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Samenvattinq.

Bij de vakqroep meet en regelen worden identificatie technieken toegepast
om een model van een proces te kunnen opstellen en vervolgens een regelaar
te ontwerpen. Daarvoor zijn enkele proefopstellingen gebouwd, waaronder een
drijvend platform, om de identificatie- en regel-technieken in de praktijk
te testen. Omdat de kwaliteit van het bestaande platform niet zo best was,
moest er een ontwerp komen voor een nieuw platform. Er moest zoveel
mogelijk materiaal kant en klaar gekocht worden.
Er is een opsomming gemaakt van aIle (oude en nieuwe) bestudeerde sensoren.
Ook werden een aantal actuatoren met elkaar vergeleken. Aan de hand van een
aantal criteria voor de eigenschappen van het platform is er een keuze
gemaakt voor een LVDT sensor en een SKF lineaire actuator.
De mechanische constructie van het platform kan men zien als twee subpro
blemen, nl. het bouwen van een lichte, stevige constructie voor het
ophangen van de motor, actuator en sensor, en het bouwen van een stugge en
lichte grondplaat, waarop de aandrijfconstructie bevestigd wordt.
Vanwege de hoge totaalprijs van de actuatoren en sensoren, is een PWM
servoversterker ontworpen die geschikt is voor verschillende DC borstelmo
toren met tachogenerator. De servoversterker heeft een stroomlus, die
omsloten wordt door een tacholus. Daardoor is de overdracht van ingangs
spanning naar motorsnelheid van een tweede orde systeem gereduceerd tot een
(bijna) eerste orde systeem. Door het gebruik van een PWM MOSFET eindtrap
heeft de versterker geen dood punt rond snelheid nul, is de vermogensdis
sipatie zeer laag en kan de totale versterker zeer compact gebouwd worden.

Summary

In the Group Measure and Control, identification techniques are being used
to be able to derive a model of a proces and then to design a controller. A
few experimental constructions have been build, including a floating
platform, used for testing identification and control techniques. Because
the quality of the existing platform wasn't very satisfying, a new design
for a platform had to be made. One should be able to order most of the
needed components from several dealers.
A summary of all (old and new) studied sensorS was made. Also, a few
actuators were compared with each other. According to a list of criteria
describing the properties of the platform, the choice was made to use a
LVDT sensor and a SKF linear actuator.
The mechanical construction of the platform can be considered as a summati
on of two subproblems, viz. building a light and stiff construction for the
mounting of the motor, actuator and sensor (driving block), and building a
light, rugged and stiff bottom plate, on which the driving blocks can be
mounted.
Because of the high total costs of actuators and sensors, a PWM servoampli
fier has been designed, which is able to drive several DC brushmotors
including tachogenerator. The servoamplifier has an internal current loop,
which is enclosed by a tacho loop. This way, the transfer function from the
input voltage to motorspeed has been reduced from a second order system to
an (almost) first order system. Because of the use of a PWM MOSFET output
stage, the amplifier has no 'deadband' around speed zero (immediate
reaction at full power), its power dissipation is very low, and therefor it
is possible to build a very compact amplifier.
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Lijst van gebruikte symbolen.

Sensoren.

R weerstand (0)
B fluxdichtheid (Wb)
b = breedte karretje (m)
1 afstand tussen twee punten (m)
L lengte van arm tussen potmeter en platform (m)
h hoogteverschil tussen twee punten (m)
.h gemeten hoogtefout (m)
~ hoekverdraaing t.o.v. de horizontale stand (graden)
~x 0= hoekverdraaing om de x-as (graden)
~y hoekverdraaing om de y-as (graden)
a hoekmeetfout (graden)
Pi plaats van opnemer i op het platform
Mi meetwaarde van opnemer i
Hi hoogte van opnemer pi t.o.v. de bodem van de bak
r straal (m)
F kracht (N)
9 valversnelling (9.81 m/ S2)
a versnelling (m/s2)
ax versnelling in x richting
a y versnelling in y richting
a z versnelling in z richting"

Servosysteem.

J

L

R

D

P

Q
F

M,T

n
e
VtachO

Vr

Vi

Vc

VI

V., Va

-V.

.V

0= traagheidsmoment (kgm2)
zelfinductie (Henry)

= weerstand (0)
demping (Mn/ rads- 1

)

vermogen (Watt)
lading op condensator (Coulomb)

0= kracht (N)
koppel (Nm)

0= rendement (%)

spindelspoed (m)
massa (kg)
tijd (sec)
toerental (rpm)
hoek motoras t.o.v. stand op t=O
spanning van tachogenerator (Volt)
referentiesignaal (Volt)
ingangsspanning (Volt)
(driehoekvormige) draaggolfspanning (Volt)
spanning op meetweerstand in motorleiding (Volt)
voedingsspanning (Volt)
negatieve voedingsspanning (Volt)
spanningsrimpel (Volt)
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motorsnelheid (rad/sec)
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schakelfrequentie (Hz)
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constante van cascade regelaar
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)

versterkingsfactor geidealiseerde PWM trap
koppelconstante (Nm/A)
spanningsconstante (V/ rads-1 )

doorlaatweerstand MOSFET (Q)

source spanning t.o.v. aarde (V)
gate spanning t.O.v. aarde (V)
V g - V.

drain spanning t.o.V. aarde (V)
V d - v.

complex nulpunt
complexe pool
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Inleiding.

Bij de vakgroep Meet en Regelen (ER) van de T.U. Eindhoven wordt er o.a.
onderzoek gedaan op het gebied van identificatie van processen en het
regelen van de gel.dentificeerde processen. Door identificatie is men in
staat een model van een proces op te stellen (geschat m.b.v. metingen van
in- en uitgangssignalen), waarna het model gebruikt kan worden om een
regelaar te ontwerpen.

Omdat het meestal niet mogelijk is om aan werkelijke industrieele processen
te meten en te regelen, zijn er enkele proefopstellingen gebouwd, waaraan
studenten kunnen werken. Een van die opstellingen betreft een model van een
drijvend platform. om een betrouwbaar model te kunnen schatten, zal men in
staat moeten zijn nauwkeurig (op elk moment) de plaats van het platform te
meten.

Tot dusver is er slechts een meetmethode bedacht die naar behoren lijkt te
werken, maar deze heeft een nogal onprofessioneel uiterlijk. Daarom wil men
graag een (andere) meetmethode hebben, die er fraaier uitziet. Het mooiste
zou het zijn, als het mogelijk is, de plaats van het platform te meten,
zonder dat er enig contact bestaat tussen het platform en de vaste wereld.

Verder is het platform gemaakt m. b. v. een Meccano-achtig materiaal en is
het op dit moment eigenlijk al onbruikbaar geworden, omdat de constructie
niet stijf genoeg is en almaar zwakker wordt. Omdat men het drijvend
platform als proefopstelling graag wil behouden, (het is op dit moment het
enige fysische MIMO systeem dat aanwezig is), moet er een kwalitatief
betere versie gemaakt worden.

Doel van deze afstudeeropdracht is daarom: het ontwerpen en bouwen van een
nieuw drijvend platform. Daarbij zullen n6g eens de opnemers van het
systeem onder de loep genomen worden en moet de praktisch meest bruikbare
geselecteerd worden. Verder is het mogelijk om verschillende onderdelen uit
de industrie te betrekken, omdat het beschikbare budget voor een dergelijk
project relatief groot is.

Achtereenvolgens zal in het verslag behandeld worden: de sensoren, de
actuatoren, de nieuwe constructie en tens lotte de servoversterker.



fig 1.1: Het drijvend platform.
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1. Beschrijving van het drijvend p1atfo~.

Op de afdeling van meet- en regeltechniek (ER) staat al sinds 1979 een
opstelling van een drijvend platform (zie fig 1.1). Het drijvend platform
bestaat uit een stervormig oppervlak met drie hoekpunten, waarop een kraan
is gemonteerd die rond kan draaien. Aan de draagarm van de kraan kan een
gewicht bevestigd worden d.m.v. een kabeltje. De snelheid waarmee de kraan
rond draait kan ingesteld worden d.m.v. een spanning aan de ingang van een
servo versterker, die het toerental van de kraanservo regelt.

Aan het einde van elke sterarm is een beweegbare vertikale pijler bevestigd
die op een drijver rust. De afstand drijver - sterpunt kan worden geva
rieerd door een servomotor links of rechtsom te laten draaien (fig 1.2). De
servomotor verandert de pijlerlengte via een wormwiel - tandrad overbren
ging. Elke servo wordt, net als de kraanservo, bestuurd door een servover
sterker, die tot taak heeft een ingangsspanning om te zetten in een bepaald
toerental: Toerental = K * ingangsspanning. Een tacho op de servo verzorgt
de noodzakelijke terugkoppeling.

Nadat het platform gedurende
enkele jaren in de kast verdwe
nen was, is het een paar jaar
geleden weer tevoorschijn ge
haald, omdat het gebruikt moest
kunnen worden als demonstratie
model voor verschillende soor
ten regelingen (PID, LQG, ~,

etc.). Het platform zou een
mooie experimentele opstelling
z~Jn, omdat hiervan d.m.v.
schattingsalgorithmen een MIMO
model gemaakt kan worden.

Het platform bleek echter niet
gebruiksklaar in de kast te
liggen en er moest nogal aan
gesleuteld worden voordat het

in gebruik genomen kon worden. Er hebben zich meerdere stagiaires en
afstudeerders met het platform bezig gehouden, die zijn nagegaan welke
sensoren het beste gebruikt konden worden, elk met hun eigen voor- en
nadelen. Verder zijn er totaal nieuwe servoversterkers in gebruik genomen.

Uiteindelijk was het platform zover klaar dat van het system een model
schatting gemaakt kon worden en was het mogelijk er regelingen voor te
ontwerpen.

Echter, nu bleek dat het platform niet gebouwd was voor veelvuldig gebruik.
Het was opgebouwd uit onderdelen van een bouwdoos (een soort Meccano),
waarvan bleek dat het geheel niet star genoeg was. Ook was de opbouw van de
pijleraandrijving zodanig, dat sommige pijlers allerlei radiale bewegingen
konden maken, en trilden schroefjes los. Daarom kwam men op het idee om een
geheel nieuw platform te laten bouwen dat een grote starheid heeft, niet te
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zwaar is, en zoveel mogelijk gemaakt is m.b.v. professioneel fabrieksmate
riaal. Binnen een week nadat dit idee geopperd was, stapte ik bij de heer
van den Boom binnen voor een afstudeeropdracht.

Aangezien ik al redelijk veel ervaring had in het bouwen van verschillende
mechanische constructies en een beetje kan werken met gespecialiseerd
gereedschap zoals een draaibank, freesmachine, slijpmachines, etc. en de
opdracht inhield dat er iets gebouwd moest worden, leek me dat wel wat en
heb ik de opdracht aangenomen.

worm

motor

wormwiel

tandwiel

tondheugel

drijver

fig 1.2: Detail overbrenging.

2. Probleemstelling.

Zoals al vermeld, houdt de afstudeer opdracht in: het bouwen van een nieuw
drijvend platform m.b.v. onderdelen die door diverse fabrikanten gefa
briceerd worden.

Voor het platform bleek een vrij groot bedrag beschikbaar te zijn nl. zo'n
f 16.000,-. Daarmee moest het dus voor elkaar gebokst worden.

Wat wilde mijn begeleider nu graag van dat geld gerealiseerd zien? Het
volgende:
- aanschaf van nieuwe sensoren, evt. een geheel ander principe bv. een XY

hellingmeter plus ultrasoon hoogtemeter, en krachtmeters in de pijlers
nieuwe servomotoren
nieuwe servoversterkers
een fabrieks aandrijving voor de pijlers
acquisitie kaarten (bv. rekstrook naar spanning omvormers)
AD/DA kaart(en) met voldoende in- en uitgangen
evt. nieuwe PC.

de sensoren moeten goed voldoen gedurende zowel model-identificatie als
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tijdens het regelproees.
de hoogte van de drie sterpunten t. o. v. de bodem van de waterbak moet
gemeten worden met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 millimeter.

- de servobesturing voor de pijlers moet in staat zijn de snelheid van de
pijlerbeweging te varieren tussen stilstand en zo'n 14 em/sec.

het nieuwe platform moet ongeveer even groot zijn als het oude. Dat
betekent: een waterbak van +/- 1.5 m doorsnede, een drijverdoorsnede van
+/- 30 em en een totaalgewieht van ongeveer 20 a 25 kg.
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3. Sensoren t.b.v. de positiebepaling.

Om te voorkomen dat er dingen bedacht zouden worden die al door anderen
zijn bedacht en al dan niet zijn verworpen, zijn eerst de verslagen doorge
nomen van voorgangers, die aan het platform gewerkt hebben.
Om een idee te geven van wat zij allemaal gedaan hebben volgt nu een lijst
van mogelijkheden die in het verleden besproken en/of in de practijk
gebruikt zijn. Daarbij is in de meeste gevallen een kort commentaar
gegeven. De lijst is ingedeeld in vier categorieen nl.

geopperde, maar nooit gebruikte sensor-methoden.
geteste en verworpen methoden.
huidige sensormethode.
nieuw gevonden methoden.

Opmerking: bij lengtemeting wordt het ene uiteinde van de opnemer aan de
bodem van de bak bevestigd. Het nadeel daarvan is dat een rotatie of
translatie van het platform t. o. v. de rustpositie, een verkeerde meting
oplevert, want de gemeten afstand is dan langer dan de werkelijke hoogte
van het platform.

3.1. Geopperde, maar nooit gebruikte sensor-methoden.

1)

Lengte meting d.m.v. elastische draden naar de bodem, waarvan de weerstand
een maat is voor de lengte [2]. Het idee is verworpen omdat er geen draden
waren die het vereiste afstands bereik aankonden (te groot verschil tussen
minimale en maximale lengte) en draden beinvloeden het systeem.

2)

Lengte meting d.m.v. elastische tubes gevuld met geleidend materiaal [2].
Principe is natuurlijk hetzelfde als onder 1) .

3)

plaatsbepaling m.b.v. een laserstraal. Er z~Jn verschillende ideeen
geopperd die met een lichtstraal de plaats van het platform moesten kunnen
bepalen. Echter, al deze mogelijkheden vereisten of een enorm groot
lichtgevoelig array, of een geavanceerd spiegelsysteem om de lichtstraal te
volgen. Verder moest dan nog minimaal een afstand van platform tot een
laser bekend zijn, die dan niet op eenvoudige wijze contactloos mogelijk
was. Het grootste nadeel van een lasersysteem is dat het sensorsysteem zeer
duur wordt.

3.2. Geteste en verworpen methoden.

1)

Lengte meting d.m.v. een draad die via een katrolsysteem (om slaglengte te
winnen en voor belastingsvermindering) aan een potmeter bevestigd is [2].
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Dit systeem werkte wei, maar bleek de dynamica van het platform toch nog
teveel te beinvloeden (fig 3.1) .

2)

Hoogtemeting d.m.v. geleidings opnemers. Twee platen op een korte afstand
van elkaar hangen op drie punten onder het platform. De hoeveelheid water
tussen de platen bepaalt de geleiding tussen de platen, en dus de hoogte.
Dit systeem werkte niet goed omdat er een invloed is van golven in de bak
die de meting verstoren, omdat nu niet bekend is of het platform in het
water zakt, 6f dat er een golf omhoog komt tegen de platen (fig 3.2) .

3)
Hoogtemeting d.m.v. een ultrasoon opnemer onder de waterspiegel door
looptijdmeting [3]. Dit principe werkte goed en kon volstaan met een
relatief simpele interface (teller die wordt aangezet door de uitgezonden
puis en uitgezet wordt door de ontvangen gereflecteerde puis). Nadeel van
dit systeem is dat de ultrasoon transducer slechts een richthoek heeft van
maximaal 4 graden (fig 3.3), waardoor de maximale scheefstand dus ook
beperkt is tot 4 graden. Aangezien het platform tijdens identificatie toch
gauw zo' n 10 graden schuin kan staan, is het dus niet mogelijk om dit
systeem te gebruiken zonder een horizontaal referentie platform waarop de
sensor gemonteerd wordt. Dit minpuntje was niet expliciet in het verslag
van Otten [3] vermeld maar bleek na bestudering van literatuur [6]. Verder
kost een komplete ultrasone afstandsmeter uit de industrie zo'n 7000 gulden
en is dus duur (1000 gulden voor de transducer en 6000 voor acquisitie
apparatuur, d.i. de teller) .

/ / / /

fig 3.1: Potmeter katrol systeem.
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I

fig 3.2: Geleidings
hoogtemeter.

3.3. Huidiqe sensor methode.

fig 3.3: Reflectie geluidsbundel.
Gereflecteerde straal mist transceiver.

Op dit moment wordt een hoogte meting gedaan d.m.v. drie potmeters die elk
via een cardankoppeling aan het platform bevestigd zijn en op een horizon
taal tafeltje rusten, waarop ze met geringe wrijving kunnen schuiven [3],
fig 3.4. Hierdoor wordt de dynamica van het platform nauwelijks beinvloed
en wordt de meting niet verstoord door kleine rotaties van het platform.
Klein nadeel is dat bij identificatie de potmeters kunnen gaan 'springen'
(d.w.z. ze komen los van het tafeltje), waardoor de meting niet meer klopt.
Als dit gebeurt moet de identificatie afgebroken worden en opnieuw uitge
voerd worden. Dit principe werd totnutoe gebruikt en voldeed, ondanks het
knullige experimentele uiterlijk van het geheel, goed.

Voor de potmeters blijven dan nog enkele verschillende principes over:
magneto resistief. Daarbij hangt de weerstand af van de richting en
grootte van het magneetveld door het materiaal. Nadelen: hysterese; OR 
2 a 3%. OR/R niet lineair met B.
hall-effect opnemer.
digitale pulsgever.

Nadelen: duur.
Voordelen: hoge resolutie haalbaar, zeer hoge lineariteit.

resistief meten:
1) koolstofpotmeter.

Nadelen: grote niet-lineariteit, slijtage.
2) draadgewonden.

Nadelen: lage resolutie.
3) kunststof geleiding.

Voordelen: relatief goedkoop, slijtvast, hoge resolutie en
lineariteit.

Er is in het verleden gekozen voor resistief meten volgens methode 3,
vanwege de gunstige prijs/prestatie verhouding.
Ondanks dat de laatste uitvoering goed leek te voldoen, wilde men toch
graag een contactloze meting doen, zodat het platform ook inderdaad als een
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drijvend platform beschouwd kan worden, omdat er geen verbinding meer met
de wal zou zijn (uitgezonderd natuurlijk de voedings- en besturingslijnen) .

~"}tI,,

fig 3.4: Bestaande meetmethode.

Totnutoe is stilzwijgend verondersteld dat deze methode goed werkte en
slechts kleine meetfouten gaf. Toen ik echter een constructie wilde
bedenken waarbij de potmeter over een rail zou gaan lopen i.p.v. schuiven
over een gladde ondergrond, heb ik eens nagerekend, wat voor fouten er
geintroduceerd kunnen worden als het wagentje een beetje kan wippen.
Beschouw daarvoor fig 3.5. Het karretje kan van links naar rechts over een
ondergrond schuiven. Er geldt: ~ is de breedte van het karretje (55 rom), L
is de lengte van de arm die aan het platform bevestigd is (320 rom), h
hoogte van het platform t. o. v. het punt P, en cI> de hoek waarover de
potmeter gedraait is t.O.v. de ruststand.

De hoogte h wordt gemeten d.m.v. een hoekverdraaing cI>. Stel, het karretje
springt rechts 0.1 rom omhoog (fig 3.6). Dan meet men:

cl>. = cl> - a mettg(a) =~=1.82e-3 --+a=0.104°

Daardoor wordt een meetfout geintroduceerd. Stel, h = -150 .. +150 rom, dan
geldt: cI> = -25 .. +25°. De meetfout a is onafhankelijk van waarde van cI>.

als cl> o danh=O --+h. = 320.tan(a) =0.58mm

dus Ah = 0.58 mm

als cl> = 25.1° dan h = 149.90 mm --+hllJ = 150.61 mm
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dus Ah .. 0.71 rom

Een grotere L levert natuurlijk een grotere meetfout.

Het blijkt dus dat wanneer het karretje aan een van beide zijden slechts
0.1 mm ornhoog komt, er al een meetfout optreedt van minstens 0.6 mm. Het
karretje mag dus absoluut niet om de potmeteras kunnen draaien! Bij de
huidige constructie is dit weI mogelijk. Het kan nl. voorkomen dat de
aansluitdraden van de potmeter een beetje blijven hangen, waardoor er
spanning op komt te staan en het karretje gaat kantelen. Door het platform
zachtjes te bewegen kon je zien dat het karretje zeer snel los komt van het
oppervlak waarover deze beweegt. Als de toevoerdraden maar enigszins
blijven hangen komt wordt de spleet al gauw 0.3 tot 0.5 millimeter!
(meetfout 1.8 tot 3 mrn).

Verder zullen er ook meetfouten op kunnen treden als de bodern waarover het
karretje schuift niet helemaal vlak is, maar een bepaalde ronding heeft.
Daardoor zal het karretje niet op elke plaats dezelfde stand aannemen, maar
afhankelijk van de plaats op de ondergrond een andere foutstand (rotatie)
hebben.

fig 3.5: potmeter op karretje
constructie

~~l------ h

/~ p~-

fig 3.6: Opwippen van het karre
tje

volgens mij is dat een van de redenen waarom het drijvend platform niet
altijd naar behoren werkte. Op een bepaald moment moest er een demonstratie
gegeven worden m. b. v. het drijvend platform. Jo Bouwels had een regelaar
ontworpen die het redelijk goed deed. Tijdens de demonstratie bleek dat het
platform veel minder goed gerege1d werd dan voordien. Als je bedenkt dat
het karretje door de beweging van het platform vrij gemakkelijk verder los
kan komen dan 0.1 mrn, is het niet verwonderlijk dat de controller verkeerde
informatie naar de servomotoren stuurt.

Het blijkt daarom een zeer zwaar karwei om drie potmeters onafhankelijk van
elkaar te laten bewegen, zonder het gevaar op grote meetfouten. Een
potmeter moet dan bevestigd worden op een karretje dat zonder speling
(lees: met lagers) over een rail kan bewegen. De rail moet vervolgens in
een horizontaa1 vlak kunnen draaien met vrijwel geen wrijving, om de
bewegingen van het platform niet te beinvloeden. Als voorbeeld zie fig 3.7.
Hierin geldt dat, als de fouthoek waaronder de beweegbare arm mag draaien
gelijk is aan 1 graad, bij een maximale bewegingslengte van 200mrn en
rotatiehoeken van maximaal 30 graden, er al meetfouten van 0.5 mrn of groter
gemaakt worden. Kortom, het is voor mij niet mogelijk om een constructie te
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bedenken die het probleem van het springen relatief eenvoudig oplost.

I

I -300
••+300 I

~ rrffi:---,----- :
I

<= 200 mm I
I I
I

fig 3.7: constructie van glijdende potmeter op roterende
rails.

3.4. Nieuw gevonden methoden.

Aangezien het de bedoeling was om contactloos te meten, rees het idee dat
het misschien beter zou kunnen zijn om het meetprobleem eens vanuit het
oogpunt van het platform te bekijken. Iedereen was er tot dusver vanuit
gegaan dat de plaats van het platform vanaf de aarde bepaald moest worden.
Maar gezien vanaf het platform waren er twee mogelijkheden om dat te doen
nl.

bepaling van de hoogte van drie punten op het platform tot aan de bodem
van de bak.
bepaling van de helling van het platform en de hoogte van een punt op
het platform tot aan de bodem van de bak.

Stel dat de helling van het platform bekend is dan kan de hoogtemeting nog
op twee manieren gebeuren:

1) de hoogte contactloos meten d.m.v. ultrasoon geluid.
2) d.m.v. een meting in contact met de bodem m.b.v. een starre lineaire af

standsmeter.

Na bovenstaande beschouwing was de conclusie dat er gezocht moest worden
naar hellingrneters en alternatieven voor afstandsmeting.

Uiteindelijk kwamen een paar sensorprincipes naar voren, die meestal nog
niet gevonden waren of niet goed uitgewerkt, nl:
- afstandsmeting d.m.v. ultrasoon geluid.
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- afstandsmeting d.m.v. starre verplaatsingsopnemer.
- dieptemeting d.m.v. drukmeting onder water.
- helling meten d.m.v. hellingsmeters.
- helling meten d.m.v. een gyroscoop als inertiele referentie.
De volgende hoofdstukken behandelen de voordelen en nadelen van deze
sensoren.
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4. Alternatieve opnemers.

4.1. Ultrasoon meting.

De meting van de afstand van een punt op het platfoDn tot de bodem van de
bak kan zoals gezegd gebeuren m.b.v. ultrasoon metingen of d.m.v. een
starre afstandsmeter. Zoals al veDneld in het voorgaande, kan een ultra
soonsensor alleen gebruikt worden als de sensor altijd horizontaal gehouden
wordt. Echter, als we dat kunnen dan zijn we dus al in staat om de helling
van het platfoDn te bepalen en is alleen een hoogtemeting al voldoende.
Aangezien we de helling van het platfoDn niet weten valt deze methode dus
(voorlopig) af.

4.2. Meting d.m.v. een starre verplaatsingsopnemer.

Afstandsmeting d.m.v. van drie starre afstandsmeters biedt perspectieven.
Met een starre afstandsmeter wordt bedoeld: een lengtemeter waarvan de
richting waarin gemeten wordt altijd loodrecht op het platfoDn staat, zie
fig 4.1. Als het platform horizontaal is, meet de opnemer vertikaal. Draait
het platfoDn over een hoek a om een as, dan draait de opnemer ook over een
hoek a.

fig 4.1: Principe starre afstandsmeter.

is, maar een grotere waarde (fig 4.2),
leiden. Dus rekenen we uit wat de effecten
uit de gemeten hoogte af te leiden is.

opnemer een meetpen
bezit die ontzettend
dun is. Het feit, dat
door een verdraaing
van het platfoDn om
de x- en y-as, de
gemeten hoogte niet
meer de werkelijke

zou tot grote problemen
zijn en of de werkelijke

we in het
van een
opnemer.
dat de

Stel nu dat
bezit z~Jn

dergelijke
We stellen

meetrichting

I
I
I

d

~

I
I

hoogte
kunnen
hoogte

werkelijke I
hoogre --'1

gemeten hoogre l...
",

X-as' ,

Y-as

fig 4.2:
helling

Meetfout door
fig 4.3: Definitie meetpunten.
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Beschouw de situatie als in fig 4.3. Op de drie hoekpunten P1, P2 en P3
bevinden zich de drie opnemers. De coordinaten zijn:
P1 (tn..J3*L, -tn*L , 0)
P2 (0, L , 0)

P3 (-tn..J3*L, -tn*L , 0)

De x- en y-as die gegeven z~Jn, worden verondersteld zich op een vaste
plaats in de ruimte te bevinden. Stel nu dat het geheel roteert om de x-as
(fig 4.4). Dan geldt:

Clh1 tn*L*sin (eIl,,)
Clh2 = L*sin (eIl,,)

en dat daarna het geheel roteert om de y-as. Dan geldt (fig 4.5 en fig
4.6) :
Clh3 tn..J3*L*sin(eIly )

Clh4 Clh1* (l-cos (eIly »

Clh5 = Clh2 * (l-cos (eIly ) )

Dus voor de totale hoogteverandering van P1:
Clh = - Clh1 + Clh4 - Clh3 tn*L*sin(eIl,,)*cos(eIly ) - tn..J3*L*sin(eIly )

en voor P3:
Clh = - Clh1 + Clh4 + Clh3 - tn*L*sin(eIl,,)*cOs(eIly ) + tn..J3*L*sin(eIly )

en VOor P2:
Clh Clh2 - Clh5 = L*sin(eIl,,)*cos(eIly )

Stel nu dat de starthoogte voor de rotaties voor aIle punten gelijk aan h
was, dan geldt voor de hoogte van de punten:
P1 -> H1 h - tn*L*sin (eIl,,) *cos (eIly ) - tn..J3*L*sin (eIly ) (4.1)
P2 -> H2 h + L*sin(eIl,,) *cos (eIly ) (4.2)
p3 -> H3 h - tn*L*sin (eIl,,) *cos (eIly ) + tn..J3*L*sin (eIly ) (4.3)
o -> HO h (hoogte van het middelpunt is niet veranderd!!)

PI

fig 4.4: Na rotatie om x-as.

----- ---

fig 4.6: Na rotatie om y-as,
punt P2.

Voor e1ke afstandsmeter geldt dat deze over een hoek eIl" om de x-as gedraait
is en over een hoek eIly om de y-as. Voor een bepaalde hoogte h zal de af
standsmeter een grotere waarde meten nl. h / (cos(eIl,,)*cos(eIly».
Zie fig 4.7. Daar wordt een vector eerst om een hoek eIl" gedraait. om de
punt op hoogte h uit te laten komen moet de lengte van de vector met
l/cos(eIl,,) vermenigvuldigd worden. Daarna wordt het geheel om de y-as gero
teert over hoek eIly • Om nu de punt weer op hoogte h uit te laten komen moet
vermenigvuldigd worden met l/cos(eIly)'
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A h3

PI

fig 4.5: Na rotatie om y-as: punt Pl
en P3.

z z

X __.2.-----.lII

fig 4.7: Bepaling gemeten waarde.

De gemeten waarden zijn dus:
Ml Hl / (cos (<1>x) *cos (<1>y) )
M2 H2 / (cos(<1>x)*cos(<1>y»
M3 H3 / (cos (<1>x) *cos (<1>y) )

Neem nu de volgende waarden:
(Ml + M3 - 2*M2)/3 = -L*tan(<1>x)
Ml - M3 -~3*L*tan(<1>y)/cOS(<1>x)

Ml + M2 + M3 = 3*h / (cos(<1>x)*cos(<1>y»

-> kan dus <1>x leveren
-> levert <1>y m.b.v. <1>x

De laatste formule levert m.b.v. <1>x en <1>y de echte hoogte h van het middel
punt o.

Resume:

(M3 - Ml) .cos (<1>x) )<1>y = tan-1 ( ........=- _
/3.L

(4.4)

(4.5)
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h :: cos (<1>,,) .cos (<I>y). (Ml +M2+M3)

3
(van middelpunt 0) (4.6)

Substitueer nu de berekende waarden van <1>", <l>y en h in formules (4.1) tim
(4.3) en de echte hoogtes van de punten P1 tim P3 zijn bekend.

Het blijkt dat, ondanks het feit dat het gehele platform plus opnemers
roteert, dit geen bijzondere moeilijkheden oplevert voor de berekening van
de hoogten. En dat mag erg prettig genoemd worden.

fig 4.9: Bepaling meet
fout.

fig 4.8: Effect van ronde punt.

De starre opnemer zal echter een meetfout geven a.g.v. het scheef staan van
het platform en de minirnale dikte van de meetpunt. Norrnaal gesproken zal de
top van de meetpen afgerond zijn (of zelfs een bolvorm hebben) om onder
elke hoek zo weinig mogelijk wrijving met de bodem te hebben (fig 4.8).

Deze bolvorm zal echter weI voor meetfouten zorgen. Imrners, als de pen
vertikaal staat, bevindt de bodem zich op een afstand l+r van de bodem
(l=afstand platform tot het hart van de bo1). Staat de opnemer nu onder een
hoek <I> dan meten we als afstand tot de bodem l+r, maar we meten niet de
afstand tot het punt P op de bodem!. (voor afstandsmeting moeten we de
afstand op het hart van de meetpen weten) .

Definieer nu de richting waarin de peilstok wijst als zijnde de x-richting.
Dan geldt voor punt S:
x = r*sin(<I»; y r*(l-cos(<I»).

en is de lengte 1 2 in fig 4.9 gelijk aan:
1 2 = r*(l-cos(<I»)/cos(<I» = r*(l/cos(<I» - 1)

De grootste meetfout treedt op als <I> zijn grootste waarde bereikt. Voor een
verwachte <I>~" = 15 graden geldt voor de meetfout:
1 2 = O. 035*r
Voor een bol met doorsnede 11 mrn, is 12 gelijk aan 0.2 mrn. Deze meetfout is
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nog geoorloofd omdat de geeiste resolutie van de hoogte 1 rom bedraagt.
Mocht het nodig zijn de meetfout te verkleinen, dan kan, na berekening van
de hoeken <1»x en <1»y een correctie op de gemeten waarden MI .. M3 toegepast
worden en deze waarden worden dan gebruikt om via een extra berekening met
formules (4.1) t/m (4.6) de (gecorrigeerde) hoogten Hl .. H3 te berekenen.
Natuurlijk moet dan weI eerst <1» uit <1»x en <1»y berekend worden.

Tot zover de fouten die ontstaan
meetfouten ontstaan doordat de
opnemers niet precies op de goede

a.g.v. de meetconstructie. Er kunnen ook
opnemer niet ideaal is, of doordat de
manier op het platform zijn bevestigd.

meetfouten door niet ideale opnemer:
hysterese in de opnemer.
slechte resolutie.
doorbuigen van de meetstaaf aan de opnemer.

meetfouten door verkeerde plaatsing op het platform:
de meetstaaf beweegt zich niet verticaal t.o.v. plaform.
opnemers staan niet 120 graden uit elkaar.
opnemers staan niet allemaal op afstand L van het hart van het platform.

Enkele fouten zijn in principe te achterhalen door een goede ijking te doen
(foutmetingen doen in een goede ijkopstelling), met andere fouten zullen we
moeten leven. Het blijkt echtei dat de afwijkingen groot moeten zijn
voordat de metingen er zodanig door worden verstoord dat een resolutie van
1 rom niet meer realistisch is (fouthoeken groter dan 2 graden) (zie ook
[48]) .

4.3. Uitvoeringsvormen van de starre afstandmeter.

Een afstandsmeter zoals we die graag zouden hebben is te koop bij verschil
lende bedrijven. Dit type opnemer wordt een LVDT (Linear Variable Diffe
rential Transformer) verp1aatsings opnemer genoemd (fig 4.10). Het principe
is zeer simpel: het geheel bestaat uit drie spoelen en een kern die samen
een verschiltransformator vormen. De middelste primaire spoel wordt aange
sloten op een wisselspanning. De buitenste twee secundaire spoelen zijn (in
tegenfaze) in serie geschakeld. ALs de kern zich exact in het midden van de
spoe1en bevindt, is de resulterende uitgangsspanning nul. Een verplaatsing
t.o.v. het nulpunt geeft een uitgangsspanning die zowel richting (pos/neg
spanning) als grootte weergeeft (fig 4.11).

Het nadeel van de LVDT sensoren is echter dat bijna aIle typen een meetpen
hebben die slechts 2 A 3 rom in doorsnee is. Gelukkig worden er ook typen
gemaakt die aIleen bestaan uit de behuizing met drie spoelen en een losse
(7 rom dikke) kern. Met behulp van een zelfgernaakte constructie moet dan een
lichte en stevige ge1eiding gemaakt worden voor de meetpen die aan de kern
wordt bevestigd. De doorsnee van de meetpen kan nu zelf gekozen worden.

Een tweede nadeel van de LVDT opnemers is dat de pr~Js behoorlijk hoog is,
varierend van 2000 tot 3800 gulden voor een opnemer plus acquisitie
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apparatuur.

Difference voltage
output Esec. 1 - Esec. 2

fig 4.10: LVDT.

+
Voltage out

__A..,:- 7I-'~----____;;:__- +

Core pOSItion
III .,

Voltage out. oppos.te phase

fig 4.11: Werking LVDT.

fig 4.12: Potmeterstaaf
constructie

Core at A Core at null Core at B

Omdat gebleken is dat we voor de LVDT zelf een constructie moeten bouwen
voor een meetpen, was een nieuw idee om aan een zelfgebouwde meetpen een
draad te bevestigen die om een potmeter geslagen wordt, en op spanning
blijft d.m.v. een contragewicht. Dit principe (draad om potmeter) is in het
beginstadium van het platform ook al gebruikt. Het grote verschil is
echter, dat de draad nu niet aan de bodem bevestigd is, en dat de span
kracht in het touw onafhankelijk is van de hoogte van het platform, omdat
nu een gewichtje als contragewicht dient i.p.v. een veer (fig 4.12).

4.4. Dieptemetinq d.m.v. drukmetinq.

Een geheel ander idee wat geopperd werd is om de diepte van de drijver in
het water te meten d.m.v. een drukmeter. In de aanwezige boeken (o.a. [7])
over vloeistof en gaswetten, bleek een dergelijke toepassing weI te be-
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staan, zij het in omgekeerde volgorde, nl. het meten van de waterstand in
een bak. Echter, daar werd er altijd vanuitgegaan dat het wateroppervlak
glad is, dus zonder golven. Als het water in rust is, zal de druk op een
minuscuul waterpakketje overal gelijk zijn (anders stroomt het water in de
richting van de laagste druk) .
Op een bepaalde diepte heerst dan een druk : p = r * g * h.
(r - soortelijk gewicht, g = valversnelling, h = diepte) .
Een vergroting van de diepte, betekent dat er zich een grotere waterkolom
boven dat punt bevindt waardoor de druk oploopt.

Nu zijn er bij het platform een paar problemen:
De meting moet op geringe diepte gebeuren en dat betekent een geringe
druk (10 cm water = 0.01 atm)
de meting moet een resolutie van 1 mm hebben, dus een drukverschil van
Imm water = 10-4 atm moet te meten zijn.
Gedurende identificatie kunnen er grote golven optreden, die hoe dan ook
druk verschillen opleveren, want het water zal dan ook in x en y
richting verplaatst worden. Dit betekent dat de druk in het water niet
meer overal hetzelfde is. Volgens mij is daarom in fig 4.13 de druk op
punt I anders dan op punt II. Maar om goed te kunnen meten mag dit niet.
De vraag is nu of er zich in het water een soort van drukprofiel be
vindt, waardoor het water bovenin veel verplaatst wordt en onderin
nauwelijks. Het kan dus zo zijn dat op grote diepte, de invloed van de
golven niet meer te merken is. Daar zou dan de drukmeter zich moeten
bevinden. Vraag is echter hoe diep dat is. Meer dan zo' n 20 cm diep
kunnen we niet meten, en volgens mij is dat zeker niet diep genoeg.
Ik heb geen literatuur kunnen vinden waarin dit probleem besproken
wordt.

fig 4.13: Drukverschil?

4.5. Hellingmeting d.m.v. hellingmeters.

Nadat fabrikanten van hellingmeters (Engels: inclinometers: Duits: nei
gungssensoren) waren gevonden, en gegevens toegestuurd had gekregen, bleek
dat er inclinometers op de markt verkrijgbaar waren die ontzettend kleine
hoeken konden meten (tot 10-3 graden). Echter uit de documentatie bleek niet
duidelijk hoe ze nu precies werkten. Uit artikelen in tijdschriften
[8,9,10] was de werking weI afleiden.



19

~~, - ,-+ - ---

"UUUIIOll

.~._-
fig 4.16: Krachtontbin
ding

fig 4.14: servo-inclinometer.

fig 4.15: servo-inclinometer

P,vo axis

Pendulous
seismic
mass

sensor

De principiele opbouw van twee ver
schillende verkrijgbare inclinome
ters z~Jn gegeven in fig 4.14 en
4.15. De inclinometer heeft slechts
elm gevoeligheidsas. In de richting
van deze as is de inclinometer ge-

Permanent voelig voor versnellingen. Staat de
magnet gevoeligheidsas horizontaal en wer

ken er verder geen krachten op de
mas.sa dan hangt deze in zijn rust
positie (uitwijking - 0). Indien nu
de gevoeligheids as vertikaal staat,
wordt de massa in de inclinometer
aangetrokken door de valversnelling
en zal uit zijn rustpositie ' val
len'. Een servosysteem zorgt er nu
voor dat de massa, ongeacht de

krachten die er op de massa werken, steeds in de rustpositie gehouden
wordt. Stel nu dat de gevoeligheids as (bijna) horizontaal is. volgens de
krachten ontbinding in fig 4.16 zal de inclinometer dan meten: F.*sin a, en
dus evenredig met g*sin a, mits de verticale versnelling a. veel kleiner is
dan g.
Leuk dus, we kunnen de sinus van de helling meten. Alleen vergeten we even
dat de inclinometer eigenlijk een versnellingrneter is. Deze zal dus ook
horizontale versnellingen meten. De verstoring in de meting zal het meeste
effect hebben wanneer het platform bijna horizontaal is, want dan is g*sin
a zeer klein, en zal de geringste versnelling de meting verstoren. Een
voorbeeld:

a = 1 graad, a = 0.05 m/s 2

De horizontale versnelling zal ervoor zorgen dat na 1 seconde een weg van
25 rom afgelegd is.
Als de versnelling a niet gemeten wordt geldt:



20

meting = g*sin a = 0.171

Met versne1ling a wordt dit:
meting = a + g*sin a = 0.221

De gemeten waarde is dus 29% groter dan de werkelijke waarde en dus denken
we dat we meten sin-1 (0.221/9.81) = 1.29 i.p.v. 1 graad. Als we dan ook nog
eens bedenken dat de hoekresolutie die we willen hebben, gelijk is aan 0.05
graden of kleiner, zal het duideli jk zi jn dat een inclinometer niet erg
geschikt is.

Stel, we willen proberen om op een of andere manier de versnelling en hoek
te scheiden door versnellings metingen in meerdere richtingen te doen om op
die manier bijv. twee vergelijkingen met als onbekenden de versnelling en
de hoek te krijgen. Dan blijkt dat het niet mogelijk is versnellingmeters
z6 op te stellen dat dat mogelijk is. Een opstelling van drie versnel
lingmeters op de X-, Y-, en Z-as levert ons 3 vergelijkingen met 5 onbeken
den (a", a y , a z , a", Oy) en is er dus geen eenduidige oplossing te vinden.
Het zou weI mogelijk zijn een oplossing te vinden als er versnellingmeters
waren die aIleen de versnelling meten, maar niet de valversnelling. Na
verder onderzoek bleek dat aIle versnellingopnemers volgens hetzelfde
principe werken: een massa wordt door een versnelling uit zijn rustpositie
gehaald en de uitwijking wordt al dan niet tot nul gereduceerd via een ser
vosysteem. Daardoor zal de valversnelling dus altijd gemeten worden en is
deze methode niet bruikbaar. Het enige onderlinge verschil is de band
breedte van de verschillende opnemers.

De enige manier om een 'zwevend' horizontaal referentievlak te creeren, is
door het gebruik van een gyroscoop. De eisen die aan de nauwkeurigheid van
de meting gesteld werden, waren echter zo hoog, dat het niet mogelijk was
om een gyroscoop te gebruiken. Mede door allerlei verstoringen, waaronder
de verdraaing van de aarde, is het niet mogelijk een gyroscoop in de juiste
vertikale stand te houden (binnen de specificaties).
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5. Definitieve keuze van de opnemers.

Gezien aIle voor- en nadelen van aIle besproken sensoren, is in overleg met
de heer Backx besloten om, als het enigszins mogelijk is een LVDT opnemer
te gebruiken, omdat voor een dergelijke opnemer weinig eigen tijd geinves
teerd hoeft voor een kwalitatief zeer goede opnemer.

De firma Koning en Hartman (Delft) was zo vriendelijk om een LVDT opnemer
plus acquisitie kaart ter beschikking te stellen, om zodoende een stagiair
de kans te geven, enkele metingen aan de opnemer te verrichten. We willen
nl. graag weten hoe de opnemer zich statisch, maar vooral dynarnisch ge
draagt, en aan welke eisen de punt van de opnemer en de bodem van de bak
moeten voldoen, om goede metingen mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan
stuiteren van de punt, wrijving, hangen blijven op een punt op de bodem,
het niet kunnen volgen van een snelle kanteling of vertikale beweging, etc.

5.1. Meetresultaten van de LVDT opnemer.

Een stagiair, Paul Sep [48], heeft een aantal metingen verricht om te
bepalen aan welke eisen de constructie moet voldoen, om goed te kunnen
meten. Een opsornrning van zijn conclusies:

meetfout a.g.v. doorbuigen meetstaaf groter naarmate de hoek van de
opnemer t.o.v. vertikaal toeneemt.
meetfout a.g.v. doorbuigen groter naarrnate de sensor zich verder van de
bodem bevindt.
bij een maximale hoek van 5 graden is de maximaIe meetfout onafhankelijk
van de bewegingssnelheid.

En zijn aanbevelingen:
sensorstaaf zover mogelijk ondersteunen om doorbuigen te voorkomen,
zodat de staaf niet de neiging heeft om te blijven hangen.
nauwkeurigheid van 1 rnrn waarschijnlijk niet haalbaar tijdens identifica
tie, waarschijnlijk weI tijdens geregeld bedrijf.
bodem moet glad en krasvrij zijn.
sensorstaaf voorzien van een bolpunt (straal ongeveer 5 rnrn) .
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6. De actuatoren.

Onder de aetuatoren wordt verstaan: het systeem van servomotor plus de
rotatie-translatie omzetter. Laatstgenoemde bestaat uit een of andere moer
spindel eonstruetie om de rotatie van de spindel (moer) om te zetten in een
translatie van de moer (spindel).

Nadat er gegevens van leveraneiers binnengekomen waren, bleken er drie
versehillende eonstrueties leverbaar te zijn die in aanmerking kwamen voor
de omzetter, nl.:

het spindelhefelement (fig 6.1).
eigensehappen: - gewieht: 2.25 kg.

spoed: 1, 2 of 4 rom.
axiale speling: 0.2 rom.

- tandwielspeling aanwezig.
maximum snelheid: 100 rom/sec.

voordelen: relatief goedkoop (f1200 .. f2000,-)
nadelen: relatief grote speling in axiale riehting bij de goedkoopste
versie; een korte lengte waarin de as is opgehangen (+/- 6 em),
waardoor het geheel radiale bewegingen niet goed kan opvangen; er
is speling in het tandrad systeem, zodat er altijd ongewenste hysterese
aanwezig is. Volgens de leveraneier is de speling tussen de tandwielen
hooguit 2 graden, en kan de hysterese verwaarloosd worden. Een ander
nadeel is de relatief lage maximum snelheid waarmee de spindel kan
bewegen «= 100 rom/sec bij 1500 rpm en 4-voudige spindel). Een ander
bezwaar is het feit dat er geen mogelijkheid is om een zgn. 'showroom
model' op zieht te hebben.

Werking: een wormwiel-tandwiel overbrenging drijft een as met sehroef
draad aan. Het tandwiel heeft binnendraad. Doordat het tandwiel draait
en de as met de sehroefdraad niet verdraaien kan, beweegt de as in en
uit.

fig 6.1: Twee uitvoeringen van een spindelhefelement.

de electrische cilinder (fig 6.2).
eigensehappen: - gewieht: >= 5.5 kg.

- spoed: onbekend.
- axiale speling: 0.1 rom.

maximum snelheid: 200 rom/sec.
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voordelen: beweegbare buis zeer goed ~pgehangen, kan goed tegen radiale
krachten; directe een op een aandrijving met geringe axiale speling.
nadeel: duur (f3100,- zonder motor) .

Werking: een schroefdraad die wordt aangedreven, zet een moer in
beweging, die op een aseinde is gemonteerd. Daardoor kan de (holle) as
verplaatst worden.

CyUnderbonel

I
Sen...
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fig 6.2: Electrische cilinder.

de rolschroef (fig 6.3).
eigenschappen: - gewicht: 1.85 kg.

spoed: 2 rom.
axiale speling: <= 0.1 rom.

- maximum snelheid: 100 rom/sec.
voordelen: goedkoop (f900,- zonder motor); beweegbare buis redelijk
goed opgehangen, waardoor er weinig radiale speling is en radiale
bewegingen redelijk goed opgevangen kunnen worden; directe een op een
aandrijving met geringe axiale speling. Plus het feit dat er een exem
plaar aanwezig is om aan te meten.
nadeel: relatief lage maximum snelheid aangegeven in de belastings
grafiek van leverancier.

fig 6.3: Rolschroef.



24

o.Ld.,motoreenvoorbevestigingsmogelijkheid
moeilijker is.

actuator (fig 6.4).
- gewicht: 1.3 kg.

spoed: 4 mm.
- axiale speling: 0.2 mm.
- maximum snelheid: 200 mm/sec.

voordelen: goedkoop (f 850,- zonder motor), beweegbare buis goed
opgehangen, als bij de rolschroef. Directe een op een aandrijving met
grote spoed; dit heeft als voordeel dat we de overbrengingsverhouding
nog iets aan kunnen passen, zodat een gunstige verhouding tussen
motorkoppel en maximum snelheid te kiezen is. Hoog rendement van de
kogelomloopspindel, zodat het motorvermogen laag kan blijven. Volgens
fig 6.5 zelfs zo laag dat bij een kracht van 300N slechts een koppel van
0.24 Nm nodig is!
nadelen: geen mooie
waardoor montage iets

de SKF lineaire
eigenschappen:

fig 6.4: SKF lineaire actuator.

.')0' -r--~------r----
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Van de eerste drie systemen waren er
geen gegevens verkrijgbaar wat betreft
statische frictie, demping, etc, omdat
deze elementen in de industrie alleen
gebruikt worden als zgn. aan-uit omzet
ters, en niet voor een nauwkeurige con
tinu regeling, terwijl de SKF actuator
ook gebruikt wordt voor nauwkeurige po
sitiesturing (potmeter ingebouwd in ac
tuator) .

fig 6.5: belastingsgrafiek.

Het spindelhefelement valt vanwege zl.Jn lage snelheid meteen al af. Van
electrische cilinder is de hoge prijs het probleem. De rolschroef blijkt
een goedkoop alternatief dat qua prestaties tussen het hefelement en de
electrische cilinder inzit. Verder is de rolschroef ook al in gebruik voor
het balorig proces en voldoet daar prima. De SKF actuator kan interessant
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zijn als de rolschroef qua prestatie
voorlopig op de rolschroef en wordt
bruikbaarheid. De rolschroef moet nog
servomotor, zodat het geheel voldoet
hoofdstuk 2: 'Probleemstelling'.

toch tegenvalt. Dus valt de keuze
het aanwezige exemplaar getest op
worden voorz ien van een geschikte
aan de specificaties gegeven in

6.1. Bepalinq van specificaties waaraan de servomotor moet voldoen.
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Ret enige materiaal waaruit de
koppels bepaald konden worden
die de motor moet overwinnen om
de rolschroef in beweging te
krijgen, is de grafiek van fig
6.6. Dit is een simpele belas
ting tegen snelheid grafiek van
een bepaalde uitvoering van de
rolschroef (met 24V DC motor).
En daar veel valt niet uit op
te rnaken. Dus proberen we eerst
eens uit te rekenen wat er
geldt voor een ideale
schroefspindel.

fig 6.6: Rolschroef belastingsgrafiek

Daarvoor moeten we eerst weten, hoe de krachten tijdens de translatie door
de rolschroef omgezet worden in een koppel op de motor. Daarvoor levert
[23] enkele formules nl:

koppel op motor: (6.1)

totaal statisch koppel: ML =E MR + Mv
(6.2)

met: T\..c = rendement van de spindel, F V1 = kracht axiaal,

h ..p = spoed van de spindel. MR = frictie

h 2
traagheidsmoment gereflecteerd op de as: J = m. ( 2 ;p1t) (6.3)

met m = rnassa aan het uiteinde van de spindel.

met J.p = traagheidsmoment van de spindel.
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totale traagheidsmoment op de as: J t

Verder geldt ook nog:

(6.4)

koppel om te versnellen: Jt·an (6.S)
• At

met .n in omw/min, en .t de tijd in sec die nodig is om de motor met .n te
versnellen.

Voor de rolschroef kan nu afgeleid worden wat het koppel is dat nodig is om
een massa van tien kilogram te verplaatsen met de rolschroef.
Dan geldt: FY1 = lOON ; h.p = 2rnrn/omw; en we stellen dat het rendement 90
procent is (volgens [23] een realistische waarde). Dit levert dan m.b.v.
formule (6.1) : M.. = 0.035Nm.

r * cos a = M... vervolgens wordt a
indruk van de grootte van de fric-

fig 6.7:
tie

Via een simpele meting ~ is een
schatting gemaakt van de waarde van
de frictie M... De meting werd als
voIgt uitgevoerd: een gewicht met
een bekende waarde wordt op een
bepaalde afstand r aan de as gemon
teerd (zie fig 6.7). Door het
gewichtje zal de as tegen de klok in
gaan draaien tot het moment dat g * m *
gemeten en M.. berekend en hebben we een
tie.

---C1>~

r
Bepaling statische fric-

Na meting volgde

Dus bij een stationaire belasting van 10 kg is een koppel vereist van 0.035
+ 0.02 0.055 Nm. Aangezien de motoren die voorheen op het platform
gemonteerd waren een koppel kunnen leveren van 0.12 tot 0.18 Nm moeten er
voor een statische belasting geen nieuwe motoren aangeschaft worden. De
vraag is echter in hoeverre er demping aanwezig is in de rolschroef. We
mogen namelijk verwachten dat er een aanzienlijke toename is van het
benodigde koppel als de snelheid toeneemt. Er zal dus nagemeten moeten
worden of de rolschroef ook bij hogere toerentallen nog bruikbaar is in
combinatie met de huidige motoren.

Nog een berekening met formule (6.5):
Stel ~ = constant = 0.055Nm (de motor levert dan 0.055 + 0.055 = O.llNm),
en .n = 2000 omw/min, dan vindt men (met massa m = 10 kg in formule (6.3»
: .t = 0.148 sec.
Echter, een motor zal gedurende een korte tijd een groter koppel dan het
nominaIe koppel kunnen en mogen leveren zonder dat de motor daaraan
bezwijkt. Voor de huidige motoren geldt dat In = 2.7 A bij 0.18Nm. De
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maximale stroom die door de motor mag lopen ligt echter bij zo'n 18 A! De
motor is dus in staat om een koppel te leveren dat meer dan zes keer groter
is dan het nominale koppel (irnmers, het koppel is rechtevenredig met de
stroom) .

5tel nu dat geldt: ~ = constant = 0.25Nm (de motor levert dan 0.25 + 0.055
"" 0.305 Nm, dit is minder dan twee keer het nominaIe koppel), dan vinden
we:
.t = 0.033 sec. Dus door de motor kortstondig over te belasten kunnen we
sneller van het ene toerental naar het andere komen!

Het tweede punt waar we op ons zullen moeten richten is het snelheidsbereik
dat gehaald moeten worden m.b.v. de schroefspil. In hoofdstuk 2 is al
vermeld dat de schroefspil in staat moet zijn om de pijlers met een
snelheid varierend van 0 tot 14 cm/s te verplaatsen. Aangezien de schroef
spil een spoed heeft van 2 rom betekent dit dat de omwentelingssnelheid van
de motor moet kunnen varieren van 0 tot 70 omwentelingen per seconde!

De 5586 (huidige motor van Electro-Craft) is in staat om onbelast snelheden
te halen van 6 tot 6000 omwentelingen per minuut. Dit komt overeen met 0.1
tot 100 omwentelingen per seconde! Helemaal tot stilstand laten komen
zonder belasting is vrijwel onmogelijk zonder positie terugkoppeling, maar
omdat het laagste toerental een verplaatsing geeft van 0.2 rom per seconde
is dat te verwaarlozen, omdat de computer waarschijnlijk ingrijpt met veel
grotere snelheden om het platform te corrigeren.

Ook wat betreft het snelheidsbereik zijn de huidige motoren vooralsnog dus
ideaal.

Conclusie: de huidige motoren lijken op het eerste gezicht goed bruikbaar
te z~Jn in combinatie met de schroefspil, zowel qua snelheid, als qua
koppel. Omdat echter niet bekend is hoeveel het benodigd verlieskoppel voor
~e rolschroef toeneemt bij hogere snelheden, kan het toch noodzakelijk zijn
om een zwaarder type motor aan te schaffen. Omdat bij aanschaf een nieuwe
motor minimaal zo'n f1300,- gaat kosten en een servoversterker zo'n f1500,
is het de moeite waard om de oude motoren te handhaven. Omdat verder een
LVDT afstandsmeter tegen de f3000,- kost en er straks drie stuks nodig zijn
om de plaats van het platform te bepalen (totaal f9000,- ; d.i. al tweeder
de van het budget) en de rolschroeven samen zo'n f2700,- kosten, leek het
mij verstandig om te proberen zelf een servoversterker te bouwen. Een
zelfgebouwde versterker zou aanzienlijk minder hoeven te kosten waardoor er
geld overblijft voor de opnemers.

6.2. Test motor-rolschroef combinatie.

In het vorige hoofdstuk is beweerd dat de rolschroef bruikbaar ZOU zijn in
cOmbinatie met de bestaande servomotoren. Daarom is de motor aan de HANCO
rolschroef bevestigd, waarna gemeten is hoe de motorstroom (en dus het
koppel) afhangt van de omwentelingssnelheid.
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Uit metingen (fig 6.8) blijkt dat de rolschroef alleen al een te grote
belasting voor de motor vormt! Bij een motorspanning van 16 Volt loopt er
een motorstroom van 5. 3A. Dit is twee rnaal de toegestane waarde! Verder
begint overbelasting al bij 6V, waar de motor een snelheid heeft van 9.2
omw/sec.

Volgens Vloet [11) wordt gedurende identificatie Vtacho=30V en dus V..=16V en
zal de motor flink overbelast worden (vermogen 4 maal te hoog) .

Tenslotte blijkt de bewegende binnenbuis van de rolschroef mee te gaan
draaien met de rotatierichting van de motor. Daardoor treedt er snelheids
verlies op en (misschien minder ernstig) gaat de drijver meedraaien.
Achteraf is het natuurlijk ook duidelijk dat de buis mee moet gaan draaien
omdat deze aIleen tegen verdraaien beschermt wordt door de wrijving tussen
buis en de rubberen afdichting. Daarom zal de drijverconstructie op de een
of andere rnanier tegen verdraaien geborgd moeten zijn.

Mottl' current u • funaion of 1DDIOI' Yoltage. from Hanc.o + mocor
5.5r--~--~-~--~-=----~-~----,

4.5

4

$ 3.5
oS

2.5

1.5
2 4 to 12 14 16

Vm(V)

fig 6.8: Motorstroom a. f. v. motorspanning
(HANCO + motor) .

6.3. Conclusies vat betreft de aandrijving.

Conclusie kan zijn dat, bij gebruik van de rolschroef, de motoren weI
vervangen moeten worden door een type dat een groter koppel kan leveren.
Een goed type is de S19-1A/T van Electro-craft dat een rnaxirnaal koppel kan
leveren van 0.76 Nm bij zo'n 8A. Prijs ongeveer f1300,-. Nadeel van dit
type motor is dat de rnaxirnale snelheid bij 35 Volt minder is dan van de
huidige motoren nl. 4000 rpm i.p.v. 6000 rpm (maxirnale voedingsspanning: 60
Volt). De voedingsspanning zal ornhoog moeten en bv. 50 Volt moeten zijn.
Een hogere spanning is niet wenselijk vanwege het zeer grote (levens)gevaar
van hoogspanning in cornbinatie met de waterbak.

Als laatste moet er nog rekening gehouden worden met het totaalgewicht van
motor plus rolschroef. Deze mag irnrners niet te groot worden orndat anders
het totale gewicht van het platform snel te groot wordt! En een motor met
een groter koppel betekent ook meer gewicht.
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Wordt echter een SKF lineaire actuator gebruikt, dan is volgens de specifi
caties van de fabrikant een zeer gering motorkoppel nodig om de buis uit te
schuiven. Verder kunnen we de overbrenging van motor naar actuator zelf
aanpassen omdat de actuator een twee maal grotere spoed heeft dan de
rolschroef. Bij gelijke eindspoed mag er dus een overbrenging van 1:2
tussen die het benodigd motorkoppel nog eens met een factor twee verlaagt.
Dit lijkt als consequentie te hebben, dat de huidige motoren wel gebruikt
kunnen worden.

Al met al is de SKF actuator beter geschikt als aandrijving, omdat er dan
nog extra vrijheidsgraden over blijven om eventueel later iets te verande
reno Daarom wordt het platform ontworpen met een SKF lineaire actuator voor
de aandrijving van de drijvers.
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7. Mechanische constructie.

Zoals vermeld in hoofdstuk 2, moet het nieuwe platform aan een aantal eisen
voldoen. Mechanisch zijn de specificaties:

licht, totale gewicht inclusief robot minder dan 30 kg.
doorsnede ongeveer 1 meter.
pijlerlengte snel regelbaar, tot 14 em/sec of mischien wel meer.
stugge constructie.
meetmethode LVDT.

Een lichte constructie wordt bereikt door het gebruik van lichte materialen
zoals aluminium of kunststof. Er is geprobeerd om verschillende soorten
materialen te vinden die zeer licht en stug zijn, bv. aluminium sandwich
plaat of een zeer poreus soort kunststof. Sandwichplaat was op de daarvoor
geschikt geachte plaatsen niet verkrijgbaar. Zeer licht kunststoffen zijn
niet gevonden. Dus moest een andere oplossing gezocht worden. Een lichte
constructie betekent ook dat de motoren zo licht mogelijk moeten zijn, wat
weer betekent dat het motorvermogen zo laag mogelijk moet blijven.

De pijlerlengte kan snel geregeld worden door een motor met een hoog
maximum toerental (afnemend bij grotere vermogens), of door het gebruik van
een hoge spoed in de actuator. Voor een kleine motor moet de actuator ook
nog zo licht mogelijk lopen. Daaom werd al gekozen voor de SKF actuator,
mede vanwege de mogelijkheid tot het aanbrengen van een gunstige overbreng
verhouding tussen motor en actuator. De juiste verhouding kan experimenteel
bepaalt worden door de aanschaf van een aantal goedkope tandriemen en
tandriempoelies.

aan-metPlatformfig 7.1:
drijfdozen

Het idee was om een platform te realise
ren bestaande uit een driehoekige bodem
plaat met op de hoekpunten drie ' aan
drijfdozen' (fig 7.1). Elke aandrijfdoos
bevat een motor, de actuator, een LVDT
en een drijver. Het idee daarachter is
dat de aandrijfdoos dan zo compact moge
lijk opgebouwd kan worden, waardoor deze
zo licht mogelijk wordt, zonder te zwak
te zijn. Op deze aandrijfdozen is dan in
ieder geval geen of weinig gewicht meer
te besparen. Mocht het totale platform
na enkele experimenten toch te zwaar
blijken te zijn, dan hoeft degene die een n6g lichtere constructie wil
bouwen, zich alleen maar bezig te houden met de bouw van een lichtere
bodemplaat voor het platform.

De constructie die in de volgende hoofdstukken behandeld wordt, is mede tot
stand gekomen m.b.v. ing. R. Zorge. Dankzij enkele discussie-uurtjes samen
met hem, is een schematische opzet van het platform tot stand gekomen.
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7.1. Constructie aandrijving.

Bij de aandrijving kwamen een paar problemen om de hoek kijken nl.:
- koppeling motor met actuator d.m.v. een tandriem. Een tandriem kan ook

maar een beperkte hoeveelheid vermogen overdragen.
- de vertikale bevestiging op het platform is moeilijk vanwege de verve

lende constructie van de actuator (gladde dunne wand) .
- de aandrijving wordt relatief hoog (actuatorlengte = slaglengte + 177mm)

120

357

aandrijving

477

80.•280

fig 7 .1a: Zijaanzicht
(met halve doorsnede)

Van belang is de slaglengte van de
actuator. Bij een platform totaalge
wicht van 30 kg en een drijverdoor-
snede van 30 cm liggen de drijvers
bij een horizontale stand 14.2 cm
diep in het water. Wordt op het
platform boven de drijver een ge
wicht van 1.5 kg geplaatst, dan zakt
de drijver nog eens 2.1 cm. Is er
deining in de waterbak dan zullen de
drijvers met de golven mee moeten
bewegen om het platform horizontaal
te houden. Met een golfamplitude van
5 cm zullen de drijvers dus maximaal
10 cm in hoogte verschillen. Reke
ning houdend met de extra verzwak
king a.g.v. het gewicht is het
grootste hoogteverschil 12.1 cm. In
principe is het mogelijk om met een
slaglengte van 20 cm dus golven met
een amplitude van (20-2.1)/2 = 9 cm
te volgen. Dit komt overeen met een
scheefstand van ongeveer 10 graden.
Omdat de huidige slaglengte 20 cm is en daarmee ook goed te werken was,
plus het feit dat de LVDT opnemer een meetbereik heeft van 25 cm, is
besloten om een actuator te nemen met een slaglengte van 20 cm. Verder is
de actuator verkrijgbaar met een slaglengte van 20 of 30 cm, maar een
grotere slaglengte zou de aandrijving weI erg lang maken. Als je bedenkt
dat de actuator in ruststand half uitgeschoven is (meest ideale stand om
verstoringen op te vangen) wordt de lengte van de aandrijving (met slag 30
cm) in rust maar liefst 627 mm, zodat het platform dan weI erg hoog boven
het water komt te liggen, of de aandrijving steekt erg ver boven de
bodemplaat uit.

Verder wordt, om ruimte te winnen, de actuator niet bevestigd aan de
bovenkant van de drijver, maar midden in de drijver. Met een drijverhoogte
van 24 cm komt het platform dus 12 cm dichter bij de drijvers (fig 7.1a).
Met een ruststand in het midden geldt dan:

actuatorlengte = 177 + 1.5.S1aglengte = 177 + 1.5.200 = 477rnm

Als de drijver 240 mm hoog is blijft daarvan over: 357 mm.
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De kortste afstand: bovenkant actuator - bovenkant drijver is dan: 257 rom.
In ingetrokken toestand zit de drijver dus om de actuator heen. Doordat er
een gat bovenin de drijver zit, moet om de actuator een balg zitten, die
voorkomt dat er water in het gat komt waardoor het geheel kan gaan roesten.
Volgens fig 7.1 varieert de afstand: onderkant motor - bovenkant drijver
van 80 tot 280 rom en moet de balg van zeer flexibel materiaal zijn.

Orndat de actuator in de gekozen uitvoering geen eindschakelaars heeft, zal
er op de actuator-as een meerslagen potmeter bevestigd worden die m.b.v.
een beetje electronica de beveiliging regelt (zie hoofdstuk 11.2. De nood
stop.) •

7.2. Berekening tandriem-overbrenging.

De motoren waaruit gekozen kan worden zijn de 5586 en de 519-1A van
Electro-Craft. Voor het vermogen geleverd door de electromotor geldt:

p = Mn = 9M.gS (Watt)
60/21t

Uit fig 7.2 en 7.3 voIgt voor de 5586: p~x = 130 Watt, en voor de 519-1A:
Pmu = 345 Watt.

.... _ 1000

Speocl rpm

fig 7.2: Koppel snelheids
grafiek van de 5586.
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fig 7.3: Koppel snelheids
grafiek van de 519-1A.
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Dus de tandriem moet in staat zijn om maximaal 350 Watt over te brengen.
Uit de grafiek van bijlage B.1 blijkt dat een riem met een steek van drie
millimeter in staat is om een dergelijk vermogen over te brengen.

uit de grafieken en tabellen van bijlage B.2 moeten een aantal constanten
bepaald worden om te bepalen welke riembreedte en welke poelies gebruikt
moeten worden.

Belastinasfactor c 2 : piekkoppel is groter dan 2.5 maal het nominale koppel
en het gebruik is minder dan 10 uur per dag. De kleinste waarde uit de
tabel voor Cz is 1.6. Deze waarde wordt bepaald door het maxirnale aanloop-
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moment en de tijdsduur van dat moment. Omdat de versnellingen onder norrnale
omstandigheden slechts enkele honderdsten seconden duren, lijkt het mij
acceptabel de kleinste waarde te nemen. Er is geen spanrol nodig (er is
zelfs geen plaats voor), dus geldt: c 2 = 1.6.

versnellingsverhoudingsfactor C,: er wordt niet versneld, aIleen vertraagd,
dus C J = O.

Riemfactor Cs: deze blijkt achteraf gelijk aan 1 te zijn (afhankelijk van
de totale riemlengte) .

Tenslotte wordt gesteld: C1 = 1, orndat de tandpoelies groot genoeg gekozen
worden (minimaal zes tanden van de poelie grijpen in de tandriem) .

Voor het nominale vermogen dat de riem over moet kunnen brengen geldt:

Dit levert voor de grote motor PH>= 552 Watt, en voor de kleine PH>= 208 W.
Uit de tabel 'leistungswerte' blijkt dat voor een 15 rom brede riem en een
toerental 3200 omw/min het maximaal over te brengen vermogen gelijk is aan:
P 0.54 * 1140 615 Watt voor een poelie met 24 tanden
P = 0.54 * 940 = 508 Watt voor een poelie met 20 tanden
P = 0.54 * 830 = 448 Watt voor een poelie met 18 tanden, met als opmerking
dat er verhoogde slijtage is bij overbrenging 1:1.

Voor de grote motor is het dus raadzaam om de aandrijfpoelie op de motor
minstens te voorzien van 24 tanden. Met een grootst verkrijgbare poelie van
72 tanden is daarmee de grootste overbrengverhouding 1: 3 voor de grote
motor en 1: 4 voor de kleine motor. Een aandrijfpoelie met rninder dan 18
tanden is niet raadzaam in verband met het feit dat bij een kleine over
brengverhouding de riem dan veel te snel slijt, maar bij een grote over
brengverhouding zullen er minder dan zes tanden in de riem grijpen,
waardoor de vermogensoverdracht gereduceerd wordt. In principe is voor de
kleine motor een riernbreedte van 6 rom al voldoende. Prettig is daarbij dat
de dikte van de poelies dan ook dunner is.

zijn de volgende cornbinaties

tandpoelie-set
44 72

48 72

60 72
72 72

verhouding
1 1,64
1 1,5
1 1,2
1 1

tandpoelie-set
18 72

24 72

36 72

40 72

Voor de verschillende overbrengverhoudingen
uitgezocht:
verhouding
1 4

1 3
1 2
1 1,8

De SKF actuator is altijd voorzien van een tandpoelie met 72 tanden. Deze
poelie is niet verwisselbaar, orndat er ook nog een potmeter op de spindel
bevestigd wordt. Eventueel kunnen i.p.v. 72 ook 60 tanden gebruikt worden,
maar dan wordt de maximale verhouding ook kleiner. Waarschijnlijk heeft men
een overbrenging tussen 1:1 en 1:2 nodig voor het platform. Bij een
overbrenging van 1:2 is de spoed gelijk aan de huidige spoed op het
platform.
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De kleinst haalbare hartafstand blijkt niet bepaald te worden door de
grootte van de tandpoelies, maar door de doorsnede van de grote motor.
Orndat er te weinig ruimte over is om een spanrol aan te brengen, moet de
afstand tussen de beide assen aangepast kunnen worden. De constructie wordt
zodanig, dat de motor verplaatsbaar is. De hartafstand tussen beide assen
is instelbaar tussen 72 en 90 mm, zodat de marge ruim genoeg is om stan
daard riemlengtes te gebruiken. De standaard riemlengte loopt op in stapjes
van 5 tanden (dus 15 mm), en dan is in principe een verschuiving van 7.5 rom
van de motoras al voldoende.

7.3. LVDT constructie.

fig 7.4: LVDT met losse kern

A=454·to.75
~-O.75

~-. ------- -- -- -- -.~
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De LVDT constructie moet zo
gemaakt zijn dat de kern altijd
zeer gemakkelijk in de behui
zing beweegt. Er wordt gekozen
voor een LVDT met losse kern,
zie fig 7.4. Aan de kern wordt
een losse staaf bevestigd die
op de bodem rust. Paul Sep [48]
heeft al gevonden dat het
staafeind dat op de bodem rust
moet worden voorzien van een
bolo Om een goede geleiding in
de behuizing mogelijk te maken,
moet de staaf goed geleidt wor
den in de behuizing. Dit bete
kent dat de staaf altijd zo ver
mogelijk in de behuizing moet
zitten, en dat er een zekere
speling aanwezig moet z~Jn,

maar ook niet teveel. Met een buisdoorsnede 9.53 rom zal een staaf met 9 rom
doorsnee gemakkelijk door de behuizing bewegen. Verder kan de staaf dan
slechts zeer weinig in radiale richting uitwijken. Zo weinig dat de
meetfouten die daardoor ontstaan te verwaarlozen zijn, zie fig 7.5. Als de
staaf in de figuur op twee punten steunt die 200 rom uit elkaar liggen, en
het staafeinde steekt 400 rom uit de buis, dan is de meetfout in verticale
richting slechts 1. 5e-3 rom! Het materiaal waarvan de staaf gemaakt moet
worden, moet zeer glad zijn en zo licht mogelijk. Daarom is gekozen voor
een gepolijste perspex staf met 9 rom doorsnee. Het soortelijk gewicht van
perspex is slechts 1.18, dus alles wat zich onder water bevindt, weegt
effectief nog slechts 0.18/1.18 = 15% van het gewicht boven water.

De LVDT wordt bij de motor en actuator bevestigd d.m.v. een klem en wordt
zo diep bevestigd dat de onderkant van de LVDT zich op gelijke hoogte be
vindt als het uiteinde van de actuator, wanneer deze helemaal ingetrokken
is. Aan de actuator wordt een plaatje bevestigd met een geleidingsgat voor
de perpex staf.
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fig 7.5: Meetfout door speling tusen buis en staaf

7.4. Overzicht van de totale constructie.

De constructie van de aandrijving wordt gemaakt m.b. v. aluminium en per
spex, om een gering gewicht en grote stugheid te behouden. De tandpoelies
worden direct op de assen bevestigd, omdat anders de constructie bij de
motor ingewikkelder wordt en daardoor zwaarder (o.a. door het gebruik van
koppelingen). De nu optredende koppels kunnen best opgevangen worden door
een directe koppeling op de assen. Voor een drie dimensionale afbeelding
zie fig 7.6. Doorsnede A-A' staat in fig 7.7. Alle tekeningen zijn weerge
geven in bijlage C.

Omdat op de actuator een vaste poelie gebruikt wordt, en deze een maximale
asdiameter van 15 mm kan bevatten, is het mogelijk geweest de as te
verlengen en de poelie boven de actuator uit te laten steken. De verlengde
as wordt opgevangen door een lager. Aan het uiteinde van de verlengde as
bevindt zich het tandwiel van de vertraging voor de meerslagen potmeter,
die de lengte van de actuator aangeeft.

Een nadeel is het feit dat de poelies die uitgezocht z~Jn voor de motor
verschillende maten hebben, waardoor de plaats van het tandrad profiel
zonder maatregelen 3.5 mm in hoogte varieert. In principe zijn de poelies
breed genoeg om dit op te vangen (19.5 en 20 mm, bij een riembreedte van 15
mm), maar de constructie is zo ontworpen dat de motor in hoogte verstelbaar
is door entra onderlegplaatjes onder de motorplaat MP (fig 7.8). De
motorplaat, waarop de motor bevestigd is, kan d.m.v. de sleuven verschoven
worden over de bovenste steunplaat BSP. Dit is nodig om de riem te spannen.
Er is rekening mee gehouden, later evt. een boutje te gebruiken voor het
aanspannen van de riem. Als de riem op spanning is, wordt plaat MP op plaat
BSP geklemd.

Steunplaat BSP (fig 7.9) wordt d.m.v. 4 vierkantstaven verbonden met
onderste steunplaat OSP (fig 7.10), zodat er een soort open frame ontstaat.
Midden in dit frame hangt de motor, in klemmenpaar KI-Kl' wordt de actuator
geklemd en in klemmenpaar K2-K2' hangt de LVDT.

De kern van de LVDT wordt simpel verlengt m.b. v. een 9 mm gepolijste
perspex staf, die geleidt wordt door een gat in een perspex schijf PS (fig
7.11) aan het einde van de actuator. Door deze schijf loopt ook een pen om
verdraaien van de actuator-binnenbuis tegen te gaan, zodat uitrichten niet
nodig is.

Schijf PS is nog voorzien van drie gaten voor draadstangetjes waaraan
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eventueel de tempex drijvers bevestigd kunnen worden. Verder wordt hierop
de balg vastgelijmd om een waterdicht geheel te krijgen. Er komen 2 tempex
platen van zes cm onder, en twee bovenop deze schijf. De tempex platen
hoeven in principe niet gelijmd te worden.

De drie aandrijfdozen die zo z~Jn ontstaan, worden op een driehoekige
constructie van aluminium of perspex hoekprofiel bevestigd (fig 7.12). Het
profiel wordt op enkele punten voorzien van trekstangen om het geheel nog
wat stugger te maken en als ondersteuning voor de dunne bovenplaat die op
de driehoek wordt bevestigd om daarop later een robot te kunnen plaatsen.
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fig 7.8: Motorplaat MP

fig 7.6: drie dimensinaal aanzicht van
aandrijfdoos

fig 7.9: Bovensteunplaat BSP
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7.5. Gewicht van de constructie.

Tenslotte nog een overzicht van het gewicht van de verschillende onderde

len:

Doosconstructie, bestaande uit BSP, OSP, MP en verbindingsstafmateriaal,
weegt in ALU 1.1 kg, en perspex 0.46 kg.

Gehele bodemplaat: 4.86 kg (ALU)
- Motor 1.3 kg of 2.7 kg
- SKF actuator: 1.25 kg
- LVDT: +/- 0.60 kg

Dus de totale doosconstructie weegt: met kleine motor 4.24 kg. Het totaal

gewicht is 17.58 kg, zonder robot. De bodemplaat, die op dit moment nog van

dik aluminium profiel gemaakt is, bepaalt dus voor slechts 28% het gewicht

van het platform. Een besparing van 50% op het gewicht van de bodemplaat,

betekent dus slechts een winst van 14% op het totaalgewicht! Inclusief
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robot is de winst nog minder. Het lijkt mij daarom ook niet direct zinvol
om te proberen op het gewicht van de bodemplaat te bezuinigen. Wat betreft

de stugheid van de bodem nog hetvolgende: in principe hoeft de bodemplaat
niet ontzettend stug te zijn, immers de sensoren en actuatoren zijn dicht
bij elkaar gemonteerd. Mocht door torsie de bodemp1aat iets verbuigen, dan
zijn de meetresultaten toch nog goed en kunnen de actuatoren nog steeds

goed gebruikt worden op de drie hoekpunten op dezelfde hoogte te houden.
Met de nieuw bedachte constructie, zullen, gezien de korte afstand tussen
de aandrijfdozen, de gevolgen van a11erlei krachten minimaal zijn. Het is
echter geen slecht idee om een werktuigbouwer tijdens een stage eens uit te
laten zoeken wat de effecten van de diverse krachten zijn. Hij kan dan ook
proberen om een lichtere constructie te bedenken. Het feit dat de eigensch
appen van de bodemplaat niet precies bekend zijn, is, mijns inziens, geen
reden om de bouw van het platform uit te stellen, tot de eigenschappen wel
berekend zijn.

8. Financieel overzicht.

Aan de hand van alle gegevens die
en als voorkennis de prijs van
vo1gende hoofdstukken), kunnen we
combinaties om het platform te
prijskaartje.

in de vorige hoofdstukken vergaard zijn
een zelfgebouwde servoversterker (zie
een overzicht geven van alle mogelijke
realiseren, en het daarbij behorende

De volgende lijst geeft een overzicht van de componenten die nodig zijn vor
een nieuw platform en hun prijs.

Benodigdheden voor nieuw platform:

PC + AD/DA kaart aanwezig f 0000,-
SKF actuator kopen f 847,- p.st.
Servoversterker kopen MAX 400 f 1815,- p.st.

zelf bouwen f 200,- p.st.
Trafo voor versterker kopen 40V/3 .. 10A f 80,- a 140,- p.st.
Servomotor oude S586 f 000,-

nieuw S19-1A/T f 1300,- p.st.
LVDT (waterdicht) kopen 5000 HPD f 2775,- p.st.
acquisitiekaart LVDT kopen f 600,- p.st.
materiaalkosten kopen f 400,- of minder
bewerking werkplaats ? f ???

We kunnen er niet onderuit om voor het nieuwe platform geen LVDT's aan te
schaffen. Dat is immers een robuuste eenvoudige en nauwkeurige opnemer die
geen onderhoud vergt. Dit blijkt meteen ook de grootste kostenpost te zijn,
nl. f10125,- en dit is al 62% van het totale budget van f 16000,-. Verder
zulllen ook drie SKF actuatoren aangeschaft moeten worden. De totale kosten

worden dan al f 12666,-.
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Voor de servomotor + versterker zijn er nog een viertal mogelijkheden:

1) versterker kopen en 519-1A/T kopen -> f 9765,- totaal f 22431,-
2) versterker kopen en 5586 houden -> f 5685,- .. f 18351,-
3) versterker bouwen en 519-1A/T kopen -> f 4920,- .. f 17586,-
4) versterker bouwen en 5586 houden -> f 840,- .. f 13506, -

5trikt genomen valt aIleen combinatie 4) binnen het budget. Aangezien het
twijfelachtig blijft welke motor op de 5KF actuator aangesloten moet
worden, is het raadzaam om deze eerst eens uit te proberen in combinatie
met de 5586 motor. Mocht de belasting te groot zijn voor hogere toerental
len, net zoals bij de rolschroef, dan moet er een nieuwe motor gekocht
worden en wordt het beschikbare budget al overschreden. Voor de servover
sterker kan dan nog een keuze gemaakt worden tussen zelfbouw of kopen,
waarbij de laatste mogelijkheid een geldbedrag van meer dan f 22000,
vergt.

Het advies luidt dan ook: koop een 5KF actuator en probeer of de huidige
motoren voldoen. Zoja, neem combinatie 2) of 4) en zoniet, schaf dan ook
nieuwe motoren aan en neem combinatie 3). Feit blijft dat de kans groot is
dat het budget overschreden wordt. Als de leveranciers nog wat korting
willen geven, dan zakken de totale kosten nog weI iets, maar alles kopen
wordt te duur (budget met ruim zesduizend gulden overschreden). Tenslotte
dient nog opgemerkt te worden dat in deze prijzen helemaal qeen arbeidsloon
voor de werkplaats opgenomen is. Moet de normale prijs voor een machinepark
betaald worden (ongeveer zestig tot tachtig gulden per uur), dan komt er
nog eens een tot tweeduizend gulden bij. Misschien is het ook niet zo'n gek
idee om het platform vervolgens eerst te bouwen, zonder LVDT' s. Daarna
wordt er een LVDT gekocht om eens na te gaan of het geheel naar behoren
functioneert (niet springen e.d.). Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan
kan men de andere twee ook aanschaffen.

Vanwege de hoge prijs van het geheel is daarom ook een servoversterker
ontworpen.
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9. De servoversterker.

Een van de grote problemen waar men vroeger op stuitte als men een analoge
servoversterker wilde bouwen, was het probleem van de vermogensdissipatie.
Wat is er nl. aan de hand?

Stel dat de versterker aangesloten is op een spanningsbron van bv. 36 Volt.
De servomotor gebruikt bij het nominale koppel 2.5 A.

Wordt de servoversterker zodanig aangestuurd dat de volle voedingsspanning
over de motor komt te staan, dan zullen de uitgangstransistoren (bijna)
verzadigd zijn, waardoor alleen de verzadigingsspanning over de transisto
ren staat (0.5 1 Volt). De motor gebruikt 2.5 A dus de vermogensdis
sipatie in de transistoren is kleiner dan 2.5 * 1 = 2.5 Watt.

Wordt nu de servoversterker zo aangestuurd dat de motorspanning gelijk is
aan bv. 1 volt dan staat over de uitgangstransistoren een spanning van 35
Volt. De motor gebruikt nog steeds 2.5 A en nu is de vermogensdissipatie in
de transistoren : 35 * 2.5 = 87.5 Watt. dit is maar liefst 35 keer zoveel!
En dat terwijl de motor slechts 2.5 Watt opneemt!

Daar zaten we nou niet bepaald op te wachten; de versterker verbruikt 35
keer meer vermogen dan de motor. Toch werkt de servoversterker waarmee het
platform bestuurt wordt op deze manier. Het gevolg is dan ook dat er flink
gekoeld moet worden om de transistoren niet op te blazen (er wordt zelfs
gekoeld met een ventilator). Het gevolg is een lompe, zware versterkercon
structie.

Een andere, tegenwoordig vrijwel uitsluitend toegepaste methode om motoren
aan te sturen is d.m.v. PulsBreedte Modulatie (Engels: Pulse Width Modula
tion, in het vervolg PWM). Dat houdt in dat de gemiddelde spanning over de
motor bepaald wordt door de puls-pauze verhouding van een hoogfrequent
blokspanning (fig 9.3)

Het grote voordeel van een PWM versterker is het feit dat de transistoren
in de uitgangstrap 6f aan 6f uit zijn. Daardoor is een transistor dus in
verzadiging (hoge stroom, lage doorlaatspanning), of spert (zeer lage
stroom, hoge spanning over de transistor), waardoor de transistor in beide
toestanden vrijwel geen vermogen te dissiperen heeft. De enige tijdstippen
waarop de dissipatie aanzienlijk is, is op de schakeltijdstippen, omdat er
dan momenten zijn waarop en de spanning en de stroom groot zijn (fig 9.1) .
Gedurende korte tijd is het V. I product dan wel hoog, vanwege de eindige
schakeltijd van de transistoren (200 .. 300ns). Het vermogensverlies in de
uitgangstrap is daardoor vrijwel constant voor elk toerental (bij gelijke
stroom), en vanwege de lage vermogensdissipatie is het rendement hoog.
Daarom ligt het voor de hand dat geprobeerd werd een PWM servoversterker te
maken.
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fig 9.1: Stroom en spanning
in transistor bij schakelen

Versterker

L...- ~I.n
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fig 9.2: Opbouw PWM-servoversterker.

9.1. Principe van de PMM servoversterker.

Een PWM versterker bestaat uit de volgende onderdelen (fig 9.2):
een ingangstrap om het signaal niveau aan te passen
een PWM trap
een of meer regellussen om stroom, snelheid en plaats te regelen.

Natuurlijk kunnen in aIle takken filters (en regelaars) voorkomen om het
systeem te regelen.

De PWM trap bestaat weer uit:
een draaggolf (zaagtand, driehoek, sinus) generator (E: carrier), VC •

een comparator die ingangsspanning Vi vergelijkt met de draaggolf. Als
vi>vc is de uitgangsspanning +v., anders -v•.
de uitgangstrap (transistoren)

De uitgangsspanning van de PWM trap kan slechts twee waarden aannemen nl.
+V. of -v•. Op de motor staat dus voortdurend de volledige voedingsspanning
(fig 9.3). Stel nu dat de tijdconstante van de motor L/R groot is t.o.v. de
schakelfrequentie. Dan zal (bij stilstaande motor) er een stroom lopen die
gelijk is aan V.qem/R.
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fig 9.3: Spanning en stroom in PWM
trap.
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5tel dat de motorstroom loopt zoals
in fig 9.4 en dat schakelaars 51 en
54 gesloten zijn. De schakelaars
zijn transistoren waarvan we Vceaat

verwaarloosd hebben. Over de motor
staat dan een spanning +V.. Op een
bepaald moment (to) zullen 51 en 54
opengaan en zal de stroom zijn weg
zoeken via diodes D2 en D3. Tussen
deze diodes bevindt zich de voe
dingsspanning en over de motor staat
nu een spanning -V•. Enkele microse
conden (of minder) later zullen
schakelaars 2 en 3 sluiten (tl).
Daar zal echter geen stroom doorlo

pen zolang de motorstroom niet nul geworden is. Pas als dat weI gebeurd is,
wordt de stroom in de andere richting opgebouwd d.m.v. 52 en 53. 5tel dat
dat inderdaad gebeurt (fig 9.5), dan gaan op tijdstip t2 52 en 53 weer
open, de stroom loopt dan via diodes D1 en D4, ook als 51 en 54 weer
sluiten (t3), totdat de stroom weer nul is, etc.

Beschouw nu een periode van de carrier. De uitgangsspanning is gedurende
O<t<aT gelijk aan +V. en gedurende aT<t<T gelijk aan -V. (fig 9.3). Daarbij
is a afhankelijk van de ingangsspanning op de comparator.

fig 9.4: 5troom in PWM trap.
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fig 9.5: 5troomverloop.
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Dan geldt (zie hoofdstuk 10.1):

O<t<aT

aT<t<T

i ( t)
V K CO -Rt
s+ E* )e-r'"

+ R O<t<aT

i ( t' ) o<t'<(1-a)T

i (0) =
-At

i (aT)
v + K

E
*co -RuT

s ) e--,;-"
+ R

en voor de stroomrimpel:

RuT

e-r-- 1 ]
RT

e""'t" -1

Hieruit kunnen we afleiden dat de stroomrirnpel het grootst is als de snel
heid van de motor nul is (a=0.5), en is dan gelijk aan:

-RT RT

!l.I _ 2 Vs [1 - e""7"l:" e -n: -1 ]
- T * -AT - -kll"lj--

1- e -r- e""'t"-l

Als de schakelfrequentie hoog is en R verwaarloosd mag worden dan is het
verloop van I driehoekvorrnig rond I9~.

9.2. Ontwerp-specificaties servoversterker.

De servoversterker heeft tot doel een ingangsspanning om te zetten naar een
hoeksnelheid, volgens de forrnule

(9.1)

Ondanks wisselende omstandigheden (wisselende belastingkoppels, wisselende
snelheid 1: 1000, richtingsverandering), zal de versterker ervoor moeten
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zorgen dat zo goed mogelijk aan vgl. (9.1) voldaan wordt.

Dit is op een relatief eenvoudige manier te bereiken met een closed loop
systeem waarin de hoeksnelheid gemeten wordt d.m. v. een of ander meetin
strument. De gemeten waarde wordt vergeleken met de ingangsspanning en het
verschil wordt naar nul geregeld (fig 9.2). In het onderhavige geval is het
meetinstrument een tachometer.

Voor er een versterker ontworpen kan worden zal allereerst bekend moeten
zijn wat de specificaties van de versterker zijn. Omdat al is gebleken dat
de huidige motor niet bruikbaar is in combinatie met de schroefspil en
misschien ook niet met de 5KF actuator, zal de versterker geschikt moeten
zijn voor een zwaarder type motor (grotere stroom, +/- 8A continu). Het
ontwerpen en testen van de versterker is gedaan m.b.v. huidige 5586. Het is
immers weI belangrijk eerst na te gaan of het mogelijk is zelf een goede
versterker te bouwen, alvorens een nieuwe motor aan te schaffen. Mocht de
versterker voldoen, dan kan er een andere motor gekocht worden, en is het
waarschijnlijk ook nodig de instellingen van de servoversterker enigszins
aan te passen. De grootste problemen zullen op kunnen treden bij de
eindtrap, omdat die een drie maal grotere continu stroom moet kunnen
leveren, en dat betekent minstens een drie maal hogere dissipatie in de
transistoren! Daarover later meer.

Verder bleek al dat de versterker een PWM uitgang moeten hebben om zo
weinig mogelijk vermogensverliezen in de versterker te hebben.

5amengevat moet de versterker voldoen aan de volgende specificaties:
snelheidscommando zo goed mogelijk volgen (liefst onder aIle omstandig
heden een afwijking kleiner dan een procent)
snelheidsbereik 6 .. 6000 rpm (Vt.acho 85.2 mV .. 85.2 V !!)
Voedingsspanning 36 .. 60V.
uitgangsstroom <= 6 A continu, 20 A piek (later resp. 8A en 35A).
kortsluitvast.
motorvoeding en servovoeding uit een spanningsbron.
PWM uitgangstrap.

9.3. De bipolaire PWM trap.

Aan de hand van het voorgaande verhaal kunnen we concluderen dat de PWM
trap de volgende eigenschappen moet bezitten:

korte schakeltijden.
nominale stroom 6A, 20A piekstroom.

Korte schakeltijden z~Jn haalbaar met gewone transistoren door ervoor te
zorgen dat de transistor niet in verzadiging raakt, zodat er geen overschot
aan ladingsdragers in de basis-collector overgang aanwezig is.

Een schakeling die goed voldoet zonder een negatieve voedingsspanning is
gegeven in fig. 9.6. De transistor wordt aangestuurd met een ingangsstroom
die de transistor in verzadiging zal sturen. Zogauw deze echter in verzadi-
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ging dreigt te komen, wordt Vc zo laag dat diode D1 gaat geleiden en een
gedeelte van de ingangsstroom nu niet via de basis maar via de collector
wegvloeit. De transistor zal zich dus zo instellen in het lineaire (dus
niet verzadigings-) gebied, waarin de collectorspanning Vc altijd ongeveer
1.2 Volt is, onafhankelijk van de stroom door de collector (1.2 Volt
uitgaande van een darlington transistor) .

Wordt de ingangsspanning weggehaald,
dan zal de transistor gaan sperren. Om

ervoor te zorgen dat de basislading
niet aIleen (relatief) langzaam via de
emitter wegvloeit, is er een snelle
weg aangelegd d. m. v . de bas is-emit ter
weerstand. Deze ontlaadt de basis veel
sneller, dan zonder de weerstand zou
gebeuren.

+VB

lkn r.L, ,

Vucomp~

fig 9.7: uitgangstrap.

fig 9.6:
trap.

Transistor-

Op deze manier zijn de schakeltijden met ongeveer een factor tien terugge
bracht!

In fig 9.7 is de helft van de uitgangstrap weergegeven. De trap bestaat uit
twee complementaire transistoren om deze d.m.v. een MOSFET te kunnen
sturen. De MOSFET schakelt tegelijkertijd de basisstroom van de PNP en NPN
darlingtons. De weerstand van 11<0 bepaald de maximale basisstroom. Er is
gekozen voor een MOSFET omdat deze zeer snel schakelt zonder gatestroom.

De MOSFET wordt op zijn beurt gestuurd door een comparator. De comparator
vergelijkt de ingangsspanning met de driehoekspanning en schakelt, afhanke
lijk van het verschil (>0 of <0) de trap aan of uit (Vucomp = 0 of +VB ). De
pull-up van 11<0 is nodig omdat de comparator een open collector uitgang
heeft. Dit zorgt weI voor extra vertraging in het schakelproces, omdat het
hoog worden van Vucomp langzamer gaat dan het laag worden. De andere helft
van de uitgangstrap wordt op soortgelijke wijze aangestuurd, alleen
schakelt de comparator precies omgekeerd. Verder is er een dood stuk
aangebracht in de totale comparator om ervoor te zorgen dat de beide
helften nooit gelijktijdig aan kunnen staan (zie fig 9.8). Als Vr = 6 Volt
en Vi = 5.75 6.25 Volt, dan zijn beide uitgangshelften gesperd. Als
gevolg van de driehoekspanning zorgt dit voor een bepaalde ' dode tijd'
tussen de schakelmomenten, die ruimschoots voldoende is om de transistoren
de laten sperren.
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Als de motor abrupt omgekeerd wordt, zal aIle
energie uit de spoel eerst opgevangen moeten
worden in de Elko. 5tel dat motor juist nog
versnelt en dan omgepoold wordt. Dan geldt:

Tenslotte moet de voedingsspanning gebufferd
worden met een condensator (ELKO), om de
stroom op te vangen die via de diodes door de
voeding circuleert. Deze moet een waarde
hebben die zo groot is dat de lading die
daardoor opgebouwd wordt op de condensator,
slechts een geringe spanningsstijging tot
gevolg heeft. De maximale stroom is 35A gedu
rende een periode (50 us). Dit geeft een
spanningsstijging van:

VB = 12 V

fig 9.8: Totale compara
tor.

1. 75e-3
C=35.50e-6

C

l!.V = O. 37 Vol t

Met C=4700uF wordt dat:

(A V) 2 = = 35 2 .2.6e-3 .678 ~AV .. 26V!
4700e-6

Om er zeker van te z~Jn dat ook in deze situatie de transistoren niet
defect zullen gaan omdat de voedingsspanning te hoog wordt, zal de buffer
condensator dus groot genoeg moeten zijn! Bij een rnaximale piekstroom van
35A is het raadzaam om een condensator van rninstens lO.OOOuF te nemen.

Natuurlijk was het ook mogelijk geweest om de uitgangstransistoren te
vervangen door power M05FET' s. Deze vragen echter om een relatief grote
ingangsstroom tijdens het schakelen . Omdat de comparator deze niet kan
leveren, zou dit betekenen dat de schakeling aanzienlijk uitgebreid moest
worden, met een relatief geringe winst in schakelsnelheid. Omdat eenvoud in
dit geval ook zeer goed voldoet, is het eerst met gewone darlington
transistoren geprobeerd.

g.4. Het probleem van de wa~e ontwikkelinq.

Toen de serversterker compleet gebouwd was en de eigenschappen van verster
ker plus motor gemeten waren, werd de motor aangesloten op de HANCO
rolschroef. Daarrnee is een kleine duurtest uitgevoerd. Op de ingang van de
versterker werd een stapsignaal aangesloten, die de rolschroef telkens in
en uitdraaide. Daarbij werd de motor (5586) overbelast tot een stroom van
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ongeveer 4A. Dat is gedaan om eens na te gaan wat de warmte ontwikkeling in
de versterker is. Immers, een grotere motor zal om een nog grotere stroom
vragen! Deze grote stromen zal de eindtrap dan weI moeten kunnen verwerken.
Met het koellichaam dat er gebruikt is, bleek de eindtrap nog weI bestand
tegen een stroom van 4A, maar voor een continu stroom van SA moet gevreesd
worden voor het leven van de uitgangstransistoren. Tijdens de test werd het
koellichaam, waarop de vier transistoren bevestigd waren al flink heet.

Dit plaatste mij voor een groot probleem. Het stond vast dat de vermogens
dissipatie teruggebracht moest worden, 6f het koellichaam moest veel groter
worden, maar dat wilde ik niet. Het streven was om het koellichaam niet
veel groter te maken dan de print waarop de rest van de totale versterker
gebouwd kon worden. Uiteindelijk bleken er slechts twee mogelijkheden over:
1) transistoren in verzadiging sturen, 6f
2) MOSFETs gebruiken.

ad 1) .
Deze mogelijkheid kan gebruikt worden om de dissipatie omlaag te brengen.
Omdat de transistoren nu niet in verzadiging gestuurd worden, is de
collector-emitter spanning vrij hoog. Door in verzadiging te sturen, is
deze omlaag te brengen, echter met als nadeel dat de stijg-, daal- en
vertragings-tijden bij het schakelen onrustbarend toenemen. Zonder extra
maatregelen bleek de vertragingstijd bij het uitschakelen van een transis
tor toegenomen te zijn van SOOns tot 6us! Door eenvoudige extra maatregelen
kon deze tijd terug gebracht worden tot ongeveer 1 us. En daarmee zou te
leven zijn.

Daarmee was het probleem toch niet helemaal opgelost te zijn! Want uit
databoeken bleek dat de collector-emitter spanning van een transistor in
verzadiging bij zo' n SA nog altijd 3V te zijn! (zowel in voorwaartse
richting, als bij de vrijloopdiode). Dat betekent dat de dissipatie in elke
transistor dan 24W is. Voor vier transistoren wordt dat 96w en daarvoor is
een heel groot koellichaam nodig! Ook het vervangen van de darlingtons door
gewone transistoren zou weinig voordeel hebben, omdat bijna aIle vermogens
transistoren een doorlaatspanning van 3V of meer hebben bij stromen van SA
of hoger. Een ander probleem was het feit dat de maximale piekstroom
ongeveer gelijk is aan 1.5 a 2 maal de maximale continu stroom. Voor een
piekstroom van 24 a 30 A is dus een zeer zware vermogenstransistor nodig.

Conclusie: deze methode voldoet niet.

ad 2) .
Al eerder is de mogelijkheid van het gebruik van MOSFETs aangehaald. Reden
waarom deze niet gebruikt zijn, is de complexe besturing die ervoor nodig
is om een MOSFET H-brug aan te sturen.

In principe is het mogelijk om, met enkele aanpassingen, de transistoren
uit te wisselen tegen n-kanaal en p-kanaal MOSFETs. Het blijkt echter, dat
er geen p-kanaal MOSFETs verkrijgbaar zijn met een geringe doorlaatweer
stand. Er was een type gevonden dat een doorlaatweerstand heeft van
maximaal 0,3 ohm. Dan is de dissipatie bij een stroom van SA gelijk aan
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19,2 Watt, wat nog veel te veel is voor een klein koellichaam (lengte
koellichaam: +1- 4 cm/MOSFET). Bovendien was dit exemplaar ruim acht maal
duurder dan zijn n-kanaal tegenhanger (fl 35,- t.O.v. fl 3,95).

De H-brug eindtrap moet daarom bestaan uit vier n-kanaal MOSFETs. Deze zijn
verkrijgbaar met een zeer lage doorlaatweerstand, zelfs tot 0,055 ohm. In
het laatste geval wordt dan slechts 3,5 Watt gedissipeerd bij a A!

Ondanks het feit dat de aansturing ingewikkelder wordt, omdat er twee
MOSFETs zwevend aangestuurd moeten worden, is er daarom tijd ingestoken om
een werkende eindtrap te maken. Het gebruik van vier n-kanaal MOSFETs
levert immers een goeclkope eindtrap op, die slechts een zeer klein koel
lichaam nodig heeft. Daardoor kan de totale versterker zeer compact gemaakt
worden, en zal het geheel niet veel groter worden dan de printplaat, nodig
voor de regelaar. Het schema van de complete versterker is gegeven in
bijlage A.l.

9.5. De MOSFET PWM trap; specificaties en dimensionering.

Ondanks het feit dat er genoeg informatie te
vinden is over het' gebruik en implementatie
van power MOSFETs ([40] tim [42], [45], [46]),
bleek het toch niet zo simpel om een schake
ling te bouwen die perfect werkte. Omdat bij
elke halve eindtrap €len MOSFET aan de voe
dings spanning hangt, zal er minstens €len
driver zwevend geimplementeerd moeten worden.
D. w. z. dat, op de €len of andere manier, het
stuursignaal voor de gate van de MOSFET door
een galvanische scheiding overgebracht moet
worden (transformator, optocoupler, o. i.d. ) .
Verder is een MOSFET pas echt goed geleidend
als geldt Vg.>=10V. Stel dat MOSFET M1 geleidt
in fig 9.9, dan geldt: V.l=VB en dan moet gel
den: Vg1 = V.l + 10 = VB + 10. Dus, er moet
een extra voedingsspanning komen die 10 Volt
hoger is dan de voedingsspanning VB' 6f er
moet een hulpspanning opgewekt worden tussen
gate en source, wat het eenvoudigste te rea
liseren is met een trafo-koppeling.

\

fig 9.9: Detail van MOS
FET eindtrap.

Een extra voedingsspanning is niet wenselijk
in verband met het niet constant zijn van VB
doordat de stroom via een voedingscondensator
vrijloopt. Vooral bij ompolen, of stoppen
kunnen er vrij grote overspanningen optreden,
waardoor het geheel niet goed functioneert,
temeer daar de gate-source spanning ook niet
groter mag worden dan 20 Volt.

Rll Rl1
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Verder lijkt het mogelijk de MOSFET M3 en M4 in fig 9.9 aan te sturen
d.m.v. een spanning van OV (uit) of 10V (aan). Echter, in de sourceleiding
bevindt zich een weerstand om de motorstroom te meten. Orndat, net als bij
de bipolaire eindtrap, er momenten zijn waarop aIle MOSFETs sperren en de
stroom dan circuleert via de vrijloopdioden en de voedingsspanning, zal dan
voor de sourcespanning gelden: V.3 = -IR.
Bij een piekstroom van 30A en R=O.lSil -> V.3 "" -4.5V en dus Vg• 3 = +4.5V,
zodat de MOSFET daardoor gaat geleiden! Dat mag niet gebeuren, want tijdens
de dode tijd moeten aIle MOSFETs sperren, om kortsluiten van de voeding ten
allen tijde te voorkomen. Om geleiden van de MOSFET tegen te gaan, moet dus
Vg3 negatief gemaakt worden (bv. -10V), of Vg• 3 moet op nul gehouden worden.
Een negatieve voedingsspanning is niet aanwezig, en Vg • 3 op nul houden gaat
aIleen als deze MOSFET ook zwevend aangestuurd wordt.

Samengevat: driverspecificaties:
ingangssignaal: hoog niveau = MOSFET aan; laag niveau = MOSFET uit.
vier zwevende drivers, werkend zonder extra voedingsspanning.
zo snel mogelijk aan en uit schakelen (Ton + Tou <= 400ns).
zo weinig mogelijk vertaging tussen ingang en gatespanning.
gate-source-spanning aan-niveau: >= 10 V in verband met een zo klein
mogelijke drain-source weerstand.
gate-source-spanning uit-niveau: <= 1 V, liefst 0 V.
gate-source-spanning voor beide niveau's onafhankelijk van de gebruikte
power MOSFET.
schakeltijden voor aIle MOSFETs ongeveer gelijk.

De zwevende driver:

De zwevende driver zal hoe dan ook z~Jn signalen via een transforrnator
moeten krijgen.De driver die gerealiseerd werd is gegeven in fig 9.10. Deze
bestaat uit twee pulsvorrners waarvan de een een positieve puls geeft op de
stijgende flank van het ingangssignaal (N2 tim N4) en de ander een positie
ve puIs op de dalende flank van het ingangssignaal (N5 en N6). De pulsen
(500ns) worden d.m.v. twee MOSFETs (M5 en M6) versterkt en leveren een puIs
aan de transforrnator (T). Deze transforrnator heeft twee uitgangswikkelingen
om twee MOSFETs tegelijk aan te kunnen sturen. Het uitgangssignaal van de
trafo ziet eruit als in fig 9.11 (piekwaarden +1- 20 Volt en +1- 4 Volt).
Deze signalen worden zOdanig bewerkt dat op condensator C15 bij de CMOS
driver een blokspanning staat, die de driver naar ' l' of ' 0' niveau
schakelt. De uitgang van deze driver gaat naar de gate van power MOSFET M7
en zal deze aldus aansturen met 0 Volt of 15 Volt, afhankelijk van de
laatst gegeven puIs. De voedingsspanning voor de CMOS drivers wordt ook
afgeleid uit de impulsen d.m.v. D8, Z8 en C16 (ongeveer 15 Volt). De driver
bestaat in werkelijkheid uit 5 parallel geschakelde drivers (N8) om een zo
groot mogelijke uitgangsstroom te kunnen leveren. Verder is op de uitgang
van driver N7 een kleine MOSFET aangesloten die meehelpt tijdens het
aanschakelen van de power MOSFET. Dit is ook nodig omdat de gate van de
MOSFET voor snel schakelen om een grote ingangsstroom vraagt, vanwege het
miller-effect (ontladen van de drain-gate capaciteit). De CMOS drivers
leveren een te kleine stroom om de MOSFET zeer snel te kunnen aanschakelen.
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Door deze constructie blijken de aan- en uit-schakeltijd van de MOSFET
vrijwel gelijk aan elkaar te zijn. Verder is het mogelijk de schakeltijden
te 'prograrnrneren' door het aanbrengen van een weerstand in de gateleiding
van M7. Daardoor worden de schakeltijden verlengt. Voor de zekerheid moet
dan weI de gate-source overbrugd worden door een zener van 20 Volt om
spanningspieken goed op te vangen. De tijdsduur van de schakelpulsen van N4
en N6 kan eventueel kleiner gemaakt worden door C12 en C13 te verkleinen.

Eerst is geprobeerd om een driver te maken zonder de CMOS drivers, maar het
bleek dat de hoog en 1aag waarden van de gatespanning te zeer afhankelijk
waren van de transforrnator verhouding, de zenerdioden en de ingangsca
paciteit van de MOSFET. Verder was het niet mogelijk om als aan-niveau een
hoge en als uit-niveau een lage gatespanning te creeren. Ret best mogelijke
resultaat waren 1 Volt en 11 Volt voor resp. het lage en hoge niveau. Ret
gebruik van de CMOS driver zorgt ervoor dat er een lage drain-source
weerstand is IVq=15 Volt), of dat de MOSFET echt uit is IVq=O Volt), en dat
er onzettend snel aan en uitgeschakeld wordt. Ret grote voordeel is dat de
schakeling wat minder voedingsspanningsafhankelijk is en dat deze driver
gebruikt kan worden voor vrijwel aIle power MOSFETs. Een ander voordeel van
het gebruik van de driver is dat spanningspieken die via de drain-gate
capaciteit naar de gate doorgekoppeld worden, door de driver opgevangen
kunnen worden, zodat de MOSFET niet per ongeluk zichzelf aanzet.

M7

I
II
II
II

M7

fig 9.10: Schema MOSFET driver.
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fig 9.11 : Uitgangssignaa1
pulstrafo.

Het grootste bezwaar van de gebruikte
simpe1e manier van pulsopwekking is dat,
door de lek op condensator C15, het niet
moge1ijk is om een MOSFET gedurende lan
ge tijd aan te laten (maximaal enke1e
seconden). De lading op de condensator
zal dus ververst moeten worden, door
extra pulsen op de ingang van M5, of er
zal a1tijd een aan- en uit-cyclus plaats
moeten vinden tijdens elke periode van
de schakelfrequentie.

ELCO C14 is nodig om de voedingsspanning
extra te bufferen, vanwege de hoge piek
stroom (lA) door de MOSFETs M5 en M6.
Verder kan in serie met zekering Z10 een
kleine~eerstand opgenomen worden, om de
pulsstromen evt. wat kleiner te maken.

Orndat een duty-cycle van 5% - 95% (bij 30 kHz) nog goed te ha1en is met
deze driver, is gekozen voor laatstgenoemde methode. Dit betekent dat de
uitgangsspanning effectief kan var~eren van 5% 95%, en dus van de
servoversterker van +90% tot -90% maal de voedingsspanning. Dat is ruirn
voldoende.

Voor de MOSFETs kunnen verschil1ende typen gebruikt worden. In bijlagen A.3
en A. 4 z i j n t wee t ypen gegeven. De BUZ11 kan gebruikt worden bi j lage
voedingsspanningen (trafospanning tot 25 Volt) en de BUZ24 bij hogere
spanningen (trafospanning tot 50 Volt) .

Dan is er nog het probleem van de inductiespanningen a. g. v. het snel1e
schakelen van de MOSFET. Doordat de MOSFET zo snel schakelt, en de inverse
diode van de MOSFET een bepaalde tijd nodig heeft om aan te gaan, is er een
zeer grote kans dat er een f1inke inductiespanning over de MOSFET komt te
staan, als deze uitschake1t. Deze inductiespanning kan ervoor zorgen dat de
MOSFET doors1aat, of deze kan, via de drain-gate capaciteit, de gate
isolatie vernietigen. Daar moeten maatregelen tegen genomen worden. Een van
de eenvoudigste methoden is ook gegeven in fig 9.10. Als MOSFET M7 uitgaat
treedt er een inductiespanning op aan zijn drain. Dit kan zoals gezegd,
gebeuren a1s bijv. de vrijloopdiode relatief veel tijd nodig heeft om in
doorlaatrichting te komen (bijv. lOOns), maar ook wanneer bijv. de verbin
ding met de voedingscondensator losschiet. Als nu de drainspanning boven
een bepaalde waarde komt, wordt de MOSFET via zenerdiode Z9 aangezet.
Daardoor wordt de drainspanning 'vastgezet' op ongeveer: zenerspanning +
0.6 + (threshold spanning MOSFET) (de gate-source spanning wordt in
noodgevallen begrensd door de inverse diode van M8 en door Z8). Deze
situatie gaat net zolang door tot de inverse diode gaat geleiden, 6f totdat
aIle energie uit de spoel verdwenen is. Een klein nadeel van deze schake
ling is kans op een de verhoogde vermogensdissipatie tijdens uitschake1en.
Echter, door de ontzettend kleine schakeltijden, is dit effect te verwaar
lozen. De waarde van de zenerdiode wordt gekozen midden tussen de maximale
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drain-source sperspanning van de MOSFET en de voedingsspanning.

Voor de volledigheid worden nu nag eens de specificaties van de MOSFET PWM
trap vermeld, zoals die gemeten zijn aan het gebouwde exemplaar.
(voor de definitie van de tijden zie bijlage A.6)

f. 20 kHz. (maximaal 100 kHz)
ton +/- 40 ns.

torr +/- 60 ns.
t el• lon 90 ns.
t el• lor 110 ns.
Dade tijd +/- 1.3 us.
Kortste aan-tijd +/- 1.0 us.

maximale continu stroom: 12A (afhankelijk van koellichaam tot 24A)
doorlaatweerstand MOSFET: <= 60 mo.

9.6. Dimensionering driehoek generator.

Het schema van de driehoekgenerator is gegeven is fig 9.12. Het bestaat uit
een integrator die de blokspanning op uitgang Q van de flipflop integreert.
De schakelniveau's voor Set en Reset worden bepaald door de beide compara
toren en de spanningsdeler. De frequentie is onafhankelijk van de voedings
spanning en de periodetijd T bedraagt:

T =2.36RC

Dit blijkt echter niet helemaal te kloppen, omdat de CMOS flipflop ook een
interne weerstand heeft waardoor de laadstroom van de condensator iets
lager uitvalt. Voor grote R voldoet de vergelijking weI.

9.56k

3k3

3k3

.v

fig 9.12: Schema driehoekgenerator.
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10. De reqe1aar: dimensionerinq.

10.1. Motorverqe1ijkinqen en overdrachtsfunctie.

Uit metingen blijkt [37] dat een motor voorgesteld kan worden door een
serieschakeling van een weerstand R, spoel L en een spanningsbron die een
tegen e.m.k. (evenredig met de snelheid) genereert, zie fig 10.1.

Dus de electrische motor vergelijking
wordt:

De motor wekt een koppel op dat evenre
dig is met de motorstroom:

(10.2)
fig 10.1: Vervangingsschema
motor.

Dit koppel wordt gebruikt om: frictie in de lagers te overwinnen (T t ), de
viscose demping van de motor te overwinnen (D), de totale massa van motor
plus belasting te versnellen (Jm+JL ) en de lastkoppels te overwinnen (TL ).

Dus:

(10.3)

(10.1), (10.2) en (10.3) beschrijven de koppeling tussen de electrische en
mechanische variabelen.

Voor het afleiden van de overdrachtsfunctie van de motor stellen we
omdat we de eigenschappen van de mechanische belasting verwaarlozen
belasting). We krijgen dan:

Tt+TL=O,

(ideale

(10.5) en (10.6) levert:

I(s) = -k* (sJ+D) *oo(s)
r

(10 . 7) met (1 0 . 4) :

(10.4)

(19.5)

(10.6)

(10.7)
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-k (sL+R) (SJ+D) oo(s) + KeOO(S)
T

(10.8)

oo(S)= "Vm"
KT

=-(r's=t"P""':+-'R'"'")"T(-:S:""J.,;+":""I"'Dn:)----:+~K""'E"'!KIJ""'T
(10.9)

opm: bij de meeste kleine motoren zijn de polen negatief en reeel.

Overdrachtsfunctie (10.9) blijkt (o.a. volgens [31]) goed bruikbaar te zijn
om bode diagrammen te tekenen, stabiliteit te bepalen, etc. Het is dus echt
een klein signaal model. wil men echter b. v. de stapresponsie van het
geheel berekenen met formule (10.9), dan blijkt de berekende stapresponsie
flink af te wijken van de werkelijkheid, zowel wat betreft bv. de waarde
van de piekstroom als het tijdstip waarop deze piekstroom optreedt.
Uiteraard wijkt dan ook de responsie van de theoretische motorsnelheid af
van de werkelijke. Dit komt o.a. omdat R en L afhangen van de (gelijk-)
stroom door de motor en vooral omdat we TL verwaarloost hebben. Echter, om
een stabiele servoversterker te ontwerpen, kunnen we gerust gebruik maken
van onze benadering. De echte stapresponsie zal dus na de bouw in ieder
geval gemeten moeten worden om de eigenschappen van het geheel (motor +
versterker + rolschroef) te bepalen.

10.2. Ver.mogensdissipatie in de moter bij PNN.

Omdat de motorstroom niet meer een gelijkstroom is, maar een driehoekver
loop heeft in een PWM versterker, is het van belang om te bekijken, hoeveel
de vermogensdissipatie in de motor daardoor toeneemt. Immers, dit is
nutteloos vermogensverlies en dat moet zo klein mogelijk blijven.

Voor het vermogen van dat door een motor opgenomen wordt is af te leiden
[37] :

(10.10)

N.B. de eerste term is het verlies in de interne weerstand. De tweede en
derde term zijn verliezen evenredig met de omwentelingssnelheid. Daaronder
verstaat men:
- ijzerverliezen: geinduceerde spanningen, hysterese.

borstelverliezen.
wrijving.

- kortsluitstromen.
De laatste term is het vermogen dat aan de last geleverd wordt.
De eerste drie termen zijn van belang om het verhoogde verlies in de motor
bij PWM sturing te bepalen.
Voor de hysterese verliezen geldt:
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En voor de verliezen a.g.v. geinduceerde stromen:

met B.. = flux dichtheidsverandering a. g. v. /lI, pho = soortelijke weerstand

f. = schakelfrequentie en Keen constante.

I-x(10.11)

Zoals al vermeld in hfd. 9.1 verloopt de
motorstroom in een PWM versterker driehoek
vormig en varieert rond een gemiddelde

waarde I qelll (fig 10.2). :;!.1
Als de gelijkstroom I qelll zou zijn, is het I+x

vermogensverlies gelijk aan:

Rekenen we de situatie uit zoals in fig
10.2.:

o .2ST .ST .7ST T -- t

fig 10.2: Verloop stroom.

T

"JI(t) 2Rdt +
-T,...

3T,...
JI(t) 2Rdt }
T

"
T

= 2RI;e,. J"
T

-T,...

Dus als x = 5 procent is er een extra verlies van 0.083 procent en dat is
verwaarloosbaar.

Het blijkt dat de ijzerverliezen toenemen bij toenemende frequentie,
terwijl de weerstandsverliezen dan juist afnemen. De schakelfrequentie moet
dus hoog genoeg zijn om geen invloed te hebben op de grootste bandbreedte
in de regelaar, maar ook niet zo hoog dat schakeltijden van transistoren of
het verhoogde ijzerverlies een rol gaat spelen. Meestal zijn de schakeltij
den van de transistoren de beperkende factor voor de bovengrens. Als
vuistregel hanteert men: f. > 10* (grootste bandbreedte) en f. zodanig dat de
dode tijd tijdens het schakelen maximaal 10% van de totale periodetijd T.
is.
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10.3. Snelheidsregeling van een motor.

Als er geen snelheidsregelaar gebruikt wordt om de motorsnelheid te
regelen, zal de motorsnelheid afnemen bij toenemende belasting.

Voor de motor waren de volgende vergelijkingen gevonden:

I(s) =-i. (sJ+D) .W(S)
:r

(10.4)

(10.7)

I(s) = 1 {V(s) -KEW(S) }
sL + R

W(S) =~ I(s)
Sv +LI

(10.12)

(10.13)

Dit is weergegeven in fig 10.3 .
.-----------------------,

1 KT

sL + R I (s) ~_S_J_+_D_'

oo(s)

fig 10.3: Klein signaal schema motor.

Voor de 5586 van ELECTRO-CRAFT gelden de volgende waarden:
J 3.88e-5 kgm2, D = 0.0067 Nm/rad S-l, R = 1.250,
L = 2.6 mH, KT = 0.056 Nm/A, KE = 0.056 V/rad S-l.

Dit invullen in vgl (10.9) levert:

0.056
Gill = 1.0088e-7s2 +6.592e-5s+1.1511e-2

De polen van Gill z~Jn: -326.72 +/- 85.77j.
Opvallend is dat deze nu juist~ reeel z~Jn.

Het bode diagram van Gill is gegeven in fig 10.4. Hieruit blijkt dat het
systeem een totale fasedraaing van 180· geeft, wat bij terugkoppeling
problemen op kan leveren. Daarom gebruikt men voor motorregelingen meestal
een extra regellus die de motorstroom regelt. Dit heeft als voordelen:
- het systeem is gemakkelijker stabiel te maken.
- overdracht spanning - snelheid wordt bij benadering 1e orde.
- het koppel kan constant gehouden worden of zelfs geprogrammeerd door de
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I regeling van buiten aan te sturen.
de stroomregeling is meteen ook te gebruiken als stroombegrenzer
(kortsluit beveiliging).
de regellus van de stroom is hoogfrequenter waardoor het systeem sneller
reageert.

Bode diagram mOl or speed vs. mOlor \"oJlage
10'

10'

10°

~

"i JO-'

:Ii

10.1

10-'

IO~

10'

-20

-40

-60

~
-1\0

i.
-ltXl

·120

-140

-160

-JRl)
10'

10'

10'

10'

Frequency (rad/sec)

10'

Frtquenc~' (rad/sec)

10'

10~

10'

fig 10.4: Bode diagram van Q(S)/V(s) van de
ideale motor.

10.4. Dimensionering van de stroo~us.

Het schema van de stroomregelaar staat in
motor, een proportionele terugkoppeling (K I )

vast te leggen, een compensatiefilter en de
een constante versterking heeft.

fig 10.5. het bestaat uit de
om de verhouding It. o. V. Vi

PWM trap die (gelineariseerd)

Voor de motor geldt (bode diagram in fig 10.6):

I(s)
::-v;rsr

sJ+D

(sJ+D) (sL+R) + i?r omdat K£ = K r (10.14)

Nulpunt: sn -172.68; polen sp = -326.72 +/- 85.77j.
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.-------l KE ~------,

1 l(s) K
T

sL + R (sJ+Dl
(I)(s)

fig 10.5: Stroomregelaar.

Voor het totale systeem geldt:

G(s) = K(s+a) (sJ+D) met K=KrK
PrtH

(s+b){(SJ+D) (sL+R) + I?,.}

GH(s)
KKI(s+a) (sJ+D)

=-(-s-+-b~)T"{(-S-J-+-D-)-(-s-L-+-R-)-+-Ia""J'T"'T}

Onder de voorwaarde s + b = s + D/J wordt dit:

G(s) = KJ(s+a)
(sJ+D) (sL+R) + i?,.

KKIJ(s+a)
GH (s) = --:-~~~~_~_--...,.

(sJ+D) (sL+R) + i?,.

I (s)
-v;m

G(s) = KJ(s+a)
1 + GH (S) -(:-S-J~+~D~)-:-(S~L-+-R-):--+--:Ia":lTr--+-K':":":'K:-I-:J:-(:-s-+-a-:-) (10.15)

Het bepalen van de root locus als functie van K:

KIJ(s+a)
1 + K. -:-~--:-:-:--_:--:--_...,.

(sJ+D) (sL+R) + i?,.

3.88e-SKI (s+a)
1 + K. -:;-~~-':----="l~........,....,.."....,o:~""i""'"-"-';""'"""I~;"",;","::-~l.0088e-7s2 + 6.S92e-Ss + 1.1Slle-2

Nulpunt -a; polen sp = -326.72 +/- 8S.77j.

Het eerste wat nu bereikt is door het kiezen van bovenstaande compensator
is het feit dat het nulpunt nu vrij te kiezen is en gelijk is aan -a.
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fig 10.6: Bode diagram van de motorstroom
a.f.v. motorspanning I(s)/Vm(s) ideale
motor) .

Daardoor zal het eindpunt van de root locus dat in het nulpunt eindigt ook
te kiezen zijn en is het mogelijk de relatieve stabiliteit groter te maken
door het nulpunt verder naar links te leggen (links van -326.72). Voor een
rootlocus met a = 500 zie fig 10.7. Hieruit blijkt dat het systeem voor
elke waarde van K stabiel is.

Het punt waar beide polen reeel en gelijk zijn aan elkaar is: -693.3 en
geldt voor K*Kr = 1.91.

In de practijk werd gekozen:
Kr = 0.39 n (ViA), zodat bij Vi = 5 Volt, de uitgangsstroom ongeveer 13 A is
(dit bepaalt het maximale startkoppel).

Verder geldt:
K = Kr*KpllH met KpllH ongeveer 6.
Als proef nemen we Kr niet te groot en stellen Kr = 20, zodat K
De polen van het systeem zijn dan: -502.13 en -1.8151e4.

120.
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Root locus servo amlifier + ideal motor
200r----__r---~---..,..._---._______::_::__--r---___,

150

100

50

~
.5 0····························· -

-50

-100

-150 a=500 k=0..0.7

.200L----'-------'-------I.---..........-----4QO"':-:------:'_200
-1400 -1200 -1000 -800 -600

Blijft over:

real

fig 10.7: Rootlocus stroomregelaar.

I (s)
"'V(Sf

= 4.6154e4(s+500)
(s + 502.12) (s + 1.8151e4)

4.6154e4
.. s + 1.BlSle4

En hoewel dit een eerste orde systeem is, mogen we het beschouwen als een
nulde orde systeem omdat de pool zo ontzettend ver weg ligt (ergens rond de
drie kilohertz), en beschouwen we het systeem als een (nulde orde) stroom
versterker met overdracht:

I(s) =
-vrsr 1 ... 2.543

""K;

Dus voor de regelaar zoeken we een compensator met overdrachtsfunctie:

H(s) = 20 s+500 = K s+a
s+112.68 r5""+"D

met a~

een mogelijke schakeling daarvoor staat in fig 10.8. Deze heeft als
overdrachtsfunctie:

H(s) R1R2
= 'R"l":QI'T"'T("'Rnl""'":'+-RI'l'2~)

• s + [R2C) -1

s + [( Rl + R2) C) -1

Dan vinden we als benadering:
R2 = 27k, R1 = 58.2k, C = 68n, RO 1k.
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fig 10.8:
voor I-lus.

Compensator

10.5. Bouwen en testen van de stroomregeling.

De stroomregelaar is gebouwd, maar bleek instabiel te z~Jn. De instabili
teit kwam pas heel erg naar voren toen de tacho-lus (buitenste regellus)
aangesloten werd: het systeem oscilleerde op ongeveer 2 kHz. Zonder de
buitenste lus, was de stroomregeling gemakkelijker stabiel te krijgen, dan
met de tacho lus. Er moest naar een oplossing gezocht worden, waardoor de
stroomregeling onder alle omstandigheden stabiel blijft.

De oorzaak van deze instabiliteit moest gezocht worden in de PWM trap. In
het model dat opgeste1d werd voor de PWM trap, is deze beschouwd als een
versterker met een vaste versterking. In werkelijkheid is de PWM trap dat
helemaal niet, want er treden allerlei bijproducten op door het schakelen.
In de literatuur [32] wordt aangegeven wat het frequentie spectrum is van
het uitgangssignaal van de PWM versterker.

fig 10.9: Spectrum voor DC input

~~ j ~ .0011.- .IS'! .liO
, ,I ' , , , , ,. "'"

I 0.1. I 001•

.... -'w~ .,J••~" W.-IIJ..

fig 10.10: Spectrum voor sinus
input

Voor een DC signaal aan de ingang van de PWM trap, vindt men het spectrum
van fig 10.9. Dit is het spectrum van een DC signaal plus het spectrum van
een blokspanning (en dus harmonischen 1, 3, 5, etc. van de carrierfre
quentie~) . Als de input echter sinusvormig is (met frequentie ~), kunnen
er subharmonischen optreden die voor grote moeilijkheden zorgen. Het blijkt
(via dubbele Fourier analyse) dat het uitgangsspectrum bestaat uit: een DC
component, een component met frequentie~, harmonischen van de carrier, en
zijbanden rond elke harmonische van de carrier. Dus zowel de componenten
~, ~, ~~, ~-2~, ~-~, etc. (fig 10.10).
Als nu bv. geldt dat ~-2D" < ~, dan zit er in het uitgangssignaal een
component met een lagere frequentie dan het ingangssignaa1!. In tabel 10.1
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staan de amplitudes van de componenten. De amplitudes van de subharmo
nischen zijn weliswaar kleiner dan van het ingangssignaal, maar het effect
is pas verwaarloosbaar als de carrierfrequentie zo' n vijf keer groter is
dan de hoogste frequentie van het ingangsignaal.,

Tabel 10.1: amplituden har
monischen.

Component: Amplitude:

0.500
0.360
0.159
0.044
0.0089

PWM-trap 1----,

fig 10.11: Meting I,/Vi •

Toen de overdrachts functie I (s) /V(s) van de PWM trap plus motor eens
doorgemeten werd met een sinussignaal als input (fig 10.11) bleken er
verscheidene hoorbare subharmonischen op te treden als de inputfrequentie
boven 8 kHz kwam. Zoals gezegd, de I-lus bleek, met tacho-lus, te oscille
ren op ongeveer 2 kHz. Op de een of andere manier moesten dus frequenties
boven 8 kHz voldoende verzwakt worden om oscilleren te voorkomen.

Normaal gesproken zou een vermindering van de versterkingsfactor al
voldoende moeten zijn. Volgens fig 10.6 blijkt voor de overdrachtsfunctie
van de motor:

I H(8000) I = 7.2e-3

Dus een totale open loop versterking die kleiner is dan 138 maal moet het
probleem verhelpen. Echter, de totale versterking was pas 47 (K*KpIlM*K1 )

maal. In principe zou het systeem dus stabiel moeten zijn.

In de practijk hield het oscilleren pas op als Kr < 4 a 5 (K<24 a 30). De
reden hiervoor is dat de overdrachtsfunctie van de werkelijke PWM trap plus
motor anders is dan de theoretische, omdat er allerlei mengproducten
optreden. Dus is geprobeerd een benaderde overdrachtsfunctie te meten. Fig
10.12 geeft de amplitude respons voor I qem = 0, dus snelheid nul, en fig
10.13 voor Iqe..=O. 3A en hierbij draait de motor.
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Meas~open loop current magnirude ~sponse mOlor i: •
10' r-~-~~~~-~~~~~-~~"":;:"::":;"""'"

Fl<'lucncy ( Hz )

fig 10.12: gemeten overdrachtsfunctie
PWM-trap + motor (I gem = 0).

fig 10.12: gemeten overdrachtsfunctie
PWM-trap + motor (I gem = O. 3A) .

Beide overdrachtsfuncties zien er niet echt fraai uit. Het blijkt dat er
een verzadigingsniveau optreedt voor hogere frequenties. Doordat de ampli
tude van het ingangssignaal niet erg groot gemaakt kon worden (zeer hoge
vermogensdissipatie in de motor) komt de amplitude van het uitgangssignaal
voor hogere frequenties in de buurt van de amplitude van de driehoek-rim
pel. Dit is in de figuren te zien als een helling naar een horizontaal voor
de hogere frequenties. Verder lijkt uit de figuur af te leiden dat de
helling in de grafiek niet afneemt met -20dB/decade, maar minder is.
Tenslotte valt het wei op, dat de versterkingen bij de twee verschillende
stroomwaarden in ieder geval niet hetzelfde zijn (0.4 en 0.5 maal in het
maximum) .

Er is hoe dan ook extra filtering nodig. Een filter betekent echter extra
fasedraaing en dus oppassen. Normaal wordt als vuistregel gehanteerd: als
de versterking = 1, dan is een fasemarge van 45° genoeg om stabiliteit te
behouden. Zouden we nu filteren met een le orde filter (fase = 0 .. -90°),
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dan geldt voor een eerste orde filter: als IH(O) 1=1 dan is IH(~-4s) 1=0.7,
zodat daarmee eigenlijk nauwelijks winst te behalen is. Een grotere
verzwakking wordt bereikt bij een hogere fasedraaing. Voor een hoger orde
filter is het nog erger, meer fasedraaing en minder verzwakking. De
vuistregel kan niet nagestreefd worden en wordt bij een bepaalde verster
kings factor gewoon een eerste orde laagdoorlaatfilter gezocht dat een
stabiele stroomlus oplevert.

Na een bepaalde K gekozen te hebben
zijn als het laagdoorlaatfilter een
3.2e-4 sec heeft (kantelfrequentie 500

(Kr =27), blijkt de I-Ius stabiel te
tijdconstante groter of gelijk aan
Hz). Dus een overdrachtsfunctie:

H ( ) _ 1
s - 3.2e-4s + 1

Uit het bode diagram van fig 10.13 (PWM trap: versterking 10 maal, compen
satie filter en laagdoorlaatfilter) vinden we: IH(8000 Hz) 1 = 8.
De totale open loop versterking wordt dan 0.39 *8 = 3.2. Als de open loop
versterking groter wordt dan 3.2 maal bij 8 kHz, dan is het geheel insta
biel.

In fig 10.14 tim 10.21 z~Jn enkele root-loci gegeven voor verschillende
waarden van a en c (gelineariseerde PWM en ideale motor). Zonder laagdoor
laatfilter waren er twee polen, nu drie. Het blijkt dat bij de drie polen
er een naar -a gaat en de rest komt te liggen op een verticale lijn in 
.s*c (complex toegevoegde polen). De bandbreedte van de overdracht
I(s)/Vi(s) is dan theoretisch gelijk aan c/(2*pi) Hz.
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fig 10.13: Open loop bode diagram van PWM,
cnrnpensatie filter en LDF.
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De definitieve constructie van de I-lus is gegeven in fig 10.22. De terug
koppelfactor KI is 0.32 maal gekozen. Dit omdat bij een maximale spanning
op Vi - 5V, de uitgangsstroom maximaal 15. 6A mag zijn. Deze waarde zorgt
voor een aanloopkoppel dat ongeveer 5.8 maal groter is dan het nominale
koppel en zit nog ruim onder de maximale waarde die de motorstroom mag
aannemen, voordat deze vernield wordt (24A).

In het voorgaande hoofdstuk is voor c een bepaalde waarde gekozen (c-3130).
Dit betekent een bandbreedte van het totaal van ongeveer c/ (2*pi) -500Hz
(zie root-locus). omdat dit wat aan de lage kant is, is gezocht naar een
compromis tussen Kr en c, zodanig dat het systeem redelijk reageert op een
stap in het ingangssignaal (eindfout 5% o.i.d.) en een wat grotere
bandbreedte heeft.

Regelaar LDF

w( s)

1 l(s) X
T

sL + R (sJ+D)

r--------1 x£ 11------,

c
s + c

K s + a
'S+"1i

X,

fig 10.22: Constructie I-regeling.

In de lus zit een overdrachtsfunctie:

(10.16)

Het blijkt mogelijk het dalende stuk van de overdrachtsfunctie (fig 10.23)
voor hogere frequenties hetzelfde te laten door het product Krc constant te
houden. Daarmee kunnen we dus de bandbreedte (c) iets verhogen door Kr te
verkleinen, zodanig dat IH(8000) I gelijk blijft, en het systeem stabie!.
Immers als in formule (10.16): c'=2c en Kr'-Krc/c' dan geeft dit voor de
hogere frequenties de zelfde IHI. Maar de versterking van IH(O) I verandert
natuurlijk wel.

In de practijk bleek dat voor c - 3130 en Kr ., 27 het geheel stabiel is,
dus bij product Krc <= 84510.

De eis die verder nog opgelegd werd is: eindfout op stap < 5%. Voor fig
10.22 geldt:

GH c: 0.32 G
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Bode diagram LPF: c = 3130
10° r---,r--~"""T'"'I~....--....- ..........._==-......---r-"""""T'T"T""""--'-""T'""T""T"T""!"'''''

Frequency (rad/sec)

fig 10.23: Bode diagram LDF.

En voor de overdrachtsfunctie vinden we:

H(s) = 6JKr c(s + 500)
1. 92JKr C (s + 500) + (s + c) (JL S 2 + (JR+DL)s + DR+K/)

Responsie op een unitaire stap:

lim sH( s) 2:.=lim H (s)
.-.0 s .-.0

6 JKr c500
=-:1"'.-:9~2lO"'"":J""K:-r-c"5""0"'0"-+-c-(""D::-=R~+-:K:':'!,"'2"")

0.1164Kr
="":3r.""'T'/2'r5c:"e=2"7""EK"r-+':"'"""1r-.-l~5c:"1""1'::::e.....-r2

Voor Kr->OO vinden we eindwaarde ... 3.125 (A/V). en dat hadden we al eerder
gevonden, omdat de stroomversterker dan een versterking gelijk aan 1/K1 ...

1/0.32 ... 3.125 heeft.

Voor een fout van 5 % vinden we: Kr-5.89 en c=14348, dus een bandbreedte
van de stroomversterker: c/(2*pi) .. 2285 Hz.
Voor Kr=8: eindfout - 3.7% ; c=10564; bandbreedte= 1681 Hz. Deze waarde van
Kr geeft een mooie geringe eindfout en een behoorlijke bandbreedte (in de
literatuur gaat men ook meestal uit van een bandbreedte tussen 1 en 3 kHz) .
Uiteindelijk is het filter van fig 10.24 gekozen als laagdoorlaatfilter,
met overdrachtsfunctie:

H(s) 9671
=-:s~+""""9"'6""J""'1
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60.7k

fig 10.25: Definitief
compensatiefilter I-lus.

Definitieffig 10.24:
LDF.

33k 68n2k2
V,

-'1...-----1----,..---,

V2. --o,,---....r--

Voor het compensatiefilter in de I-lus moest gelden:

H( s) _ 8 s + 500
s + 1Jz. 68

Het is geworden zoals in fig 10.25 met:

H(s) _9.7s+445.6
s+156.9

Dan worden de polen en nulpunten:
s" -445.6
sp - 4938 +/- 6848j en -448.6
zodat bij benadering de ideale overdrachtsfunctie is:

X(s) 2.165e8vrsr ., -s""'!2r--+-:9~8~7~6 ~s-+--:7:;-.-:1:-:2~8:::-e-::;7

met een bandbreedte van 1572 Hz. Orndat de twee complex toegevoegde polen zo
ver weg liggen, beschouwen we de stroornlus als een versterker met een vaste
versterking gelijk aan 3.02 rnaal. Dit kan best orndat de bandbreedte van de
snelheidsregeling rnaxirnaal een paar honderd Hertz wordt.

s
K s + a

r

o.>(s)

fig 10.26: Tacho-lus.

10.6. De 8nelheidsregelaar (tacho-lus).

Het totale systeem is (met een ideale stroomversterker) gereduceerd tot het
schema van fig 10.26. Als cascaderegelaar is voor een PI-regelaar gekozen.
Dit heeft als voordeel dat in ieder geval de eindfout naar nul geregeld
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wordt en bet comrnandosignaal zeer goed gevolgd kan worden. Dan geldt nu
(tacho constante .. 0.136):

4.51e3 Kr (s + a)
G ( s) '"' ~~-=-':""""Ir"""l"''l'''''''':!'''''1'1'"~s(s + 172.68}

met de eis dat a = 172.68 wordt dit:

4.51e3 KrG( s) '"' __=-__
s

Dan wordt de overdracht voor de snelheid:

Een extra eis die van belang is, is hoe snel de motor moet draaien bij
welke ingangsspanning. Geeist wordt, dat de motor op volle toeren moet
draaien bij een ingangsspanning van 4.5 Volt, d.w.z. 6000rpm .. 628 rad/sec.
Dus
628 = 7.35 * 4.5 I Kg -+Ko" 0.0527 en dus:

O(s) 4.51e3Kr
Vi ( s) '"' s + 32. 32 Kr

Al.s een bandbreedte gekozen wordt van ongeveer 150 Hz, dan voIgt daaruit
voor Kr = 29.

De regelaar waarvoor gekozen is, staat in fig 10.27. Deze heeft als over
drachtsfunctie:

H(s) '"' 27 s + 168.4
s

en levert een servoversterker-bandbreedte van 140 Hz.

Verder moest gelden Ko .. 0.0527, d.w.z. in fig 10.27 dat:
(I a.g.v. Vh=o) .. 0.0527 * (I a.g.v. Vr ).

en daarom Fa .. 18.9 * R1 •

27k. 22011

V.
V__......__

fig 10.27: Tacho rege
laar.
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11. Veiligheidsmaatregelen voor de aervoveraterker.

11.1. De atroombegrenzer.

Zoals de stroomversterker nu gedimensioneerd is, kan er een motorstroom
lopen van ongeveer 15A. Onder normale omstandigheden zal deze waarde voor
de stroom niet bereikt worden met de 5586 motor (1_ - 2.7 A). Deze
stroomwaarde zal wel kunnen optreden als de motor versneld wordt en dan
slechts gedurende een zeer korte tijd «-100 ms). Het wordt een probleem
als de motor op een of andere rnanier vastloopt. Dan zal de versterker de
stroom door de motor opjagen naar 15A, met als gevolg dat deze defect raakt
door oververhitting. Dat mag natuurlijk niet gebeuren, vandaar dat er een
beveiliging tegen deze situatie is bedacht: de stroombegrenzer.

Beschouw het effect van een stapvormiqe voedingsspanning op het verloop van
de motorstroom. 5tel dat op t-O geldt:

R,. =1.250; I•• 0.5A; V•• 6V, dan is emk. 6-I.R•• 5.375

Wordt nu V. op t-O stapvorrnig verhoogd tot 24V dan geldt (emk. is nog
onveranderd, want de motorsnelheid is nog niet verandert)

I. • (24 -:- emJc) I R. • 14. 9 A

(L verwaarloosd. Als men L niet verwaarloosd, dan is de piekwaarde klei
ner) .

De stroom door de servomotor mag echter niet te groot worden, orndat dan het
gevaar bestaat dat de permanente magneten in de motor gedernagnetiseerd
worden. De grootste piekstroom zal lopen als de motor op volle snelheid
omgepoold wordt, orndat dan de emk in serie (en tegenqesteld) staat met de
voedingsspanning. Kortom de versterker moet de piekstroom door de motor op
een veilige waarde beqrenzen.

......------1 K£ 11-----..,
Regelaar

K s + a 1-- ...
r S'""+'"'D

1 1(s) K
T

sL+R 15J+D)

fig 11.1: Stroornlus met qeblokkeerde motor.

Dat de begrenzende werkinq van de stroornlus in de versterker op dit moment
nog niet ideaal is blijkt wel uit het feit dat de motorstroom aanzienlijk
toeneernt als de motor geblokkeerd wordt. Voor een ideale motor was het
vervanqinqsschema van fig 10.22 van de stroomversterker qevonden.
Wordt nu de motor geblokkeerd, dan geldt O(s)=O, en dus (fig 11.1):



I(s)
"vrsT

76

6Kr C (s + a)
.. -(rs'='""':"+-bl::'T')"'(-:s:--:+~c=",)r-r( -:s:""lLr--:+~R~)~+:--l6-K"r-K"I-C:'"'7(-:s:--:+~a=",)r-

Voor de eindwaarde op een unitaire stap voIgt dan:

Met: Kr-9.7; a-445.6; b-156.9; R-1.25; KI-O.32.
Zodat de eindfout in de stroomwaarde ongeveer 2.4% zal z1Jn. In de practijk
bleek dit niet het geval te zijn. Stel dat de motorstroom op een bepaalde
waarde is ingesteld d.m.v. de ingangsspanning van de stroomlus, en dat de
motor draait. Wordt nu de motor tegengehouden, dan blijkt de motorstroom
zelfs met 36% toe te nemen.

Op de een of andere manier zal er een betere stroombegrenzer ingebouwd
moeten worden, die ervoor zorgt dat de gemiddelde motorstroom in ieder
geval niet boven de maximaal toegestane gemiddelde waarde uitkomt. Een
andere mogelijkheid is, dat de versterking van de stroomversterker opge
voerd wordt, maar dit is niet wenselijk, gezien het feit dat de bandbreedte
nog slechts 1572 Hz is en door een hogere versterking af moet nemen om een
stabiele verterker te houden.

Er zal dus een extra regellus buiten de I-Ius aangebracht moeten worden die
de begrenzing voor zijn rekening neemt. Deze Ius mag aIleen ingrijpen als
de motorstroom te groot dreigt te worden. Daardoor blijven de dynamische
eigenschappen van de versterker gewaarborgd en veranderen deze aIleen als
de motorstroom te groot wordt. Het is ook geen bezwaar dat op dat moment de
eigenschappen veranderen, omdat die situatie vaak een overgangsverschijnsel
betreft (step input), of een grensgeval betekent bij overbelasting (zie
verderop) •

Het schema van de stroombegrenzer is weergegeven in fig 11.2 en komt uit
Geiger [33]. De stroombegrenzer kent twee grenswaarden, nl. een grenswaarde
voor de piekstroom (Vpiek ) en een grenswaarde voor de continu stroom (Vcont)'
Normaal zal de schakeling aIleen begrenzen op de piekstroomwaarde. Wordt
echter de piekstroom te lang aangehouden, dan zal na een bepaalde tijd T
(ingesteld m.b.v. ~4 en C1S) de stroom teruggeregeld worden naareen veel
lagere continu toelaatbare stroom (ingesteld m.b.v. V=nt).

De stroombegrenzer kan onderverdeeld worden in vijf subcircuits:
1) een begrensbare versterkertrap (A2)
2) een absolute waarde versterker (A15 en AI6), die de absolute waarde van

de stroom geeft.
3) een filter (R44 en C1S), dat de schakelfrequentie uit de stroom filtert

en een vertraging veroorzaakt tussen de stroomwaarde VI en de gefilter
de waarde Vid •

4) een piek en continustroom comparator, cq. versterker (A17 en A1S).
5) een limiter op positieve en negatieve waarde van V2 (A19 en A20) .
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R46

fig 11.2: schema stroombegrenzer (I-limiter).

R9 v.

De versterker rond A2 (versterker van de tacholus) heeft aan de uitgang een
weerstand, zodat de uitgangsspanning Vg begrensd kan worden door een
uitwendig circuit. Zolang de uitgangsspanning binnen de grenswaarden
blijft, zal de uitgangsspanning Vg de ingangsspanning Vi volgen. Wordt Vi
echter te groot, dan kan Vg worden begrensd door een uitwendig aangebrachte
begrenzer.

A15 en A16 vormen samen een absolute waarde versterker.
inverterende versterker opgebouwd die, wegens diode D12,
VI>O. Dus VI=-VI . Is VI<O dan is de opamp buiten werking en
op de plus ingang van A16 en geldt VI-VI.
Samengevat:

Rond A15 is een
aIleen werkt als
staat VI via 2*RI

ofweI:

Voor de limiter geldt dat hiervan beide diodes sperren zolang IVgI<Vz •

Immers, voor A19 geldt: V)=Vz mits de diode geleidt, en dat gebeurt pas als
Vg>Vz • Op dat moment wordt Vg begrensd. Op dezelfde manier werkt de -1
versterker rond A20.

De werking van comparator/versterker rond A17 en AlB wordt nu bekeken. Er
geldt: Vpiek>O en Vcont<O. Stel dat VIcl>Vcont (dus I I I<Icont ), dan geldt dat de
uitgansspanning van A17 positief wil worden en diode D14 spert, dus VZ=V~.k.
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Stel nu dat Vld<VCDnt (dus II I>IcDnt>, dan geldt:

(11.1)

Het moment waarop A17 de spanning op Vz gaat overnemen, geldt:

Als V1d<-11!12*VCGDt dan wordt het verschil tussen 23*V1d en 22*Vcont gebruikt
als 1imietwaarde voor Vu • Omschrijven van (11.1) geeft:

Hieruit blijkt dat het verschil tussen V1d
om Vu te begrenzen. Een kleine verstoring
geld door de begrenzer.

en Vc wordt versterkt en gebruikt
in V1d wordt daarom snel weggere-

~-...------l Ix

Vcom 22

fig 11.3: Vervangingsschema als begrenzer actief
is.

In principe kunnen we stellen dat voor de overdracht van Vu naar VI in fig
11.2 gelijk is aan 1 maal. Immers, de spanning VI wordt door de stroomver
sterker zo goed mogelijk bijgeregeld tot de waarde van Vu • Op het moment
waarop de begrenzer actief is geldt fig 11.3. Verwaarlozen we de vertra
ging, dan geldt:

en met Vcant • -1. 0 6

Vu • -23 IVuI + 23. 32
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De bereikte eindwaarde zal dus niet afhangen van de stroomrichting (of
draairichting) .
Een meting leverde de volgende waarden op (fig 11.2):

Vpiea - 2. 00V; V"""t - -1. 08 V ;

Als de motor loopt:

V2 - -2.03V; VI" - 0.165V

En als deze geblokkeerd wordt:

11
dus Vc - TZ Vcont - -0. 99V

V2 - -l.06V ; VI" -l.OOV

Dus de stroom is door het blokkeren van de motor gelijk geworden aan de
ingestelde waarde op IVel + 1%. De limiter regelt de stroom dus niet
helemaal naar de ingestelde waarde, maar het is prettig dat de waarde van
de stroom in ieder geval maximaal 1% groter is dan de gewenste stroom!

Conclusie is dat de stroombegrenzer zijn werk uitstekend doet. Door de
tijdvertraging via het RC netwerkje is het mogelijk hoge piekstromen toe te
laten die een bepaalde tijdsduur T mogen hebben. Komen er veel piekstromen
na elkaar, waardoor de condensatorspanning tussendoor niet nul geworden is,
dan zal de begrenzer sneller aangesproken worden (kleinere tijd T).
Sporadische piekstromen kunnen de volle tijdsduur T aanhouden.

Daardoor is voor het versnellen van de motor een flink aanloopkoppel
beschikbaar om snel de gewenste eindwaarde te bereiken en zal de motor bij
blokkeren een lager (instelbare) continu koppel uitoefenen, zodanig dat de
motor + versterker door het blokkeren niet vernietigd worden. Als de
mechanische constructie niet gedurende lange tijd tegen het continu koppel
bestand is, zal er een detector gemaakt moeten worden om de situatie van
motor blokkeren te herkennen (bv. tachospanning is nul en het foutsignaal
in de snelheidslus is juist groot).

11.2. De noodstop.

De motor moet d.m.v. een noodstop onmiddelijk gestopt kunnen worden als de
computerbesturing ergens fout mocht gaan. Om zeer snel tot stilstand te
komen, wordt de motor actief naar een snelheid nul geregeld door de
versterker (dus motorspanning ompolen). De uitvoering is weergegeven in fig
11.4. Om de motor te stoppen wordt simpel de stuuruitgang van de eerste
versterker (niveau aanpasser rond A1) verbroken met de regellussen d.m. v.
electronische schakelaar ES1. Daardoor zal het systeem de motorsnelheid
onmiddelijk terugregelen naar nul.

Opm: ESx is gesloten als de stuuringang hoog is.
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RS3

,

I-_+-_ V,

V,

ESI

M9

RS8
S21---C:=:J-'1

'det~,EI------l

_b;":] '9..M10
.--'-+---'

RS7
51 f---CJ-"-

fig 11.4: 5chema noodstop.

Omdat de schakelaars op de rolschroef (ingangen 51 en 52) altijd gesloten
zullen blijven als deze de uiterste stand heeft aangenomen, is er een
aantal in en uitgangen toegevoegd waarmee door de computer kan nagaan of de
uiterste stand bereikt werd (uitgang 'det'), en kan deze de noodstop actief
uitschakelen (ingang 'disable').

Omdat de 5KF actuator geen eindschakelaars heeft, maar wordt voorzien van
een potmeter, is de schakeling zodanig aangepast dat d.m.v. een potmeter
een eindstandbeveiliging tot stand komt. Op punt Vp komt een spanning van
de loper van de actuator-potmeter. D.m. v. P4 wordt de hoogste eindstand
ingesteld, en d.m.v. PS de laagste eindstand (hoogste eindstand c hoogste
spanning op Vp , die wordt bereikt door een positieve ingangsspanning aan de
versterker). 5tel Vp wordt groter dan de loperspanning van P4. Dan wordt
het niveau op ingang 52 laag. Daardoor wordt E51 via de gesloten E52
opengezet. Blijft nu Vi nog steeds positief, dan is de uitgang van A22
hoog. Dus E54 is gesloten. E54 wordt geopend, als Vi voldoende negatief is,
zodat de verbinding via E51 weer tot stand komt. Hetzelfde verhaal ge1dt
voor 51 en A21 bij de laagste stand.

Op deze manier ontstaat een eenzijdig werkende eindstop. Door de kleine
offsetspanning via deler RS9 tim R62 moet de ingangsspanning een bepaalde
minimumwaarde hebben (+1- 10 millivolt), voordat de begrenzing uitgescha
keld wordt.
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11.3. Specificatie van de voeding voor de versterker.

De servoversterker kan gevoed worden met elke voedingsbron die 'hard'
genoeg is, d. w. z. die continu de nomina1e motorstroom kan leveren, en de
piekstromen op kan vangen zonder dat de spanning te ver instort. Als de
spanning te ver daalt, zal IC1 (LM317) dat gebruikt wordt, om de 15 Volt op
te wekken, uitval1en en daardoor kan het geheel gaan oscilleren! In
noodgevallen moet er dus gebruik gemaakt worden van een 10sse 20 .. 24 Volt
afgevlakte voeding (met elko) om de regel-electronica te voeden via IC1.

Een mogelijkheid die een aantal voordelen biedt is de volgende:
uitgangsspanning minstens gelijk aan de maximale motorspanning. Moet de
motor ook bij zeer hoge toerentallen nog snel reageren, dan zal er een
behoorlijke overspanning moeten zijn, om de versnellingen op te kunnen
brengen. Immers, de overspanning die de motord.m.v. de motorstroom laat
versnellen, neemt af bij toenemend toerental. In dat geval:

overspanning • Vmotor...... + IpJ.d .R.otClr

de voedingsspanning zodanig bufferen met elko's, dat de piekstromen uit
de elko's geleverd kunnen worden. Dus .Q op de condensator mag tijdens
een piekstroom slechts weinig spanningsvariatie op de elko veroorzaken.
Dan kan namelijk de voeding d.m~v. een (electronische) zekering
beveiligd worden op de nomdnale motorstroom. Mocht er dan ooit kortslui
ting optreden, dan zal de zekering het begeven voordat de transistoren
(of de motor) defect raken. Wordt de voeding veel ruimer bemeten, dan
moet de versterker op de voeding aangesloten worden d.m.v. een zekering!

Nogmaals, de gehe1e servoversterker, is weergegeven in bijlage A.1



82

12. Metingen aan de praktische servoversterker.

12.1. Metingen nodig om de versterker te kunnen 'afregelen'.

Het principe van de servoversterker werkt. Om er zeker van te zijn dat deze
ook aan de specificaties voldoet zullen er enkele metingen gedaan moeten
worden om dat na te gaan.

De metingen betreffen:
Eindfout in de I-lus op een stapsignaal.
Bandbreedte I-lus.
Bandbreedte Tacho-lus.
Invloed van een statische belasting op de snelheid.
De stapresponsie van de motorstroom om de beveiligingstijd in te
kunnen stellen.
De stapresponsie van de motorsnelheid om te bepalen hoe het systeern
reageert op een 10 Hz witte ruis aan de ingang.

De meeste metingen zijn vrJ.) simpel. De stapresponsies zullen gemeten
moeten worden met een geheugenscoop omdat dit niet met hoge frequenties
gedaan kan worden.

Verder moeten we niet vergeten dat zowel in de I-lus als in de tacho-lus
een pool (nulpunt) opheffing plaats vindt met de pool (nulpunt) in
s=-D/J.
Wordt de motor nu aan een aandrijving bevestigd, dan veranderen zowel J als
D en is de kans groot dat de pool op een andere plaats komt te liggen. Op
de een of andere rnanier moet men dus in staat zijn om de verhouding D/J van
d~ totale aandrijving te meten, om aldus de versterker zo goed mogelijk af
te regelen.

In de literatuur ([38], [39]) vond ik een beschrijving van een methode,
uitgedacht door de heer Pasek, om uit de stapresponsie van de motorstroom,
de motorparameters te bepalen. Aan de hand van de responsie bepaalt hij in
welke van zes mogelijke klassen (3 eerste orde en 3 tweede orde systemen)
het systeem valt. Daarna worden een aantal karakteristieke tijdstippen
bepaald en m.b.v. deze tijdstippen worden m.b.v. een aantal grafieken de
systeemparameters bepaald, dus L, R, J en D.

De methode van Pasek kan dan gebruikt worden om de parameters van de motor
plus actuator te bepalen. Het is een eenvoudige methode die alleen een
goede regelbare spanningsbron, een stroommeter en een PC met A/D converter
nodig heeft om de parameters te bepalen.

12.2. Meting van atatische en dynamische overdrachtsfuncties.

Opmerking: ALLE metingen zijn gedaan bij een voedingsspanning van 20 Volt,
met de bipolaire uitgangstrap, tenzij anders aangegeven of verrneld in de
tekst.
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De stroom onderlus die in de servoversterker gebruikt is, moet theoretisch
voldoen aan de vergelijking:

Verder zou de bandbreedte van de stroomonderlus ongeveer 1500 Hz moeten
bedragen. De vraag is echter of dat in de praktijk ook het geval is. Daarom
werd zowel de statische Vi-I. karakteristiek, als de overdrachtsfunctie voor
frequenties tussen 10 Hz en 5 kHz gemeten.

De grafiek van de statische
stroomversterking is gegeven in
fig 12.1. Hieruit is op te ma
ken dat de versterking van de
versterker ongeveer gelijk is
aan 2.8 (kleiner dan de bere
kende waarde van 3.02), totdat
de ingangsspanning groter wordt
dan 130 mV. Dit is het moment
waarop de motor a . g . v • de mo
torstroom gaat draaien. Bij
hogere ingangsspanningen neemt
de versterking af. Op een of
andere manier veranderen de
motorparameters aanzienlijk als
de motor gaat draaien. Wordt
nl. de motor expres vastgehou
den voor Vi>130mV, dan blijkt
de versterking w~l ongeveer 2.8
maal te blijven.

Me.as&ftd static eurrenr unplificarion of servo amplifier + mocor
2.9r---~---_--~----,------,

2.8

2.7

2.6

<
2.4

2.3

2.2

2.1

Vi (mV)

fig 12.1: gemeten statische stroomver
sterking.

"'-"""(Hz)

overdrachtsfunctiefig 12.2: gemeten
van de stroom.

devan c=3950 blijkt
i.p.v. 630 Hz.

Vervolgens werd de overdrachts-
functie I./Vi nagemeten. In fig
12.2 is de grafiek van de over
drachtsfunctie gegeven bij
stilstaande motor
(Iq"",=O) (c=3950). Er blijkt wat
betreft de bandbreedte, weinig
verschil te zijn tussen de
overdrachtsfuncties voor ver
schillende gemiddelde waarden
van de stroom. Het enige ver
schil is dat de maximale ver
sterking iets afneemt voor ho
gere gemiddelde stromen. Wat
wel opvalt is dat de bandbreed
te niet gelijk is aan c/2*pi
zoals uit de rootlocus van het
ideale systeem volgde, maar dat
de bandbreedte meer dan een
factor twee groter is! Voor een gekozen waarde
bandbreedte in fig 12.2 ongeveer gelijk aan 1500 Hz
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Vervolgens is de statische snelheidsversterking gemeten van de servover
sterker, d.w.z. de verhouding tachospanning t.o.v. de ingangsspanning als
functie van de ingangsspanning. Dit is gedaan bij twee verschillende
voedingsspanningen , nl 20 Volt en 35 Volt. Uit de grafieken van fig 12.3
en fig 12.4 blijkt dat de versterkingsfactor vrijwel onafhankelijk is van
de voedingsspanning. Verder valt het op dat de versterking behoorlijk
toeneemt bij lage ingangsspanningen. Ook bij 35 Volt is de toename nog meer
dan 3%. De oorzaak hiervoor is gevonden in het feit dat de afregeling op
snelheid nul heel erg nauw komt bij zeer lage ingangsspanningen. Een kleine
offsetspanning zorgt ervoor dat de meting flink verstoord wordt. Na
nauwkeurige afregeling bijkt uit fig 12.5 (Kr - 27, I<'g - 22), dat de
statische overdracht van de snelheidsregelaar gelijk is aan:

waarbij de fout over het gehele bereik binnen 1% blijft! Er mag dus gesteld
worden dat de versterker een lineariteit van 1% heeft en dat het streven
wat dat betreft in ieder geval vast gehaald is!

28.5

28

27.5

<
27

26.5

26:-........~ _

25.5o!-----:o':".2--::o'-:".4--::o~.6--::0':".8---7"--::l"'::.2--:I:':.4--:I:':.6---;'U

Vi (V>

fig 12.3: gemeten statische snelheids
versterking.

Echter, als een motor, bij gelijkblijvende motorspanning, steeds meer
belast wordt met een koppel, zal de snelheid afnemen. De servoversterker
zal deze snelheidsverrnindering tegen moeten gaan. Het blijkt dat de servo
versterker zo goed regelt, dat het niet mogelijk is een afnarne waar te
nemen van de tachospanning als de motor belast wordt van nul tot twee maal
het norninale koppel! De servoversterker houdt een eenmaal ingestelde
snelheid dus zeer goed vast!

Tenslotte blijkt uit het bode diagram van fig 12.6 dat de uiteindelijke
versterker met een bandbreedte heeft van ongeveer 200 Hz i.p.v. de bereken
de 140 Hz. Het blijkt dat deze bandbreedte niet afhankelijk is van de voe
dingspanning.
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fig 12.4: gemeten statische snelheids
versterking: Vtach/Vi ... 26.

__lj.cIomp_"'.."oomplifier+1IIOIOr.

22.3r---~-:""""'---:'_~--~--"""""--""

<
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fig 12.5: gemeten statische snelheids
versterking: Vtach/Vi = 22.
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fig 12.6: gemeten overdachtsfunctie van
de snelheid.

12.3. Meting atapresponsies.

Uit de voorgaande twee hoofdstukken bleek dat de motorversterker, een goede
statische overdracht had en een klein siqnaal overdrachtsfunctie waarvan de
bandbreedte ook redelijk groot is. Omdat het platfoDm op een bepaald moment
aangestoten gaat worden door witte ruis van 10 Hz, is het van belang te
weten wat de responsie van het systeem is op een stapvormig inputsiqnaal.
Wordt de versterker nl. aangestuurd met een relatief grote stap, dan zal
a.g.v. het stapvormige foutsiqnaal van de tacholus (fig 10.26) en de grote
versterking van de cascade regelaar de stroomversterker vrijwel direct vol
uitgestuurd worden, d.w.z. de stroomregelaar zal de motor voorzien van de
volle voedingsspanning. Daardoor kan de motorstroom op de snelst mogelijke
manier toenemen. Door die motorstroom wordt dan het koppel opgewekt om de
motor te versnellen.

10 -+ t (sec)

fig 12.7: inputsiqnaal. fig 12.8: Stroomverloop
na stap.

Voor het bepalen van de stapresponsie van versterker plus motor, is een in
putsiqnaal gebruikt als in fig 12.7. Dit inputsiqnaal zorgt ervoor dat de
motor telkens opstart naar een bepaalde snelheid en vervolgens weer afremt
naar nul. De topwaarde Vt bepaalt uiteraard de eindsnelheid. In aIle
gevallen blijkt de stroom het patroon van fig 12.8 te krijgen, mits de
stapgrootte groot genoeg is. De top van de stroompiek wordt bepaald door
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Vp1ek van de stroombegrenzer. In fig 12.9 is het snelheidsverloop gegeven
voor een I piek-1.8A en in fig 12.10 voor een I piek=9A. Uit beide figuren
blijkt dat de piekwaarde van de stroom de responsiesnelheid aanzienlijk
bei:nvloedt. Als de piekwaarde te klein is ingesteld, neemt de snelheid
ongeveer lineair toe in de tijd, totdat de eindwaarde bereikt is. Wordt de
piekwaarde verhoogt, dan neemt de responsietijd af, maar blijkt er op een
bepaald moment een lichte overshoot op te treden (maximaal 10%). Als de
topwaarde van het inputsignaal verhoogd wordt, terwijl I piek hetzelfde
blijft, neemt de responsietijd uiteraard ook toe.

o 40 . t (IDS)

,,-.~lZJ

o 15 25 - t (IDS)

fig 12.9: stapresponsie
snelheid.

fig 12.10: stapresponsie
snelheid.

Voor de responsietijd (gedefinieerd als het moment waarop de snelheid de
eerste keer de eindwaarde bereikt) geldt ongeveer:

t .. n.lnd. 65 msec (12.1)-rnr

met D-ind in rad/sec, en een I piek - 9A.

om van nul op de maximale snelheid te komen van 6000 rpm is ongeveer 65ms
nodig (bij I piek so 9A). Verhogen van de toelaatbare piekstroom verkort
rechtevenredig de responsietijd.

Gelukkig wordt bij aansturing met witte ruis niet het volle snelheidsbereik
uitgestuurd, maar slechts tot ongeveer 36% van de maximale snelheid (t-25ms
uit (12.1», zodat de responsietijd van de motor maximaal 50 ms is (bij
ompolen is twee maal zoveel tijd nodig!). Echter, door de motor aan te
sluiten op de actuator kan deze responsietijd toenemen, en daarom zal
bekeken moeten worden, wat het systeem doet in combinatie met de actuator.

Vergelijken we nu de responsietijd van de motor alleen met de gemeten
responsietijd van motor plus versterker. Dan blijkt dat de motor alleen
20ms nodig heeft om de eindsnelheid (4.8 rad/sec) te bereiken op een stap
van nul naar een volt. Uit fo~ule (12.1) blijkt dat de motor in combinatie
met de versterker slechts 0.5 ms nodig heeft om de eindsnelheid te berei
ken. De motor reageert dus veel sneller. Dit komt door het hogere aanloop
koppel dat beschikbaar is.

In fig 12.11 is nog eens de relatie tussen stroom en snelheid gegeven
tijdens een stapresponsie (eindsnelheid 11 omw/sec). De stroom bereikt
binnen 1 ms de waarde I p1ek ' De stroom blijft op deze waarde totdat de
snelheid ongeveer gelijk is aan de eindsnelheid. Dan valt de stroom snel
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terug op de normale waarde en
via een overshoot van ongeveer
5% wordt de eindsnelheid be
reikt.

nt

I,.orm
1

15 25 -.
t (ms)

12.4. Berekenen koellichaam.

fig 12.11: Gemeten relatie stroom-snel
heid tijdens stapresponsie.

(12.2)

De MOSFETs zullen een bepaalde hoeveelheid vermogen dissiperen, dat via een
koellichaam afgevoerd dient te worden. Het koellichaam zal de warmte over
dragen aan de lucht door convectie. Omdat de halfgeleider niet een geheel
vormt met zijn behuizing, en de behuizing niet een geheel vormt met het
koellichaam, zal er op elk overgangsgebied een soort weerstand aanwezig
zijn, die de overdracht van warmte bemoeilijkt, denk bv. aan oneffenheden
op het oppervlak van behuizing en koellichaam, waardoor er minuscule gaten
blijven bestaan, die veel slechter warmte overdragen dan een goed contact
van metaal op metaal. om die effecten zo klein mogelijk te houden past men
een goed warmtegeleidende (isolerende) pasta toe om een goed thermisch con
tact te krijgen. Aan andere overgangsgebieden kan men zelf niets meer doen:
overgang junctie naar behuizing, overgang koellichaam naar lucht. om het
mogelijk te maken de grootte van een koellichaam te bepalen, heeft men die
overgangsgebieden gedefinieerd als zgn. warmteweerstanden waarvoor geldt:
(fig 12.12)

die zegt: de temperatuurstijging a.g.v. een vermogensdissipatie P is
evenredig met de dissipatie maal de totale warmteweerstand. Voor de
berekening zijn drie warmteweerstanden van belang, nl:
~hjc: warmteweerstand tussen junctie en behuizing.
~hC:' warmteweerstand tussen behuizing en koellichaam.
~h.. warmteweerstand tussen koellichaam en de lucht.

Als voorbeeld: MOSFET 2N6764 van Unitrode in T03 behuizing/ 100 Volt /
0.055 n / 30 A continu en 70 A gepulst en daarvoor geldt:
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~hjc .. O. 83 K/W.
~hCO .. 0.4 K/W met pasta en mica plaatje.
In de eindtrap loopt continu rnaxirnaal 8A. Qrndat er af en toe grote piek
stromen op kunnen treden, stellen we even dat de continu stroom 12A is. De
drain-source weerstand is 0.045 tot O. 05sn bij Vgo..10V en een I d=24A. Dus
bij 12A geldt:

Dit is de vermogensdissipatie gedurende de tijd dat de MOSFET norrnaa1
geleidend is (statisch bedrijf) .

Op het moment dat de stroom door de inverse diode van de MOSFET loopt,
blijkt de vermogensdissipatie ongeveer even groot te zijn (zie datasheets
in bijlagen A.3 en A.4). Als dan ook nog eens de MOSFET aangestuurd wordt
door een positieve spanning (zoals in de versterker), dan blijkt de
doorlaatspanning af te nemen en natuurlijk ook de vermogensdisipatie.

Als laatste dient nog gekeken te worden naar de vermogensdissipatie tijdens
het aan- of uit-schakelen (dynarnisch bedrijf). Stel dat tijdens het
schakelen, de drain-source spanning gelijk is aan de voedingsspanning
(40V). De schakeltijd is 50 ns. Verder stellen we dat de stroom gedurende
het schakelen lineair afneemt van 25A tot nul:

I ( t) .. 25 (60e-9 - t)
60e-9

Dan geldt tijdens elk schakelmoment:

t=O •• 60e-9 sec

PdiU =
50.-'

( VIdt .. 40.25
~ 60e-9

60.-'I (60e-9 - t) dt .. 3e-5 Joule

Gedurende elke periode wordt twee keer geschakeld (aan en uit) en dus geldt
voor de gemiddelde vermogensdissipatie a.g.v. het schakelen:

2.3e-5
Pg.m =--:z'-

•
.. 6e-5 .. 1.2 Watt

50e-6

Aangezien de vermogensdissipatie bij 24A volgens (12.3) gelijk is aan 31.7
Watt, is de dissipatie a.g.v. het schakelen slechts 3.7% van de totale
dissipatie en mogen we deze wel verwaarlozen.

Door de vermogensdissipatie mag de halfgeleider niet oververhit raken
(kristaltemperatuur rninder dan 150 graden). Stel dat bij een maximale omge
vingstemperatuur van 40 graden, de kristalternperatuur 90 graden is bij een
dissipatie van 7.92 Watt. Dit betekent een kristaltemperatuur van 20+ (90
40)=70 graden bij kamertemperatuur. Uit formule (12.2) volgt dan voor de
warmteweerstand van het koellichaam: 5.08 K/W. De eindtrap bestaat uit vier
MOSFETs die allemaal op hetzelfde koellichaam gemonteerd worden. Doordat
hiervan telkens slechts twee MOSFETs stroom dragen, is de totale vermo
gensdissipatie twee maal hoger en dus de vereiste warmteweerstand voor het
totale koellichaam: 5.08/2 = 2.54 K/W (of rninder uiteraard) .
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Uit een catalagus [47] blijkt dat er nogal wat keus is uit koellichamen die
een warmteweerstand van 2.54 K/W of minder hebben, wanneer de totale lengte
gelijk is aan 15cm (Eurokaart formaat). De typen: SK39, SK08 en SK72 van
fischer elektronik met een hoogte van 25-35 mm en een breedte van 88-120 mm
en een lengte van 150 mm, hebben zelfs al een warmteweerstand van 1.27 K/W
en zijn waarschijnlijk ongeveer even groot als de print die voor de totale
versterker gemaakt zou kunnen worden. Met een koellichaam van 1.27 K/W is
nu aan de hand van fig 12.12 is nu de temperatuur van het koellichaam af te
leiden bij een kamertemperatuur van 20 graden en dissipatie 7.92 W:

En de kristaltemperatuur:

Mocht er een zwaarder type motor of
andere MOSFET gebruikt zijn, dan kan
dus de berekening gemakkelijk over
gedaan worden en een ander koelli
chaam genomen worden.

12.5. Conc~usies servoversterker.

TJ. Junction Temperatur.~ ""--"""8""
A6JC.... PD

Te. c•• Temperatur.~

A6CS
TS. H••, Sink~
T.m~'.tur.

TA.Amb.nt~

Tempetetur • --~

-l-
Ref.,."ce T.m~r.tu,.

fig 12.12: Relatie tussen vermo
gen, weerstanden en temperatuur.

Er is een servoversterker voor DC collectormotoren met tacho ontworpen en
getest die voldoet aan de gestelde specificaties.

De bandbreedte (met S586) is ongeveer 200 Hz en de overshoot in de stapres
ponsie maximaal 10%. Doordat de versterker een PWM uitgang heeft, heeft de
motor altijd het volle koppel tot zijn beschikking en is er vrijwel geen
'dood' punt in de besturing. Daardoor is het mogelijk de motor met een zeer
laag toerental te laten draaien, mits de tachogenerator van een goede
kwaliteit is. Het is totaal geen probleem om de motor met een toerental van
zo' n drie omwentelingen per minuut te laten draaien. Door middel van een
potmeter kan de snelheid exact op nul afgeregelt worden als de ingangsspan
ning nul is.

De specificaties waren zo streng dat ze overeenkomen met een industrieel
product, nl. de 'MAX 400' servoversterker van ELECTRO-CRAFT. De versterker
heeft evenals de 'MAX 400' een MOSFET uitgangstrap en het uitgangsvermogen
is afhankelijk van de gebruikte MOSFETs. In principe is het mogelijk om de
versterker te gebruiken voor voedingsspanningen tot 150 Volt en continu
stromen van 15A. Het is dan weI nodig dat men de grootte van het koelli-
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chaam aanpast. De ontworpen versterker zoa1s beschreven werkt voor voe
dingsspanningen tot 70 Volt en een continu uitgangsstroom van 8 tot 12 A.

De versterker houdt een ingestelde snelheid van nullast tot vollast zeer
goed vast. Het toerental wordt beschreven volgens: n - K * Vi. Daarbij
heeft de versterker over het gehele bereik van Vi (-SV tot +SV) een
lineariteit van 1%.

Geschatte bouwkosten incl. print en zonder voedingstransformator: f 200,-.
Daarbij zijn de MOSFETs,de print en een voedings-Elco de prijzige elemen
ten.
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13. Conclusies

Het blijkt niet mogelijk om een nieuw platform te bouwen van uitsluitend
qekocht materiaal. De totale kosten van de benodigde onderdelen, te weten:
servomotoren, servoversterkers, actuatoren en hoogtemeters (LVDT' s),
blijken het budget dan met minstens 36% te overschrijden. Mede daarom is
een nieuwe PWM servoversterker ontworpen voor het platform.

De enige hooqtemeter die goed lijkt te voldoen gedurende zowel identi
ficatie, als tijdens het regelen, is een LVDT afstandsmeter. De diverse
fouten die optreden, zoals het springen van de meetpunt of het blijven
hangen a.q.v. doorbuigen van de meetstaaf, blijken heel erq mee te vallen,
mits de meetstaaf qoed geleidt wordt en niet te buigzaam is. Meetfouten
a.q.v. de scheefstand van het platform en de straal van de meetpunt zijn
uit te rekenen en te elimineren.

De enige geschikte actuator voor
actuator van SKF. Deze is geschikt
interne wrijving, en de lage prijs.

de platform pijlers is
vanwege zijn hoge spoed,

de lineaire
zijn geringe

Er is een schematische opzet ontworpen, waardoor het ontwerp van het
platform uiteenvalt in een ontwerp voor drie zo licht mogelijke aandrijf
blokken en een zo licht mogelijke bodemplaat. De bodemplaat blijkt slechts
een gering deel van het totaalgewfcht van het platform plus robot te zijn.

Er is een servoversterker ontwikkeld, die een zeer lage vermoqensdissipatie
heeft (MOSFET PWM eindtrap) en een zeer kleine eindfout op een stapsignaal.
De versterker bestaat uit twee regellussen: een stroomlus ingesloten door
een tacholus. De lineariteit van de versterker is beter dan 1%. De overs
hoot in de stapresponsie is voor verbeterinq vatbaar door een betere
afstelling van de tacholus en het aanbrengen van een aandrijving met een
qrotere dempinq dan van de motor zelf. Verder is de versterker beveiligd
tegen kortsluiting en heeft twee stroominstellingen: een voor een nominale
continu stroom en een voor de maximale stroom tijdens versnellinqen. De
totale kosten voor de versterker bedragen minder dan tweehonderd gulden.

Het is gelukt om een ontwerp van het platform te bedenken, waarmee met het
beschikbare budget een nieuw exemplaar gebouwd kan worden.
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driver (twee stuks nodig) en Duty cycle limiter + driehoek generator
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Noodstop en I-limiter

v.2

RS3

f
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Bijlage A.2: Onderdelenlijst servoversterker.

Componentenlijst regelaar + voeding.

Weerstanden:
R1,2 : 27k4 1%
R3,4 : 2k74 1%
RS,23,24,25,26 : 1k 1%
R6 :22k1%
R7 : 8k2
R8 : 27k
R9,lO,ll,14 : 2k2
R12 : 56k + 4k7
R13 :33k
R15,18,27,28 : 12k 1%
R16,17 : 4700 1%
R19,20 : 1k
R21,22 : 0.150 flOW
R29 : 1k5
R30 : 56k1fl.2k
R31 : 10k

PObDeters:
PI :500k

Condensatoren:
C1 : 2200
C2 : 68n
C3 : 47n
C4 : 10u/35V tantaal, dicht bij LM339
C5,6 : lOOn
C7,8 : O,lu/35v tantaal
C9 : 1500
CIO : 150u1 ..V (afhankelijk van VB1)

Cll : 4700u..10.000uI ..V (athankelijk van VB1)

Oioden:
01,2,3,4
05

Zenerdioden:
Zl,2,3,4
Z5

Transistoren:
Tr1

IC's:
A1,8
A2,3,4,7
AS,6
IC1

: 1N4148
: 1N4001

: tn*(VcIImD. + VB1)

: 27V

: BD649

: 'h TI.084
: TI.084
: 'h LM339
: LM317
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Componentenlijst I-limiter.

Weerstanden:
R44
R45,46
R47
R48
R49
R50.51

Pottneters:
P2,3

: lOOk
: 12k
: 10k
: 220k
: 4k7
: 68k

: 10k inste1pot

Condensatoren:
C18 : 10uF/tantaa1/35V

Dioden:
012,13,14,15 : 1N4148

IC's:
A15,16,17,18 : LM324
A19.20 : th TL084

Componentenlijst Duty-cycle-Iimiter en driehoek generator.

Weerstanden:
R35,39
R36,38
R37
R40,41
R42
R43

: 3k3
: 4700.
: 47k//47k//12k
: 1k
: 10k//27k
: IOn

Condensatoren:
C17 : 2n2

Dioden:
010,11

IC's:
A9,lO,ll,12
A11,12
FF1

: 1N4148

: TL084
: 'h LM339
: 'h 4013
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Componentenlijst Driver.

Weerstanden:
R32,33 : 2k2
R34 : 680

Condensatoren:
C12 : 330p
cn : 270p
C14 : 220u ELC0/25V
CIS : 2n2
C16 : O,22u/35V tantaal

Dioden:
06,7,8
D9

Zenerdioden:
Z6
Z7,8
Z9

Transistoren:
MS,6,7
M8

IC's:
N1,2,3,4,5,6
N7
N8

Transfonnator:
T1

Zekering:
ZlO

: IN4148
: 1N4001

:3V6
: 15V
: 1h*(Vdsma + VBl)

: BS170
: power MOSFET (BUZ11, BUZ24, oj.d)

: 4069
: 1/64050
: 5/64050

: fenietkem met twee gaten (varlcensneusje)
Philips soft ferrite multi hole core
material 4B 1
afm: (L x B x H): 14 x 8 x 8 mm
gaten 3 mm doorsnee
primair 2 * 4 windingen geemalleerd draad, doorsnee 0.2 mm
secundair 2 * 12 windingen geemaileerd draad, doorsnee 0.2 mm

: 0.5A snel



Componentenlijst Noodstop.
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Weerstanden:
R52
R55,57,58
R56,59,62
R53.54
R60,6l

PonDeters:
P4,5

Transistoren:
N9,1O

: lk
: 10k
: lOOk
: 56k
: lOOn

: 10k

: BS170

Ie's:
A2l,22,23,24 : LM324
ESl,2,3,4 : 4016 of 4066
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Bijlaqe A.6: Definitie schakeltijden + vertraqinqen

--+
t llr It, t

V. I I
I I-,- I-

I I
- - - ~ - -I - -

f
It deloll tdeloll'

to. toll'

lr =tijd ingangsspanning van 10% naar 90%
~ = tijd ingangsspanning van 90% naar 10%
t"., =tijd gatespanning van 10% naar 90%
f.orr =tijd gatespanning van 90% naar 10%
\teJaa =tijd tussen 10% ingangsspanning en 10% gatespanning bij aanzetten
~doff = tijd tussen 90% ingangsspanning en 90% gatespanning bij uitzetten
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Bijlaqe C.l: Schets motorplaat MP.
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Bij1age C.2: Schets bovenste steunplaat BSP.
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Bijlage C.3: Schets onderste steunplaat OSP.
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Bijlage D: Lijst van servomotoren.

----_._-_._---- -

Permanent magnet DC SJ:?n/{"· ." >ors I
'1 IIDia.~W«...~..,.,;,"! ~II'''t:~~l'fA'.t~
This series ot low inertia rrolors and rrotor/lachometers is
designed to cover a wide vartety of professional and Industrtal
applications where high performance velocity and/or precise
positIOn control are required Most rrotors accept ·Renco·
rrodular encoders (see page 15) and versIOnS of the S19 and
S26 are available with protectIOn to 1P54.

All are available with rrounted encoders.

counts. and compatible amplifrers Contact sales department
tor system deSign assistance

Most unrts are available ex-stock.
Full details are gIven on Individual data sheets available on

request

• Renco 15 the encoder d'VISIOf) of Robbins &MyerslEleetro·CrafT

IM1TDI
SS72·'A U7 0.35 U 7.S SOClO 30 u. 3.1 1.. 1.' f3 2.S 7.1 0.31 U 0.95 3.S H 0.28 '30.,... .'0" .'0-1 .'0-'
S374·1A 1.1. 0.70 2.~ 102 SOClO 30 0.37 a 2.5 ... f3 2.S H 0.41 U U 2.0 3.0 0.28 011."., .'0-' .'0" Il""
S540·'A 1.21 '.05 2.M 23 eooo 10 2.0 3.2 07 2.' 4.;' 2.21 S.O 1.0 7.' 7.• 0114 16 2 , 3.3$.'0" .'°-1 .'0-1 .,.-1

seeo·$A 1M 3.3 7.' S3 SOClO 90 UI 'O.S U U 136' '.SO 21 3 .~l, 1.7 O. 0.7 '.7 1.2_,.-1 _10- 1 .'0-1

seeo·58 I" 3.3 U 25 SOClO 90 2.21 7.8 .~:.J U '36' •.SO 2.1 3 ,1.3 ZO.2 1.3 '.7 3.2 H.,,-' .'0-' .'0"
S,I·.A "'7 3.35 7.7 3$ .soc 10 1.Z H '06 S7 '3.6' •. SO 27 2.0 U 1.7 034 06S 01 OS.10. 1 .'0-3 .,O·l xll-'

5'1·'8 "'7 3.35 2.1 ,. 2500 BO '.2 U '06 S7 13.6· ..SO 2.7 20 2.3 20.0 a 3.' 1.2 .0.'O-I .'0" .'0" xIO·'

S'I-lA ,.- U '0.2 so .500 10 .~.5_. .7 17.7 S.7 '36' •. SO 'I u .\:~. 14.1 0.34 o SS 09 OSxlO" _10- 1

511-38 UI U S.95 30 2500 10 U '.3
17.7 S7 '36' .SO , I U U2 20.3 092 , 2 '3 '.Sx,o·' IttO- li III 10-' .to-'

S26·1A 1.3 11 132 30 2500 120 ... 6.2 706 ,n
11." .so 14 60 ~;~, 3... " '3 19 2S.to·t .to· l .'0· ,

sze·lA 1.3 11 4.03 11 2500 '20
... 7_ !~ci~'

,n 111' •.so 14 60 3.f7 liZ.O 2.7 30 '.7 SO.,,_t .'0-' .'0·'

S372-,AIT me .311 U6 7.S SOClO 30 1.3 S2 14 U ij 2.S U 044 U US 3S 45 029 1.30 3.0 41 S.O 02 0.01••a-' .'0-1 .10~ .to--

S374-1A/T .,. .711 Bs '02 S/XIO 30 5.01 U B ,.- U 2.S 5.5 0.12 U U 2.0 :io 029 0.• 3.0 41 S.O 0.2 0.0'..... • ,a-' .10'" .,a-'

__'AIT
.!I 1.115 :u 30 BOOO 10 1.7 '02 0.7 :t. •.s. 227 S.O '.25

U U 0.1 '~;5 2.lI!i 3.311 '4.2 720 SO 02 0115.,a-' • ,a-' ..a-' .....
__,81T

.Il '.$5 :t3 Z4 S/XIO 10 •5,i. U
,.

.~J~ •.SO· w '.2 1.7 .M 'U 11 2.0 2.1 U 142 720 S.O 02 0.05.IO-J .to-'

SIB-,AIT ., US 12 311 4!iOIl 10
,.34 U '0.1 .~l., '3.1. -so 2.7 2.72 .~I U 0.34 0.5!i 0.77 0.42 14.0 110 2.0 02 0.0'.,... .to·1

S1B-.BIT $I us 2.9 •• 2500 10
,.34 7.• ~~#, S.7 '3.1. 'SO 2.7 272 1.3 M.O 29 3.' '2 '.0 '4.0 110 2.0 02 0.0'..... .10'" 11'0-'

S'9-3A!T ..- U '0.1 !if) 4!iOIl 10 2.1 12 17.7
x~lr '3.S" .SO '9 •.SO U 'SA 0.3l O.es 0.11I 0.114 '4.0 110 2.0 02 0.0'.,... Xto-I .....

SI_IT ,.- U S.IS 30 2500 10 U U 17.7 s.7 13.S· 'SO 1.1 '.SO 1.32 au 0.92 12 13 1.5 '4_0 110 2.0 02 0.1>1..... ..... ..a-' .to-1

_.AIT 1.3 11 I .• 30 2500 ,m 7.7 72 70.' 1.77 '1'" •.so ... U U4 ao II 13 14S 1.1 ".0 110 U 0.2 0.0'..... .10< .1(r' .....
S!l-IBIT 1.3 11 4.03 II 2IIlIl '20

7.7 I.' 70.6 '77 '1.;" .SO ... S.I ...7 1:1 U 3.0 17 50 '''.0 110 :to 02 0.01.... X10-1 1110-1 .tr'

S!l-3AIT U 21 11,5 5!i 3000 '20 12 ., 70.6 '77 le.l" o.s. 1.' U W ao O.OS 0.7 '.57 " '''_0 110 2.0 02 0.01..... xl0·' xIO·' .,0-'

S2IHBIT U Z1 7.11I 311 2OlIO 120 12 U ~O~J
,77 ,.,. o.s. I' U ~, ILO 1.1 IJ 1.3 3.0 ".0 110 2.0 02 0.0'.,a-' x10··

....-.0 teQ ......., teQ w.n.eo tag """'eo 1.a9

...-eo IaljjI 1IrIleo:.g YI-.eo IaljjI MarIfo8(J;a;
Reo a.ae-. G'ee~ W"".le

Reo &OK' G'M~ W--·f
Aec e.ac~ &.A Wf-'{

AEi:l B.JE: N---t-

~_T~.'."~
~--~-~_..._~
~__6_ _ ..Q-'!_
S588 6 013------ ---

__T_L.-~

CCIOc1lWlse rOiatlOl"l~ from orwe shah end)
T". -. ,..-....
53n
5374
S.....
51'
~

.~~~~=~- ---==e------
:: ::::. I,-:e

8

51' .,
"

0'3

Co 13



These motors and motorltachometers oller dependable. cost.
eftechve performance resulhng from highly elliClenl magnetic
design TorQue outputs range from between 0.08 and 4Nm.
The" high torQue output 's combined With low Inertl8. making
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them Ideal for fas!. high preciSion performance.
TYPICal applicatIOns are axis drives lor latheS. mills. machining
centres. high speed WInders and special purpose machinery.

.:... .. ,.,

._.
_.. 7:- - -:.:

,~-~=-,.. '\
:--t:: ..

.'::3~L SEFilES

s~~_·.. " :..~<
<~. ~:.~ __2:- -:4, ="" V.~I'

-",---

~V
1

~~w
":.'="""~

--.-.-
.::: .:~

. '·3EPIES

...,,,,1j,....
-::81:::3: .,. .

.\'~ .._~'~~ ...-1 ;-&'1''''''":.
:2 ~ • I I I ; .

," ,...._~ ~ 1 1

~.. ".",).;~_.' :-._._.. ... ' , ;",
, . • l~(lJ 4-' • • I I I

,:...... I

\~--l ....YV.... 1I: ...:ta. u:ll KfJ'~ -
~-

•



128

IPermanent magnet DC servo m('-to~s-·-·-·I

PERFORMANCE CURVE5 Con/lnUOllS operating region Intenniltent operating region
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Bijlage E: Tabel met kunststof tandwielen.

Stirnzahnrider BUS Delrin
IIlll gefriIIen ZIIvwl, ger8de--

~ cs.-nd l00"C,1IurDeIIIII 11l1"C.
Wa.-.utMh.... (dllIg.) 0.5% e-.
......Weilwluffllcllt-w ....s.-. ..

AI1IbI- IZIIlrw- do NL 0 d IzuI. MD
'*- uIII IM1 mm IM1 IM1 Nan

I
281 010 10 8 4 4 2 0,8
281 012 12 7 4 4 2 0,9
281 013 13 7,5 4 5 2 1,0
281014 14 8 4 5 2 1,2
281 015 15 8,5 4 6 3 1,4

281 01. 1. 9 4 6 3 1,6
281 017 17 9,5 4 6 3 1,8
281 01. 1. 10 4 8 3 2,0
281 0111 111 10.5 4 8 3 2,2
281 020 20 11 4 8 3 2,5

281 021 21 11,5 4 8 3 2,7
281 022 22 12 4 8 3 3,0
281 023 23 12.5 4

11~
3 3,3

281 024 24 13 4 3 3,6
281 025 25 13,5 4 3 3,9

281 028 21 14 4 10 3 4,2
281 027 27 14,5 4 10 3 4,5
281 028 28 15 i 4 10 3 4,9
281 030 30 18 4 10 3 5,6
281 032 32 17 I 4 12 4 6,4

281 035 35 18,5 I 4 12 4 7,7
281 03lI 36

~I
4 12 4 '.1

281 038 36 4 12 4 9,0
281 040 40 21 I 4 12 4 10,0
281 042 42 22 I 4 12 4 11,1

281 045 45 23,5 I 4 12 4 12,7
281 048 48 25 4 12 4 14,5
281 050 50 26 4 15 4 15.7
281 052 52 27 4 15 4 17.0
281 054 54 28 4 15 4 1',3

281 056 55 28,5 4 15 4 19,0
281 058 58 29 4 15 4 19,7
2111 OlD III 31 5 15 4 22,4
2111 054 84 33 5 18 5 23,9
2111 055 55 33,5 5 18 5 24,2

2111 070 70 36 5 18 5 26,1
2111 072 72 37 5 18 5 26,9
2111 075 75 38,5 5 18 5 2'.0
2111 OlD 80 41 5 18 5 29,8
2111 055 85 43,5 5 25 5 31,6

2111 OlIO 10 46 5 25 5 33,4
2111 llIIlI II 49 5 25 5 35,5
2111 100 100 51 5 25 5 36,9
2111 114 114 58 5 25 5 42,1
2111 120 120 61 5 25 5 44.3

AI1Ikel- ZIIlrw- do NL 0 d zuI. MD

'*- uIII IM1 mm mm IM1 Nan

2112 010 10 8,4 8 5 3 1,5
2112012 12 9.8 6 8 3 2,2
282013 13 10,5 8 7 3 2,6
2112014 14 11,2 8 8 3 3,0
2112 015 15 11,9 8 8 3 3,4

2112 01. I' 12,6 8 8 3 3,9
2112 017 17 13,3 6 8 3 4,4
2112 01. I' 14 6 10 3 4,9
2112 0111 III 14,7 6 10 3 5,5
2112 020 20 15,4 8 10 4 8,1

2112 021 21 18,1 6 10 4 6,8
2112 022 22 18.8 8 12 4 7,4
2112 023 23 17,5 8 12 4 8,1
2112024 24 18,2 8 12 4 '.8
282025 25 18,9 8 12 4 9,6

2112028 28 19,6 6 12 4 10,4
2112 027 27 20,3 6 12 4 11,2
2112028 28 21 8 12 4 12,0
2112030

I
30 22.4 6 15 4 13,8

2112 032 32 23,8 8 15 4 15,7

2112 035 35 25,9 8 15 4 1',8
2112036 36 28,6 8 I 15 4 111,9
2112 038 36 28 6 15 4 22.2
282040 40 29.4 6 15 4 24,6
282042 42 30.8 6 20 5 27,2

2112 045 45 32,9 6 20 5 31,2
2112 048 48 35 6 20 5 35.5
2112 050 50 36.4 6 20 5 38,5
2112 05Z 52 37.8 6 20 5 41,7
282054 84 39,2 6 20 5 44.9

2112 055 15 39,9 6 20 5 46,8
282058 58 40.8 20 5 48,3
2112 OlD III 43.4 20 5 55,0
2112054 84 46.2 20 5 58,6
2112 055 55 48,9 20 5 59,5

2112 070 70 50,4 20 5 84,1
282072 72 51.8 ,20 6 85,9
2112075 75 53.9 20 6 68,6
282 OlD 80 57.4 20 6 73.1
282085 85 60,9 20 8 n,4

2112 OlIO 10 64,4 20 6 ",9
2II2ll11l1 II 68,8 25 8 87,1
2112 100 100 71,4 25 • 90,5
2112114 114 1 81 ,2 25 8 100,0
2112 120 120 85,4 25 8 100,0

70
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Bijlage F: Sensorex LVDT.

SX 20 E SERIES LVDT LINEAR
DISPLACEMENT TRANSDUCERS

LOW COST SERIES

GENERAL SPECIFICATION:

Nominal electrical stroke
Primary sine excitation
Excitation Frequency
Non linearity error
Resolution and Hysteresis
Residual null
Initial unbalance
Thermal sensitivity drift

± 1.25 mm to ± 250 mm
1 to 10Vrms
1 to 10kHz (2500Hz nominal)
< =± 0.25% FSO
non detectable
< =0.5 % de P.E.
- 55°C to + 150 °C
< =250 ppmfC
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Bijlage G: SRF lineaire actuator.

SKF lineaire actuators
Een standaard pakket in de praktiJk geteste onderdelen

De lineaire actuator is opgebouwd rond de SKF kogelomloopschroefspil. een SKF produkt dat veel wordt gebruikt
in de gehele industrie. bij allerlei werktuigbouwkundige apparaten en ook in vliegtuigen.

Het grootste voordeel van de kogelomloopschroefspil is zijn lage wrijving. Dit betekent een zeer hoog rendement,
hoger dan 90oib; het rendement van een conventionele schroef en moer is ongeveer de heltl hiervan.
De kogelomloopschroefspil is ingebouwd in twee telescopische buizen; de buitenste ter bescherming en de bin
nenste voor de lineaire verplaatsing. De binnenste buis is voorzien van een effici!nte, slepende afdichting.

De lineaire actuator is voorzien van een elektromotor. waarvoor een aantal alternatieven mogelijk zijn; 12V of 24V
gelijkstroom en 220V of 115V wisselstroom.

Vermogen wordt van de motor overgebracht naar de schroefspil en de binnenste cilinder door middel van een worm
en wormwiel. Om een robuuste. lichte en corrosievrije constructie te realiseren is de overbrenging in een aluminium
huis ondergebracht. De overbrenging is zo ontworpen, dat deze met aile beschikbare electromotoren kan worden
gekombineerd. Bovendien zijn er standaard drie verschillende overbrengingsverhoudingen, waarmee verschillende
maximum snelheden mogelijk zijn.

De SKF Lineaire actuator is geheel onderhoudsvrij.

4 BKP'
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Kogelomloopschroefspil
met cilinder
Technische gegevens

L

, A I

M
, -- ..

o I f
T :

1.:11'- r7
r--rr ~AI

~ II+ III

r-tr-Ll , Ir
I

~A.A~

Stande.rd sleglengten

Slag-
lenglen (m) 50 100 200 300 500 700

CCBR 32 S X X X X X X
CCBR 40 S X X X X

Andere SkIgIengten 14n 0I:l UtM'••g Ie ¥8f"knJOen
S • lMaglengte In mm

Afmetlngen

Kogek>mloop-
L 0 0, A G F f d d, E T Mschroefsllil e

CCBR 32 S+ln 32 35 37 30.0.' M30x 1 3 M12 7h8 7.8.0' 5 2h9 19 38
CCBR 40 S+223 40 44 57 38.0' M38 X 1.5 3 M16 10 h 8 11.2.0 , 5 3h9 27 53

L1ne.lre ene/held els funetie ven het toerental

".ire V

-- (-I

100+---,--.....,.""'7-"7"----,

CCBR 40
100 mmisec

1200 omw/min

CCBR 32
Max. snelheid: 100 mm/sec

15000mw/min
2000 "Toerental omw/min

15001000500

5O+----1f+,r-+--+---l

BICF 19



Verdere gegevens

Kogelomloopsehroeflpll met clllnder

- Middellijn

- 5poed (5)

- Dynamisch draagvermogen (C)

- 5talisch draagvermogen (Co)

- Vereisl Koppel om de schroefspil
Ie draaien bij een gegeven belasling (F).
zie grafieken hieronder

- Toelaalbaar Koppel (maximaal)

- Lineaire snelheid v (mm/sec) als
funetie van hel loerenlal
n (omw/min)

Benodlgd koppel voor een bepeelde exlele krecht

CCBR 32
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CCBR 32

12 mm

4mm

2500 N

5100 N

K. Fx 5
5000

2Nm

CCBR 40

CCBR 40

16 mm

5mm

5000 N

8800 N

K • F x5
5000

5Nm

F
(N)

....+------<-------hoL--

'000+---1-.,1-:""""'--+--

""'+--++--- +_---1

20

F
(NI

""'"
4000

JOOO

2000

'000

K K
Nm Nm

BKF
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Bijlage H: Dealerlijst mechanische componenten.

- Sensorex LVDT:

Koning en Hartman
Energieweg 1

2627 AP Delft
Postbus 125
2600 AC Delft
Delft
Tel. 015 - 609906

- Scheavitz LVDT:

Schauten instruments b.v.
Patrijsweg 10
2289 EX Rijswijk
Tel. 070 - 3900500

- Madler tandriernen en poelies

Transteco aandrijftechniek
Postbus 209
1380 AE Weesp
Tel. 02940 - 65014

Technisch bureau Koppe b.v.
Postbus 112
2240 AC Wassenaar
Tel. 01751 - 19322

- Madler tandwielen

Technisch bureau Koppe b.v.
Postbus 112
2240 AC Wassenaar
Tel. 01751 - 19322

- Electro-craft servornotoren en servoversterkers

Van Gelder compagnie
Schuttevaerweg 60
postbus 660
3000 AR Rotterdam



Tel. 010 - 4156622

- SKF lineaire actuators

SKF Multitec b.v.
Zekeringstraat 36
postbus 94
1000 AB Amsterdam
Te~. 020 - 6811646
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