/rad]
-3 4.7 4.3 1. 15 1.4d [10 Nems/rad]

m 2
1.08 2.4 0.041 0.058JA [kgem ]

LA [mH] 4.7 4 I 1.1 1
IMjJM[Nem] I 2.5 2.8 1 1.2,

I
I

Tmech.M ems] 10 14:4 I 5. 1 4.1
I

Tel. M ems] I 3.1 5.1 0.58 0.65

Ttherm. [min. ] 20 20.5 6.5 9.2

RT [K/W] 2.404 1.764 4.35 4.24

Taehotype TB103 TB103 TB200 TB200

diameter [mm] 56 56 36 36

Tabel C.4.1 Motorspecificaties.

Dynamisch bedrijf.

In bijlage C.3 is gesteld dat de wrijvingswieloverbrenging star is en tevens

star aan de motoras is gekoppeld. Daarom wordt de aandrijving hier

gedefinieerd als de combinatie van servo-versterker, motor en wrijvingswiel

overbrenging. aij verwaarlozing van de elektrische tijdseonstante gaat de
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aandrijving over in een eerste orde systeem met als tijdsconstante

Tmech = (C.4.7);

met J T massatraagheidsmoment tacho (zie tabel C.4.2)

Jw= 0.12 [kgcm2] : massatraagheidsmoment wrijvingswieloverbrenging

gereduceerd naar de motoras.

In het geval van motortype RS120 is : T h = 26.7 msmec .
De eigenfrequentie van de aandrijving wordt gegeven door

11I0A=
Tmech .

-1In het geval van motor RS120 : 11I0A = 47 [rad s ]

(C.4.8)

Als er op de motor snelheidsregeling wordt toegepast, wordt de eigenfre

quentie van de aandrijving enkele malen grater zodat de motor naar aIle

waarschijnelijkheid, uit dynamisch oogpunt voldoet.

Duty-cycle

Het thermisch gedrag van de motor is bekeken aan de hand van de belasting

cyclus getekend in fig. C.4.2. In deze figuur is

v = 0.1 (ms- 1]max amax
-2= 0.1 Ems ] i

Deze belastingcyclus herhaalt zich am de 4 [5]. Wanneer de effektieve stroom

kleiner is dan de maximale ankerstroom I , die de motor continu kan leveren,
n

wordt de motor thermisch niet overbelast. De effektieve stroom wordt gegeven

door :

I eff = I(

2
t( I. t.)

1 1
tt.

1

(C.4.8)

met: I.
1

~i=-cm
ankerstroom tijdens deel i van de cyc1usi
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t. tijdsduur deel i
~

Dit is het koppel dat in de motor opgewekt moet worden gedurende deel ivan

de cyclus. MAi' MmW ' MmM, dw' en dM zijn reeds eerder gedefinieerd. Verder

is W. de gemiddelde hoeksnelheid tijdens deel i.
1

Voor deze belastingcyclus volgde voor de RS120 :

Ieff .= 0.56 [A] <
T _

L -n 2.53

Waaruit dus geconcludeerd kan worden dat de motor thermisch niet overbelast

wordt.

De temperatuur van de motor tijdens bedrijf wordt gegeven door

T T P
V

R
T

(1 - e-t/'T)motor = omgeving + (C.4.9)

Waarbij Pv = I ~ [W] in warmte omgezette electrisch vermogen.

RT thermische weerstand tussen rotor en stator, en van het

motorhuis (tabel C.4.1).

t : tijd dat de motor in bedrijf is

'T: thermische tijdsconstante van de motor (tabel C.4.1).

Wanneer de motor gedurende 1 [s] maximaal versnelt, is zijn temperatuursver

hoging 0.052 co. Wanneer de motor continu maximaal versnelt, is zijn tem

peratuur 40.40 co, bij een omgevingstemperatuur van 20 co. Deze tempera

tuursverhogingen zijn zeker nog aanvaardbaar.

Er mag dus geconcludeerd worden dat de BBC-RS120 een passende motor is in de

aandrijving van de xy-tafel. Deze motor is echter overgedimensioneerd met

betrekking tot de specificatie eisen in stationair bedrijf. De overige

motoren, vermeld in tabel C.4.2, zijn zwaarder en zullen dus ook aan de

eisen voldoen. Om tot een juiste keuze te komen worden de dynamische

eigenschappen van alle motoren met elkaar vergeleken in tabel C.4.3.

De parameters in deze tabel zijn als volgt bepaald :
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Fig. C.4.1 Motortype RS120.
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tabel C.4.2

vergelijking C.4.7

vergelijking C.4.8

De grensfrequentie, is een schatting voor de eigenfrequentie van de

aandrijving, indien het toerental van de motor geregeld wordt, en wordt als

voIgt bepaald [3]

IIIOA,grens
1=-
Tel.M

(C.4.10)

met: maximaal motorkoppel M = c 1.grens.M m lmp (C.4.11)

statisch motorkoppel M =st.M (C.4.12)

verhouding maximaal toerental tot grootst voorkomende toerentalvariatie

tijdens bedrijf :

__,_'.____0 ••

tiOA , gr-e~slmotortype Tmech.M T Tmech. t:JOAel.M -1ems] ems] Ems] [rads ] [rads - ] I
RS120 5.1 0.58 21.0 47. 347. I
RS130 4.1 0.65 13.0 76. 267.

RT240 10.0
3.~J 11.5

88.
I

168.

RT330 14.4 5.10 15.0 67 . 91 . I.'.----- -"---,---

Tabel C.4.3 Dynamische motoreigenschappen

Gelet op de voorspeide eigenfrequentie, wanneer de snelheid van de tacho

teruggekoppeid wordt naar de servoversterker wordt uiteindelijk voor BBC

RS120 gekozen. Alhoewel de laatste twee motoren beter voidoen aan de

vuistregel JA > 3JL, Deze motoren zijn te zeer overgedimensioneerd.
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A1s servoversterker wordt de standaard bij de motor ge1everde, Axodynrege1

aar (type: 05 MV 02) gekozen. Dit is een 1ineaire transistorversterker,

uitgerust met een PID-rege1aar, die zowe1 het motortoerenta1 (snelheids

terugkoppeling van de tachogenerator), a1s het motorkoppel (ankerstroom

terugkoppeling) kan rege1en. Dit soort versterkers werkt volgens het

principe van stroompulsbreedtemodulatie met zeer grote frequenties, en

hebben daardoor een zeer k1eine dode tijd (0.25 ms) en een vormfaktor ge1ijk

aan 1. Wanneer een dergelijke versterker in een positie-servo systeem wordt

toegepast, is een Kv-faktor van 80 [5-
1], en een eigenfrequentie fOAvan 66

[Hz] haalbaar, gesteld dat de versterker de beperkende faktor in het geheel

zou zijn. De gekozen versterker kan een maximale ankerstroom van 4.5 [A], en

een maximale ankerspanning van 24 [V] leveren. Een schatting van de prijs

van de gekozen combinatie :

Motor + tacho

versterker

± fl. 700.

± f1 2000.-

Terwijl er van ieder twee stuks moeten worden aangeschaft.
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Modelvorming gelijkstroommotor en servoversterker.

Aangezien het uitgangssignaal van de gekozen versterker een gelijkspanninq

is, worden hier de vergelijkingen gegeven voor een gelijkstroommotor met

ankerspanningssturing en permanente magneetbekrachtiging.

Spanningsvergelijking:

UA: ankerspanning [V]

RA: anker aansluitweerstand [Q]

I A: ankerstroom [A]

Tegen EMK:

C : motorconstante [Vs rad- 1] ([NmA- 1])
m

~M: hoekverdraaiing motoras [rad]

Stroomvergelijking:

MM: opgewekt motorkoppel [Nm]

(C.4.13)

(C.4.14)

(C.4.15)
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Koppelvergelijking: (voor de aandrijving van de x-beweging)

+ C1i(~Mi - xO) + M~M + F~wi

J A: massatraagheidsmoment motoranker [kgm2]

J w: massatraagheidsmoment wrijvingswieloverbrenging

gereduceerd naar de motoras [kgm2]

J T: massatraagheidsmoment tachogenerator [kgm2]

dm: dempingsco~fficient motor [Nms rad- 1]

(C.4.16)

I

dW : dempingscoefficient van de wrijvingswieloverbrenging gereduceerd naar

de y-geleiding.

c1 (c3): stijfheid staalband [Nm- 1]

xO: translatie rotatiepunt P [m]

M~M: wrijvingskoppel motor [Nm]

F~W: wrijvingskracht wrijvingswieloverbrenging gereduceerd naar

de y-geleiding [N]

i = 5 10-4 [m rad- 1] overbrengingsverhouding tussen de hoekverdraaiing van

de motoras en de verplaatsing van de y-geleiding

De waarden van deze parameters zijn reeds eerder in deze bijlagen vermeld.

Vergelijking servoversterker:

(C.4.17)
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In geval van proportionele snelheidsregeling:

~: proportionele regelparameter [-]

•
tPMg : uitgangsspanning positieregelaar, is een maat voor de gewenste

motorhoeksnelheid [V]

,~ -1
~M: werkelijke hoeksnelheid motoras [rad 5 ]

c t : tachoconstante [Vsrad- 1]

Opmerking: voor een meer compleet model van de motor/tacho/servoversterker

combinatie wordt verwezen naar lit. [13]. In het bedoelde model wordt de

verbinding tussen tacho en motor niet star verondersteld zoals in het

hierboven beschreven model.



- C.30 -

c.S Volledig .adel

De y-beweging wordt beschreven door de volgende vergeliikingen:

Aandrijving: (C.4.13 tim C.4.17)

UA= AU(~M9 - Ct~M)

51edebeweging:(C.2.11)

[M ] ~. + [D ] q + [K]q =fy.y y -y y -y -y

waarbij de absolute y-coordinaat y gelijk is aan de grootte van
5

vrijheidsgraad Y1; c3 kan eventueel als funktie van YB worden opgevat.

Verder is in deze vergelijking:

Positieregeling:

waarbij Yg de gewenste sledepositie in y-richting is.
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De x-beweginq w(lrdt beschreven door de volgende veraeliikingen:

aandrijving: (C.4.13 tim C.4.17)

UA= AU(~M9 - Ct~M)

Sledebeweging:

Omdat de overdracht tussen de gewenste en werkelijke positie van belang is,

worden de bewegingsvergelijkingen van het coOrdinatenstelsel (x I ~) naar
CI

het co6rdinatenstelsel (x I x ) getransformeerd, waarbij x de sledepositie.
o s s

De bewegingsvergelijkingen gaan dan over in de volgende vorm:

met:
t T

q = [x , x ]o s

Hierin is [R] de transformatie matrix die voigt uit

-dus

t
q = [R] q
-x -x

~]
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verder geldt weer xB = ~M i.

Teruqkoppelinq positie:

De positie wordt teruggekoppeld van af de linialen, dus:
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DYNAMISCHE METINGEN EN EENVOUDIGE BEWEGINGSIMULATIES.

D.1 Dynamische metingen [17,18].

Het stelsel lineaire bewegingsvergelijkingen van de xy-tafel, zonder

aandrijvingen, wordt in deze bijlage getoetst aan de resultaten van een

aantal dynamische metingen. Waarbij geverifieerd wordt,in hoeverre het

lineaire model de dynamica van de xy-tafel in het laagfrequente gebied

beschrijft. Omdat de motor/tacho combinatie met servoversterker, die in de

vorige bijlage gedimensioneerd zijn, nag niet ter beschikking stonden, werd

er van af gezien, de complete aandrijving dynamisch door te meten. De

modelparameters, die corresponderen met de genoemde componenten, zijn echter

nauwkeurig opgegeven door de fabrikant. Ook de modelparameters van

wrijvingswieloverbrenging worden verwacht goed overeen te stemmen met de

werkelijkheid. Daarom is er aIleen op de xy-tafel, zonder de aandrijvingen

modale analyse toegepast met behulp van een dynamische signaal analyzer

(HP3423) .

Meetmethode.

De ingaande beweging van de wrijvingswieloverbrenging werd geblokkeerd.

Vervolgens werd de xy-tafel in trilling gebracht door haar in een aantal,

van te voren vast gelegde punten (knooppunten 1 tIm 16 zie fig. D.1.1)

" in achtereenvolgens x- en y-richting aan te stoten met een

rubberhamer. De z-richting werd tijdens de metingen buiten beschouwing

gelaten, omdat tijdens orienterende metingen was gebleken, dat kracht

impulsen in x- en y-richting geen noemenswaardige verplaatsingen teweeg

brachten in z-richting, en omgekeerd. De grootte van de krachtpuls werd

gemeten door middel van een piezo kristal in de hamerkop. In het meest

gevoelige knooppunt van de constructie werd een versnellingsopnemer

aangebracht, die de versnellingsresponsie in x-richting mat op de krachtpuls

in het aangeslagen knooppunt. Zowel de krachtpuls ais de versnellings

responsie werden door de HP-analyzer geregistreerd. Via tweemaal integreren

van de versnelling kan dan de overdrachtsfunktie tussen een harmonische

krachtexitatie en een verplaatsing in twee verschillende knooppunten

berekend worden.
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Fig. 0.1.1 Meetmodel.

Door de frequenties met de meeste energieinhoud te selecteren en de keuze

aan de analyzer op te geven, kan deze de overdrachtsfunkties van het

frequentiedomein naar het modale domein transformeren met behulp van een

curve-fitting algoritme. Er werd gemeten met een bandbreedte van 50 [Hz],

omdat de hogere frequenties een zeer lage energieinhoud bezaten, en dus niet

van belang waren. Ze hadden slechts meetfouten kunnen veroorzaken in het

frequentiegebied tot 50 [Hz]. Omdat bleek dat de constructie nagenoeg geen

demping bezat, werd er, ten einde meetfouten te voorkomen, kunstmatige

demplng in het systeem gebracht door middel van een exponentieel window.

Er is gemeten in twee sledeposities :

a) x = 0.1 em], Ys ::: 0.12 em]s
b) Xs = 0.7 em], Ys = 0.55 em]

De x-beweging van de slede was tijdens de metingen uitgerust met twee

staalbanden, de y-beweging met een. De voor deze toestand berekende laagste

eigenfrequenties en eigenvectoren zijn weergegeven in tabel 0.1.1.
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x =0. 10[m] f = 10.83 f.,= 45.42 I f ... = 28.02 f 4= 49.40
s 1 <- J

Y =0.12 [m] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]s
X 0.020 -0.162 Y1 0.156 -0.077

0

til 0.120 0.250 yo 0.045 0.093

x =0.70[m] f 1= 8.66 f 2= 39.35 f 3= 23.16 f 4=45.34s-
y =0.55[m] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz]s

X 0.026 -0. 191 Y1 0.168 -0.045
0

til 0.091 0.256 Yo 0.026 0.100

TabelO.1.1 Berekende eigenfrequenties en eigenvektoren.

De meetresultaten zijn weergegeven in fig. 0.1.2 en D.1.3. Om een indruk te

krijgen van de orde van grootte der verplaatsingen, zijn bij elke

weergegeven mode, voor x- en y-richting, schaalstreepjes getekend, waarvan

de lengte overeenkomt met 100 N/~m.

Bij het bestuderen van de gemeten trillingsvormen blijkt, dat de invloed van

de dynamica van het onderstel en de vlakplaat op de dynamica van de xy-tafel

sterk onderschat was. Tijdens de metingen bestand het vermoeden dat het

systeem nog lagere eigenfrequenties had, dan gemeten kon worden. Het

onderstel en de vlakplaat is in het afgeleide model, dat hier geverifieerd

wordt, niet meegenomen, zadat de gemeten eigenfrequenties niet geheel over

een kunnen stemmen met de berekende. Echter in beide slede posities,

damineren bij de eerste mode vooral de rotatie van de y-geleiqing ~, en de

translatie x van het draaipunt P ten opzichte van de vlakplaat. Deo
werkelijke verhoudingen van de amplitudes van deze vrijheidsgraden is

opgemeten uit fig. 0.1.2 en 0.1.3 en worden in tabelD.1.2vergeleken met de

berekende verhoudingen bij de 1aagste eigenfrequentie.

"21 "21
f .[Hz] ~ f berekend[HZ] ~ )ber.(x )gem. ( "

0 gemeten 0 x
0 0

x = 0.10[m] 8.20 5.92 10.83 6.72s
y",,= 0.12(m]

x = 0.70[m] 6.71 3.50 8.66 3.92s

I
y = 0.55[m]s

,

Tabel 0.1.2 Vergelijking gemeten en berekende eigenwaarden en

vectoren.
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FREQUENCY AND DAMPING

F R E QUE N C Y DAM PIN G

MODE
NO. HZ R/S % HZ R/S

1 8.198 51.508 904.571 It 74.158 n 465.948 m

2 12.542 78.801 580.697 It 72.830 457.602 m

3 15.599 98.010 272.686 It 42.536 267.261 m

4 32.471 204.021 1.721 558.852 n 3.511

5 33.295 209.199 687.902 It 229.043 n 1.439

LARGEST MODE USED: 5

a) sledepositie: x = 0.10 [m]; y = 0.12 Em],
5 5

FREQUENCY AND DAMPING

F R E QUE N C Y DAM PIN G

MODE
NO. HZ R/S % HZ R/S

1 6.705 42.132 236.696 1 15.872 r 99.724 m

2 11.988 75.320 403.209 ~ 48.335 r 303.700 m

3 15.946 100.189 231.024 36.838 r 231. 461 m

4 29.443 184.994 1.736 511.168 r 3.212

5 44.131 277.284 4.155 1.835 11.530

LARGEST MODE USED: 5
b) sledepositie: xs= 0.70 [m]; Ys = 0.55 [m].
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Uit deze tabel blijkt, dat voor de eerste mode de berekende en gemeten

waarden aardig overeenkomen. In beide sledeposities is, bij de 2e en de 3e

mode de dynamica van de vlakplaat en het onderstel sterk overheersend. De

4e gemeten mode correspondeert wellicht met de tweede berekende

eigenfrequentie van de x-beweging, waarbij Xo en ~ in tegenfase bewegen (fZ

in tabel 0.1.1), of de eerste eigenfrequentie van de y-beweging, waarbij y

en Yo in'tegenfase bewegen (f 3).

De gemeten relatieve demping is voor elke mode weergegeven in tabel D.1.3.

Er wordt verondersteld, dat de demping in het systeem aIleen optreedt in de

boutverbindingen van de eindplaat, en bij de luchtlagers als deze in axiale

richting bewegen. De overige (materiaal-)demping wordt verwaarloosbaar klein

beschouwd. Hieruit voIgt dat aIleen de vrijheidsgraden ~ en Y direkt worden
o

gedempt. De relatieve demping, die bij de eerste mode gegeven is, is dus de

relatieve demping van ~. De dempingsconstante kan hieruit ais voIgt worden

afgeleid :

Bij de metingen was m
1

en J I gelijk aan nul. Verder is YBo gelijk aan
sledepositie y . Dan is :s

In sledepositie (0.10,0.12) is J
t2

; 45.2 [kgm2] ... dZ = 61.8 [Nms]

(0.70,0.55) is J t2= 63.9 [kgmZ] ... dZ = 18.8 [Nms]

Omdat de y-geleiding in de eerste sledepositie $ relatief groter is dan Xo
,en de translatie van de vlakplaat, dan in de tweede positie (zie fig.

D.1.Z), zal de schatting van dZ voor de eerste positie dichter in de buurt

liggen van de werkelijke waarde. Er wordt aanger.omen dat dZ is 50 [Nms].

Hieruit voIgt voor dS :
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De voornaamste conclusie die uit de metingen kunnen worden getrokken zijn

- het model komt redelijk overeen met de werkelijkheid,

- er is bijna geen demping in het systeem,

- het onderstel is niet stijf genoeg.

Er kan op verschiIIende manieren demping in het systeem worden gebracht:

- visceuze wrijving tussen de y-geleiding en de viakplaat, en tussen

de slede en de y-geleiding, hetgeen helaas aItijd gepaard gaat met

droge wrijving, hetgeen hysteresis tot gevolg kan hebben. Dit is

echter niet onoverkomelijk, zolang de hysteresis binnen de

positielus optreedt, dus in elk geval zo dicht mogelijk bij de

positieopnemers.

- terugkoppeling van de slede snelheid, die bij hogeresnelheden uit

het signaal van de positieopnemers kan worden bepaald.

- toepassing van dempers met een hulpmassa. Deze Manier van dempen is

waarschijnlijk niet toe te passen bij de xy-tafel, omdat een goede

afstemming van de eigenfrequentie van het hulpmassa-veersysteem op

de uit de dempen eigenfrequentie noodzakelijk is. Bij de xy-tafel

zijn er meerdere eigenfrequenties, die dicht bij elkaar Iiggen en

bovendien nog afhankelijk zijn van de sledepositie.

Het huidige onderstel is getekend in fig. 0.1.4. Het ondersteunt de

vlakplaat in vijf punten. De oplegpunten bevinden zich op dwarsliggende

buizen, terwijl aIle krachten ten gevolge van de slingerende vlakplaat

moeten worden doorgeleid naar de hoekpunten (F tIm I zie fig. 0.1.4:). de

meeste buizen worden hierdoor op buiging en torsie belast, waardoor de

stijfheden in de bewegingsrichtingen van de slede Iaag zijn. De stijfheid

kan vermoedelijk al aanzienlijk verkleind worden door kortere stelbouten (A

tIm E) te gebruiken. Voor een stijvere constructie kan worden gedacht worden

aan het onderstel, dat schematisch is afgebeeld in fig. 0.1.5. De vlakplaat

wordt op een tweetal zware biokken geplaatst, hetgeen in de meettechnische

sfeer bij hoge precisie meetmachines gebruikelijk is. De blokken kunnen

afhankeIijk van marktaanbod en prijs vervaardigd zijn van gietijzer,

eventueel uitgevoerd met verstevigingsribben, gewapend beton of graniet.

Door de biokken bovendien elastisch op te steIIen kan de xy-tafel passief

worden geisoleerd. Er is een groot aanbod van stalen en rubber isolatoren,
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zodat een geschikte keus op basis van de in lit. (18] en [19] verrnelde

criteria altijd rnogelijk is.

Fig. D.1.4 Huidig onderstel.

Fig. D.1.5 Voorgesteld onderstel. De vlakplaat wordt statisch bepaald

opgelegd in A, B, en C. Terwijl D en E hulpondersteuningen zijn.
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D.2 Eenvoudiqe siaulaties in het tijdsdomein.

Door middel van simulatie van het in bijlage C afgeleide model, kunnen op

eenvoudige wijze veranderingen in de constructie bestudeerd worden. Tevens

kunnen verschillende regelconcepten uitgeprobeerd worden. Het.model, af

geleid in bijlage C, kan zowel in het tijdsdomein als in het frequen

tiedomein gesimuleerd worden. Hiervoor staan de volgende simulatieprogram

mapakketten ter beschikking :

tijdsdomein frequentiedomein

PSI + TRIP

TRANSF

NAP2

SPICE

MATLAB

TUT.SIM

CSMP

PSI

IMP

SPICE \

REGNONLIN L
_M_A_T_LA_B ~~_ __...__.._.__ .__ .._..... ......_

Tabel D.2.1 Overzicht simulatieprogrammatuur [IS]

Omdat de bewegingsvergelijkingen van de xy-tafel niet linealr zijn, is beter

om te simuleren in het tijdsdomein. Wanneer men slechts kleine bewegingen

wil simuleren, kunnen de vergelijkingen gelineariseerd worden,hetgeen in de

vorige bijlage gebeurd is. Er kan dan ook in het frequentiedomein gewerkt

worden. Het resultaat van de simulaties zijn dan overdrachtsfuncties,

polaire diagrammen of polen-nulpunt-beelden. Bij het ontwerpen van een

regelsysteem biedt dit de voordelen dat de stabiliteit en bandbreedte van

een systeem onderzocht kan worden. Een voorbeeld van een programmapakket dat

deze mogelijkheden biedt is MAT. LAB. Voor een niet-lineair model is het

programmapakket REGNONLIN aan te raden. Met dit programma kan men in het

tijdsdomein simuleren, tevens kan men ook het verloop van de polen en

nulpunten bestuderen als funktie van een modelparameter. Voordeel van het

werken in het tijdsdomein is, dat de regeling direkt geoptimaliseerd kan

'worden naar de positioneringseisen (uitregeltijd, volgfout, doorschot

enzovoorts) met standaard in de pakketten opgenomen, of zelf ontworpen,

regelwetten.
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In deze bijlage wordt als voorbeeld een eenvoudige simulatie beschreven, die

is uitgevoerd in het tijdsdomein, met behulp van TUT.SIM. Ret effekt van

proportionele regelaars voor zowel de snelheid en positie van de x-beweging

werd bestudeerd. De rotatie van de y-geleiding werd hierbij buiten

beschouwing gelaten, omdat dit verschijnsel vermoedelijk is te elimineren

door bijvoorbeeld het toepassen van stijvere eindplaten of door de tafel in

het midden aan te drijven. Als ingangssignaal van het systeem, de gewenste

positie, werd voor een parabolisch signaal gekozen. Voor simulatie met

TUT.SIM dienen de vergelijkingen te worden omgezet in een analoog

schakelschema (vergelijk de analoge rekenmachine). In fig. 0.2.1 en 0.2.2

zijn deze schema's voor het ingangssignaal en de xy-tafel weergegeven. De

betekenis van de gebruikte symbolen van TUT.SIM zijn weergegeven in Tabel

0.2.3. De modelparameters zijn weergegeven in tabel 0.2.2. De regel

parameters zijn weergegeven in tabel 0.2.1. Verder wordt opgemerkt dat er

gewerkt is met de specificaties van motortype RS130, en dat de

regelparameter voor de positie, de ~-faktor, in werkelijkheid niet haalbaar

is (80 5-
1 is ongeveer het maximaal bereikbare voor een transistorverster

ker). Verder werd er in plaats van ankerspanningsturing, ankerstroomsturing

toegepast.

--------,----------------

T. 1. 4

T.2.4

T.3.4

T.4.4

T.5.4

T.1 .3

T.2.3

T.3.3

T.4.3

T.5.3

T.1. 2

T.2.2

T.3.2

T.4.2

T.5.2

T. 1 . 1

T.2.1

T. 3.1

T. 4.1

T.5.1

'~I J.NA-1_]-+-- 5 10 1_5_--r-

I K.v [s-1]

50

100

500

\1000

1
1500

TabelD.2.1 Regelparameterinstellingen.

10-2 (Nm]
-1[Nmsrad ]

~ 10-2 [Nm~:~1]-;----~·-Ct ~0-2~ rad- 1]l
l.:m= .T-·~-: -5 2 - I
lJ = JA + JT + JW = 1.22 10 [kgm] m:225 [kg]
I 6 2.cst= 10 [kgm]
\ -4 -1Ii = 5 10 [m rad ]

,M'A= MM+ MT + F wi =
i #' m ~ 2 ~

:d =~ + dW i = 2.65
-l-------.- ---- -.---------.-

Tabel 0.2.2 Modelparameters.
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De resultaten zijn weergegeven in fig. 0.2.4. In deze figuren is duidelijk

de invloed te zien van de regelparameters. De oscilaties in T.5 kunnen te

wijten zijn aan numerieke instabiliteit (een te klein gekozen integratie

tijd) .

~:I.a.i

I

11' i'" ,I------!.------:,---...:===-----i

x----
\J' _ ..0.--..........__

a. --- --

Fig. D.2.1 Ingangssignaal: gewenste positie



,...._-

'CON!
--'

-·~r---------'-----~;~f--.-----
Fig. D.2.2 Simulatiemodel.
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Fig. D.2.3 Simulatieresultaten: gewenste positie (Xg)
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Ult de resultaten van het onderzoek blijkt dat de xy-tafel, in relatie tot

de in bijlage A.3 opgestelde eisen, samengevat de volgende eisen bezit

a) Lage eigenfrequenties van de mechanische overdrachtselementen.

b) Niet-lineariteiten, zoals

- wrijving,

- virtuele speling,

- verzadiging,

- bewegingsparameters, die afhankelijk zijn van de

positie,

c) Ontbreken van demping.

d) Aanwezigheid van parasitaire systemen.

De eigenschappen a) en d) hangen samen. De deelsystemen y-geleiding en

staalbandoverbrenging, en slede en staalbandoverbrenging, hebben te lage

eigenfrequenties en gedragen zich daardoor als parasitaire systemen. Het

eerst genoemde deelsysteem blijkt twee belanqrijke vrijheidsgraden te

bezitten. De y-geleiding bezit niet aIleen een translatiebeweging in x

richting, maar kan ook roteren in het horizontale viak rond het midden van

de bevestigingspunten van'de staalband. Het is deze beweging die de laagste

eiqenfrequentie bezit. De beweginq kan slechts opgeheven worden door

ingrijpende wijzigingen in de constructie. Door de y-geleiding in haar

massamiddelpunt aan te drijven, wordt het massatraagheidsmoment ten opzichte

van het draaipunt kleiner (10.7 versus 40.3 [kgm2]. Hierdoor wordt de

laagste eigenfrequentie al een factor 1.6 hoger ( 12.8 [Hz] tegen 8.1 [Hz]

in geval a) zie pg C.12). Gebleken is dat de gemeten rotatiestijfheid een

factor 10 lager is dan de berekende waarde. Een van de oorzaken hiervan is

de stijfheid van de Iuchtiagers, die 3.5 maal zo laag is ais verwacht. Dit

is vermoedelijk te wijten aan een verkeerde instelling van de Iuchtspleet,

en dus te verhelpen. De y-geleiding bestaat uit verschillende componenten,

die door middel van bouten met elkaar zijn verbonden. De componenten bezit

ten op zich een toereikende stijfheid. Echter de onderiinge boutverbindingen
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bezitten een lage stijfheid. Hierdoor bevindt er zich een aantal in serie

geschakelde soepele elementen tussen het, luchtlager en de granieten geleid

ingsbalken. De geleidingsbalken zijn ook weer onderling verbonden met bout

verbindingen. In een nieuw ontwerp van een xy-tafel, zal gestreefd moeten

worden naar een zo Iaag mogelijk aantal componenten, en dienen boutverbin

dingen vermeden te worden. In het ontwerpconcept geschetst in fig. E.1 zijn

bovenstaande overwegingen in rekening gebracht. De Iuchtlagers A zijn star

verbonden aan de y-geleiding, die uit een biok graniet vervaardigd is. Deze

lagers worden geleid over de zijkant van de vlakplaat. Lager B is aan de

overzijde met een schotelveer bevestigd aan de y-geleiding, en glijdt over

een stalen plaat, die is bevestigd aan de vlakplaat. De bevestiging op een

schotelveer is noodzakelijk, omdat de stalen plaat nooit volledig parallel

te krijgen is met het geleidingsvlak van de vlakplaat (doorbuiging, tempera

tuursinvloeden). De eventuele niet-parallelliteit wordt dan opgevangen door

de schotelveer, terwijl de belasting van de luchtlagers ongeveer gelijk

blijft (afhankelijk van de stijfheid van de schotelveer). Om een en ander

duidelijk te maken is in fig. E.2 het mechanische vervangingsschema van de

opsluiting van de y-geleiding in y-richting geschetst.

f.u.

,,\a.k
p\ool

Fig. E.2 Mechanisch vervangingsschema voer de opsluiting

van de y-geleiding in y-richting.

c
1

: stijfheid luchtlager (van A en B); cv: stijfheid

schotelveer; c : stijfheid staaiplaat en bevestiging ervane
aan de vlakplaat; U: verplaatsing y-geleiding; ue:

opgedrongen verplaatsing ten gevolge van de niet

parallellitei t.
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De stijfheid, die de y-geleiding ondervindt bij translatie in y-richting, is

dus:

cIc + cIc + C cv eve
(E. 1l

Er wordt verondersteld dat de stijfheid van de vIakpIaat oneindig groot is.

Als vervolgens wordt aangenomen dat C «c, en c «cI dan is : c = 2cl .
v e v

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de stijfheid c er niet toe doet.e
Anderzijds als de geIeidingsvIakken elkaar naderen (opgedrongen verplaatsing

ue in fig. E.2l, dan staan de genoemde stijfheden in serie en zal het meest

soepele element de grootste vervorming ondergaan, waardoor de extra

belasting van de Iuchtlagers te verwaarlozen is. Hetzelfde geldt voor de

lagering van de y-geleiding in z-richting en voor de Iagering van de slede.

Door de bovenbeschreven werkwijze te volgen kan oak de rotatie stijfheid c2
een factor 20 worden verhoogd (twee maal de berekende waarde). Een

bijkomstig voordeel is dat hierdoor ook de virtue1e speling drastisch kan

worden ver1aagd. Deze is gedefinieerd als:

2M
€ =~ Iy +1 Iv C2 5 AP

met €: virtue1e spe1ing bij de slede,v.
M~: wrijvingsmoment bij rotatie,

IYs+IAp1: Afstand van de slede tot het draaipunt,

c2: rotatiestijfheid.

(E.2)

Door de y-ge1eiding in zijn massamiddelpunt aan te drijven wordt is lAP

geIijk aan nul en is IYslmax de helft kleiner. Waaruit dus voIgt dat €v een

factor 40 kleiner wordt (deze is in de huidige toestand 3 [~m]). De tweede

Iaagste eigenfrequentie hoort bij de trans1atie van de y-geleiding in x

richting respectievelijk bij de translatie van de slede in y-richting. Door

een aandrijving te kiezen met een hogere stijfheid, zijn deze eigenfre

quenties te verhogen. Gedacht moet worden aan :

- 2 staalbanden in plaats van een,

- wrijvingswiel/leest overbrenging,
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- spindel/kogelomloopmoeroverbrenging.

Wanneer wordt vastgehouden aan de in bijlage A vermelde positioneringseisen

met betrekking tot snelheid en versnelling, dan valt de keus op een

spindel/kogelomloopmoer aandrijving. Legt men anderzijds de nadruk op een

positioneringsnauwkeurigheid van 1 [~m], dan kan het beste een van de eerste

mogelijkheden gekozen worden. Uiteraard zijn er nog verschillende alter

natieven mogelijk. Een spindel/kogelomloopmoeroverbrenging is weliswaar

stijver dan een staalbandoverbrenging (axiale stijfheid 2 104 [Nmm- 1] tegen

103 [Nmm- 1] lit. [15]), maar heeft meer wrijving. Dit laatste probleem is

echter te overkomen, door de positie zo dicht mogelijk bij de omloopmoer

terug te koppelen (zoals in fig. E.1), zodat de hysteresis zich binnen de

positieregelkring bevindt, en de invloed op het positioneergedrag zodoende

kan worden weggeregeld. Bij toepassing van een dergelijke aandrijving moet

er op gelet worden dat de spindel (of kogelomloopmoer) zich "vrij" kan

bewegen in het yz-vlak (in geval van de x-beweging), om uitlijnproblemen te

omzeilen. Axiale bewegingen en rotatiebewegingen rond de middellijn dienen

onderdrukt te worden, ten einde voldoende stijfheid in aandrijfrichting te

garanderen. Dit vanwege uitlijningsproblemen. Aan de T.U. Eindhoven zijn

diverse onderzoeken verricht naar het dynamisch gedrag van een spindel/ko

gelomloopmoer, toegepast in een lineaire actuator. De resultaten hiervan

zijh ondermeer beschreven in Lit. [15]. Wanneer er een enkele staalband

overbrenging wordt toegepast, bezit het systeem geen demping zoals uit de

resultaten van dynamische stijfheidsmetingen is af te leiden. Er zal dan

kunstmatig demping in het systeem moeten worden gebracht, door de snelheld

van de y-geleiding en slede te regelen (servodemping). Terugkoppeling van de

snelheid kan geschieden door het differentieren van de gemeten positie. Dit

is om praktische redenen niet mogelijk bij zeer lage snelheden (enkele ~m

per seconde). Bij gebruik van meerdere staalbanden treedt er wrijving op bij

de aandrijfrollen tussen de banden onderling.

De genoemde verzadiging in het systeem treedt op in de wrijvingswielover

brenging, die slechts in staat is een beperkt koppel over te brengen. Dit

maakt goed regelen vrijwel onmogelijk. Om aan de gestelde positionerings

eisen te kunnen voldoen wordt er bepaalde minimale instelling van de Kv
factorinstelling verlangd. De ~-factor versterkt de volgfout, hetgeen

resulteerd in het ingangssignaal voor gewenste snelheid. Op het verschil
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tussen gewenste snelheid en werkelijke snelheid wordt een PI-actie

uitgevoerd en wordt vervolgens als ingangssignaal naar de motor gezonden. Op

een verandering in de volgfout zal de motor dus met een zo klein mogelijke

vertraging moeten reageren. Wanneer het gewenste koppel hager is dat het

toelaatbare koppel is dit niet mogelijk. Het effect van de hoge instelling

van de regelparameters wordt dan te niet gedaan. Verder bleek de wrijvings

wieloverbrenging een hogere wrijving te bezitten dan was verwacht (23.24

tegen 1.29 [N], gereduceerd naar de slede). Dit is vermoedelijk het gevolg

van hogere aandrukkrachten of van een niet perfecte uitlijning van de

wrijvingswielen.

Omdat de motor vrijwel star gekoppeld is aan de wrijvingswieloverbrenging,

betekent dit dat trillingen van de motor, ten gevolge van onbalanskrachten,

rechtstreeks worden overgedragen op de overbrenging. In het geval er voor

een stijve overbrenging gekozen wordt, worden de trillingen als bewerkings

fouten op het werkstuk overgedragen. Het verdient dus aanbeveling de koppel

ing tussen motor en overbrenging soepel te maken. Gereduceerd naar de

motoras wordt deze stijfheid tach i- 2 maal zo groot, waarbij i de overbren

gingsverhouding van de overbrenging is.

De vlaktafel vormt samen met het onderstel een parasitair systeem. Een

mogelijke oplossing voor dit probleem is aangedragen in bijlage D.1.

De bovenstaande aanbevelingen zijn voor het merendeel gebaseerd op

ondervindingen opgedaan tijdens de statische en dynamische stijfheidsmetin

gen.

Ret afgeleide mathematisch model (bijlage C.) is zo algemeen mogelijk

opgesteld. Op grond van de resultaten van de dynamische stijfheidsmetingen,

mag worden verwacht dat het laagfrequente gedrag er goed door wordt beschre

Yen. Indien het onderzoek aan de xy-tafel wordt voortgezet, wordt gead

viseerd haar in ieder geval uit te rusten met de gekozen motor/tacho/servo

versterker combinatie en het onderstel als voorgesteld te wijzigen. Daar

naast verdient het aanbeveling de modelparameters beter met de werkelijkheid

overeen te laten stemmen door opnieuw dynamische metingen te verrichten en

parameteraanpassing [15,24]. Het dan verkregen model is waarschijnlijk

geschikt am door middel van simulatie, zowel in het tijd- als in het

ferquentiedomein, een passende positie en snelheidsregeling te ontwerpen.

Eventueel kan dan gedacht worden aan geavanceerde regelalgoritmes zoals

voorwaartskoppeling en toestandsterugkoppeling, die door de komst van de
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snelle rekenprocessors ook praktisch toepasbaar zijn geworden. Wanneer voor

een nieuw ontwerp gekozen wordt, kan het dynamisch model een goede onder

steuning zijn bij het bestuderen van de effecten van wijzigingen in de

constructie op het positioneergedrag.
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