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Ret ondcrdrukken van limit<·cycles in servcsystemen

met speling en verin5.

Een Gervosysteem met tandwielspeling en een massa-veersystecfu

wordt gesimuleerd op de an~oge rekenmachinc. De optrcdendc

liB~t~cyclos ~orden onderdrukt door het toepassen van VCT=

deelde terugkop~eli~g. Aangegeven wordt hoe de terugkoppcling

moet ~orden inbestcld. Door het aanbren~en van verdeeldc teruc~

koppe1in5 is de reson~nti0van het systeem verrnioderd. E~ vordt

een stabiliteitscriteriuill voorge3teld dat betrekkin~ hccft op

het al dan niet ~anwezig zijn van limit~cycles.



Schrijver van dit verslag wil zijn erkentelijkheid betuigen ann

de N.V. Hollandse Signaalapparaten,met name aan de heer H. M~yer,

die het mogelijk heeft gemaakt dit wcrk in zijn afdeling te

verrichten, en nan de heer Sj. TysIDa vanwege zijn deskundige

begeleiding bij het uitvoeren v~n het onderzoek~
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1. Inleiding. Aanleiding tot het o~derzoek.

Door de N.V. Hollandse Signaalapparaten worden installaties gebou~~

waarin verschillende servosystemen voor positie - sturing voorkomen.

Bij deze servosystemen wordt de rotatie van de motor door middel van

tandwielen overgebracht op de last - as. 'Ondanks het feit dat men tand

wielen gebruikt Van een zeer goede kWffliteit is men niet in staat om te

voldoen aan all~ eisen die aan oen ideale tandwielketen gesteld moeten

worden. In het ideale geval zou in de tand~ielketen geen speling mogen

optreden, en tevens zou de overbrenging volkomen star moeten zijn,

rn.n.~. de hele tandwielketen moet vrij zijn van ve~ing. Er is een reeks

van maatregelen mogelijk om spelin5 en vcring te5en te gaan 9 die

nIle hun veer en hun tegon hobben. Signaal heeft tot nu tee gekozen

voor tandwielen van hard mat~riaal en korte assen. Bovendien maakt men

de ophanging van de assen zo star mogelijk. Ondanks deze maatregelen

io de overbrenging niet volkomen 6ta~.

D~ last die door de motor io eon bepaalde positie gehQuden mo~t ~orden

he eft een vrij groot trangheidamomont. Dit traagheidsmo~ent vormt.samen

met de voring in de tand~ielketen~ 0en maS6U ~ vGeroyctccm~ dat ne.

aanstotcn een gcdompte sinusvormigc bc~eging vertoon~o

Door de aenrrozighoid van apeling in de tandDiclko~eu knn in sommigc

gevallon cen oscillatie ontstaan met con klcino maar constante

amplitude. Hoeael de amplitude van deze oscillatic zo' klein is dat de

nauwkeurighcid van het servosystcem aan de gestolde oison blijft

voldoen 9 vorman doze o6cillaties niet aIleen een schoonheidsfoutjc

in de installatie. Op de cerate pleats veroo~zakon devoortdurende tri:ling

slijtagc in de tandwielketon v vaardoor despeling plaatselijk grot~~

zal worden. Daardoor neemt de amplitudovan de trillingen toe 9 tcrgijl

zoals later aangetoond zal gordon en ook experimentoel io v&stgesteld,

de frequentic nau\"!eli.jks verandert ~ zoda t de moeili jkhodon steeds groter

worden. Een t~eedov en veel belangrijker gavols van de optredende

oscillaties i6 9 dat de eindversterker van het systoem vrijcrel verzadigd

io, zodat de veroterking veor de signnlen, waarvoor het systeem in feite

ontqorpcn is kloiner is dnn de veroterking die nodig is om de na~wke~~i&he'

to bereik~n die voor dit systeom is voorgeschreveL.

Dit veTslag beschrijft OGn paging om ~en oindo to m~ken aan de oscillati~8..
Bij het onderzoek zijr. twee beperkingen in acht genomen: de nauwkeurig-

heid van het servosysteem mocht niet minder worden door het aanbrengen

van de correctie, en de apeling in de tandwielketen zou gehandhaafd

moeten blijven.
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In dit versiag zal op verr.chillende ~laat~en ~prake zij~ v~ de

stabiliteit van hat beschouwde reeelsysteem. Het woord stabilit~it

~ordt gebruikt voor een groot aantal begrippen. Drie van deze begrippen

zullen in dit verslag gebruikt worden.
t

Ben systeem heet ~~~~~~~!!~~~_~!~~~~!t ':/anneer de af'li jking-ec ~ic :1~': _.~~.l.:;

zijn van verstoringen in eindige tijd uitsterven nauat de verstoringen

opgehouden tebben te bestaan. In daze zin behoort elk lineai~ systeem

stabiel te zijn.

Bij niet-lineaire systemen is het moeelij~ dat er een periodiek uit

gangfisignaal aanwezig is zonder dat er een ingan~ssignaal is. In dit

geval spreekt men van een limit-cycle. Karakteristiek voor een limit

cycle is de periodieke be~eging van constante ~~plitudc en frequentie,

bij afVlezi;;heid van ver6toringen~ hen spreekt jan van een stabiele

limit-cyclH~ oMdat het systeem, oa het uitsterven van de res~onsie op

verstorin[Gn, steeds weer dezelfdelimjt-cycle gaat bCHchrijven. ~en

kan een der:elijk systeem stabiel noemen omdat de responsie op versto"

riJ')~en ui tsterft na het wee;nemen van de verstorin(;€l:lu terv!ijl aIleen do

aigen trillingen van het systeem~ die van constante en begrensd~ amplitu~:

zijn, ov~rblijveno In dit verslag echter zal ecn dergelij~ systeem

als ~~:!~~~~! beschouwd worden o~dat er een responsio aan~ezig blijft

bij afweziCheid van een vcrstoring.

Wanneer een systeem asymptotosch stabiel is.maar zich dicht bij de grens

van instabiliteit bevindt zal het lange tijd duren voordat het ovcr

gangsvcrschijnsel in de responsie uitgcstorven is~ OOk io

dit eeval zal het woord st8bilit~it gebruikt worden o maar dan met ecp

toevoeging die er op duidt"dat niet de stabiliteit in ei&enlijke zin

in het geding is. In dit geval zal gebruik gemaakt ~orden van

"v0:-fr.incerje stabiliteit", een lichte mate van instabiliteit" u of_ -.c:. __ c.CIoo __ c::.~ __ ~o::...,._c:oo _

analoge uitdrukkinge~.

Uit het verband zal steeds juidelijk zijn wat met het woord "stabiliteit H

bedocld i~.
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3. Simulatie van het servosysteem.

3.1 Het servos'! steem
---~------~----~

Als object van het onderzoek is een bestaand servosyeteem gekozen

dat, wanneer de speling tussen de tandwielen groot genoeg is, neiging

heeft tot o6cilleren.

Het onderzochte servosysteem is een van de twee systemen die tot taak

hebben een horizontaal platform in positie te houden. Dit betekent dat

de ingangsgrootheid een constante aspositie ~al zijn, terwijl van de

uitgang verwacht wordt dat hij, ondanks verstorende bewegingen, steede

dezelfde stand zal aannemen ala de ingaande ao. Wanneer in dit systeem

g7en speling voorkomt is het lineair. In dit geval is het syatecm

stabiel. Fie. 3.1.1. gee ft een vereenvoudigd blokschema van het ~eheeJ....

H~

I

'-----t~

Aangenomen is dat de overdracht van motor naar uitgaande as anngcgeven

kan vorden door een ideaal - gedachte vertraging~ gevolgd door cen ele@e~t

dat de speling vertegenwoordigt, zander dot hierin nog vertraging

optreedt. Bij een onderzoek dat hiernaar is ingcsteld is gebleken~

dat in feite aIleen speling optreedt tussen het laatsto en op een na

laatste tandwiel van de keten~ zodat met bovengenoemde aanname een goede

benadering van de werkelijkheid wordt verkr~gen.

In demstallatie komen diverse niet~lineariteitcnvoor u namelijk

verzadiging in eindversterker en moto~~ en tandwielspeling. Aangenomen word

dat alleen tand#ielspeling belangrijk is, en de andere verwaarloosd kunn~n

worden~ Het onderzoek is gericht op verschijnselen met e'en kleinc amplitude

on in dit geval speelt aIleen spcling eon grote ro1 4



fig. 3.. 2.1.
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In de literatuur vindt men zeer dikwijls fig. 3.2.1. ~ls grafische

beschrijving van speling.

Horizontaal leest men de ver-

plaatsing van het ingaa~de element

af, verticaal die van het uit

gaande. Deze beschrijving heert

echter een zeer bcperkte waarde.

De getrokken lijnen worden aIleen

doorlopen wanneer de snelheid

van de assen (we beperken ons

tot spaling bij roterende systp.men

klein is of wanneer de uitgaande

as een klein traagh~id6moment.heef

In zaer veel praktische govallen

is aar. minstcns cen van daze

vOOTwaarden niet voldaan~ zodat de uitgaande as vrijloopt wanneer de snel

hoid van de ingaande ao kleincr wo~clt of van richting omkee~~o Da~

bevindt hot syetee@ van io- C~ uitgaando as zich niot mqer op eon vu~ de

get~okken lijneo o maar ergens er tuasen o ~annoe~ iu~ en uitgaandc ~s

~oor contac~ met olkaar maken zal dit oen botsing ten g~valgo hebbon o

zodat hot contact ~eer verbroken wordt. Om deze,redenen is fi~o 3.2~1.

onbruikbaar als beschrijving van het systeem dat pij thana beschou~on~

3.. 3. ~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~!!~~:=!:~;~~o

Het is mogGlijlt om speling 01' een meer Qxact~ manior tGbeschrijvo~ e::-.

te simuleren wanneer men gebruik maakt van de vergelijkingen die de

~ezamenlijke en de afzonderlijke bel.'Jegingen van do botrokken Massa g a

b05chrijve~o Het systeem ~ordt dan beschrevoa door stclsela lineaire

differentiaalvorgolijkingen 9 een stelsel voor do gezamenlijke bGwoging van
, '

de masseoa en OOD ando~ stolae! VOOT de individuele beoeging van dezo

maaso'o. Het ia Z&ak op het juiste moment over te gaan van het ene

stelsel vergelijkingen ap het andere, terwijl speciale voorzieningen

gotroffen moe ten worden om bij deze overgangen de juiste beginvoorwcarden

moe te nemCD.. T~ven6 zou dan rekening gohouden kunnen TIorden ~t

botsingseffecte~. Dit alles maakt de simulatie een zeer moei?~me

aangelegenheid.

Het is mogelijk om het gedrag van een mechanisch systeem met speling

op vrij eenv~udige wijze en tach nauwkeurig te beschrijven wanneer men
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gebruik maakt van de elastische eigenschappen van het eysteem.

We beschouwen een deel van het systeem, geschetst in fig. 3.1.1.,
namelijk het gedeelte vanaf de motor tot aan de uitgaande as.

In fig. 3.3.1. is J de deformatie van de torsieveer. J wordt beschreven

door:

-~ "1 ).- e ale n - 2 > e

~ 0 1~1 J-2 1 ~e::: ala n-

~ ~) .J;
~ <-e-} 0 als - ~

n 2 n

Uit de figuUi;' lecst men dan gGfrlakkeli jk af~

M '" J1~ .:-- X'1~ <- !.\II,,!

M1

M
2

!:

Xl

K J
y

~anneer hieruit M1 en M2..
J1~ -} f 1 J"1 =

geelimineerd
Kvd

M = ~
n

wordeo 9 volgt:

..
J2~2 ~ f 2J; ::: KyJ

De energic-dissipatie tijdens de botsing wordt niet in aanmerking

genomen omdat aangenomen is, dat de tandwielen ~eer hard zijn, en de

botsing dUB gelijkt op een volkomen elastische botsing.
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"

Het systeem geschetst in fig. 3.3.1 0 kan dan gesimuleerd worden ala
aangegeven in fig. 3.3.2 •• Bij deze schets is nog afgezien van de normering

van de diverse grootheden. De normering zal aan de orde.komen wear

gesproken wordt over de simulatie van het' gehele syste~m.

Wanneer eenmaal het spcling-element en de bijbehorende componcnten beschreve

zijn. is het vrij eenvoudig om een beschrijving te geven van het gehele

sY5tee@~ Daze beschrijving zal het uitgangspunt zijn bij de simulatic

Van het eervosysteem o

Fig o 3 0 4 0 1. (zie na dit hoofdstuk) stelt het ayst0em vOO~o Omwille ~au

de duidelijkheid is deze figuur opgebou~d uit delen~ dio in fcite ni~t

bij elkaar passen o

Het vergelijkingsorgaan wordt gevormd door twee synchro 8 o. K£ stelt de

~erhouding voor tU6sen het hoekverschil van beide syncbroOs en de

uitgangsspanning van de bijbehorend~ fasegevocligc detector.

Deze spanning varieert sinusvormig met het hoekverschil o maar omdat.
dit verschil klein blijft krijgt men een zeer goede benadering vanneer

men aanneemt dat de uitgangsspanning van de synchro's evenredigis

met hot hoekverschil zelfo De demodulator heeft een lineairc karaktoristick

voor alle frequcnties die in het hookverschil kunnen voorkomon o DA reeelaar

Qordt gevormd door een aantal operationele versterkers met bijbehorende

netverken. Het doel van de regelaar is het syoteee~ de gewenste karak

tcristieken te gevcn o K is de verhouding tussen ingangsspanning
c

en uitgangsstroom van de eindversterker bij ohmse belastin~~ Omdat de

belasting inductief is vinden W~ hier een tijdconstante. De tachoterug

koppeling verloopt via de regelaar. De opzet v~naf het punt waur het

koppel M aangeg~ven staat is reeds bekend"uit fig. 3.3.: ••
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Fig 3.~.1. kan op een eenvoudige wijze worden omgevormd tot een blokschema

waaruit de mathematische beschrijving van het systeem kan worden a!gelezen.
,

Dit blokschema iiordt gegeven in fig. 3..4.2. (aan het einde van d:.t hoofdstuk:

In het vervolg zullen Laplace-getransformeerde 'variabelen aangegcven

worden door dezelfde letters als de tijdafhankelijke variabelen. In

gevallen waarin verwarrir.g kan ontstaan zal (t) of (s) worden topgevoegd.

Uit fig. 3.4.2. kan, van achter nsar voor gaande, worden ofgelez~~:

J
2
(s) =

KyJ(s)
(3 • .I~. 1.,)

2
J 2 6 ~f26

~(t)
- if: (t) = e ala

d
1
(t)

~ J"2( t). > e
n 2 n

b(t) , 0 . ~~ J-2 Ctl] ~e U.4~2.)
~ als

n

~(t)
= "2(t) ? 0 ala

J"1(t)
= ,) (t) '< ~e

n n . 2

Ie ~(s)
M( s) =

y

~(s) n
(3 0 4.).):::

2J 1 6 '¢- f
1

6

~
K

<:)
(3.4.1~.)M(s) ;: !'(s)K R

6
' 0 at -:- 1

e

Het is niet mogelijk om het systeem~ beschreven door de betrekkingen

(3 0 4 0 1 0 ) tot en met (),,4 A 6.) zander mecr te 6imul~Nm CJl de ana.loge

rekcnmac~ine! omdnt de getalwaarden van variabelea en ccnstanten

~eer ~iteenlcpend zi~n. Da~rom moet eeret cen nor~ering ingevoerd

",orden. Resul taa f; v."ln deze norzr.ering. waJ.rvoor verwezen word t na __ r
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Appendix ,. zijn de betrek.:dncer. :rl.

1 d 2/j. 8 -1 dj'·
2 ?, 1.10

2

k
2 .

dt2
= A-K<Il ~ •y k 1 dt1

50~1 <~ 50;r· - e" als 50'"1 - 50 '"2 > e·2

A* = 0 als J50'1 ~ 50~.J ~ e·

50d"* ~ 50:-~ -)0 e· als 50"· ~ 50"" < ~c·1 2 1 2

•
dt

~1
sec

~1
sec

~1
soc

~1
oec

~1
sec •

Figo 3.4 0 3. (aan het einde van dit hoofdstuk) geeft het'blokschena

van de rcalisatic op de analogs rckonmachine n

Door het uitgangspunt van de t~che-te~u~koppeling te verplaatsen

is het mobelijk een beter uitgangspunt veor de 6imulatie te viZ".-i~~;.



- 9 -

De tacho-terugkoppeling bevat in totaal drie differentia ties. Twee

van deze di fferentiaties kunne:. vermeden worden, zoals blijkt ui t

vergelijking van de figuren 3.4.4. en 3.4.5•• Voorsignalen die

van buiten af op de ingang van het systeem gezet worden zijn beide

schema's gelijk. In het schema van fig. }~4.5. komen echter minder

differentiaties voor, en omdat differentia~cdenetwerken steeds

een aanzienlijke hoeveelheid ruis veroorzaken, zal men in de schakeling

van fig. 304.5. minder ruis aantreffen dan in de schakeling van fi~.3.4.4

fig.3. 4 .5..

In fiGo 3~4060 (aan het einde van dit hoofdstuk) is de simulatiQ in

aIle onderdclen beschreveno De potentiometer bij de t~Gedc operationc13

versterker dient voor het instellen van de juiste bandbrecdte o De band~

breedte is cloor Signaal als voIgt gcdefinieerd:. de frequentie Daarbij

de responsie van hot gesloten systeem op een sinusvormig ingangssignaal

450
naijlt bij dat ingangssignaal. De bandbreedte wordt ingesteld op 2 Hz

3.50 E~~_!~~~~~~~!~~_~:~=~=~!~~~~~~~~=~S~!~~~~~~~~Q

Wanneer men de rcsponsie van het gesloten systoom op sinusvormige

signalen beziet (bij afwezigheid van speIing)g constatecrt men cen

resonantiepiek in de buurt van de resonantiefrequcntie van het

masse~vcerBysteemo De top van de rcsonantiepiek ligt ver boven de

° dB~lijn9 dus in het gesloten systeem zullen aIle frequenties in

deze omgeving versterkt worden o Signalen met frequentics in deze

omgeving zijn echter stoorsignalen. Tevena maakt de aan~ezigheid

van de resonantiepiek cen snol efvallen van de versterking voorbij de

banQbreedte onmogelijk, zodat h~t systeem 9ver cen groot'gebied

gevoelig is voor stoorsignalen. Fig. 3.5.1. geeft het ,Bade-diagram

van het gesloten systeem zonder speling, waarbij K· gesteld is op
y

0,2. De resonatiefrequentie is dan 10 H~.

Wanneer men ~peling aanbrengt blijkt het gesloten systeem instabiel

te zijn ir. die zin d~t ~en limit-cycle ontstaat. De amplitude van de
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limit-cycle blijkt toe te nemen met de groo~te van de speling (eo)

en af te nemen bij toename van de torsi~co~stante ·(K*). Dit
Y

wordt verklaard uit het feit dat het maximale hoekverschil tU6sen

de motor - as en de last- as bepaald wordt door de grootte Tan de

speling en de grootte van de deformatie van de torsieveer,die immers

omgekeerd evenredig is met de torsieconstante. De frequentie van de

limit-cycle blijkt in ecrste benadering onafhankelijk te zijn.

van de grootte van de speling en de torsieconstante. Onderetaande

tabel geeft amplitude en frequentie van een aantal limit~cycles,

gerneten aan de uitgang van het systeem, dus aan ~20

~ 2,5V 5V 10V 15V
Ko

y

0,15 145 mY 270 mV 520 mV 760 "flV
4Q60 Hz 4 9 52 Hz 4 9 36 Hz 4 ~30 Hz

°i2
112 mV 225 flV. 450 mV 660 mV
4663 Hz 4~52 Hz 4,46 Hz 4,34 Hz

OQ3 100 illV 195 mV 385 mV 580 mV
4,66 Hz 4,62 Hz 4 c 62 Hz 4~51 Hz

0 9 6 85 mV 162 mV 320 fiN· 490 mV
4~77 Hz 4~77 Hz 4~76 Hz 4,66 Hz

0 9 9 80 mY 152 mV 305 mV 460 mV
4Q93 Hz 4 9 93 Hz 4 9 92 Hz 4 9 83 Hz
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4. Ret onderdr'~{en van de limit-cycles.

4.1 ~~geli~ke w~"z~ v~n ~crrig~ren.

------------~------~----~a~~_.

Een servosysteem is zoals elk regelsysteem, een informatieverwerkend

.systeem. Aan de ingang van het systeem wordt informatie aangeboden:

de positie van een as. Dc informatie die hiermee ~amengaat moet worden

doorgegeven aan de uitgaande as: men verwach~ van de uitgaande as dezel!de

informatie als van de ingaande. In het servosyateem zelf heeft de informat~

betrekking op het verschil en de verandering van het verschil tussen

in~ en uitgaande as. Dez~ informatie wordt aan het servosysteem

aangebod~n, en het servosysteem moet de as zodanis aandrijven

dat het verschil 0 wordt e

Men kan het orgaan dat de foutspanning afgeeft beschou~en als een bron

van informatiec Deze informatie wordt door het systeem g~codeerd.om

een zodanige vorm te bereikon dat het systeem deze informa~ie kan

doorgeven aan de uitgaande aS t die men kan be schouwen ala de ontvangc~

van de informatic.

Aan de ingang is de informatie aanwozig in de vorm van eeu clectrische.
spanning 0 Daze spanning wordt omgevor~d om de informatic meer geschikt

te maken voor verdera veraerkiDg~ oaarna de nieuae spanning via stroam

on koppal omgczet wo~dt in een verplaataing van do moto~~ao$ De informat~e

die samengaat met een bepaalde positie en positie-verandering van de

motor~as wordt via de tandwielketen doorgegeven aan de uitgaande as.

Vanaf de uitgaande as wordt de informatie teruggevoerd naaT de ingans,

zodat ~~ continu informatie aanwezig is aangaande de verschilpositie

en snelheid van de in~ en uitgaande a~ van het servosysteem o Wanneer de

de tandwielketen geen speling vertoont zal de uitgaande as dezelfde

inforrnatie bevatten als de ingaande aso De ideaal~gedachte tandnielketen

tussen beide aaaen kan beschpuwd worden ala een communicatiekanaal dat

de informatie.a~omstigvan de zender (motor~a3) zonder meer doorgceft

aa~ de ontvanger (uitgaand0 &6)0.

WannQr men nu het systeem,gevormd door motor~aso tandwielketen en uitgaandc

as be6chouw~ voor het g£val dat de tandvielen speling vertonen t dan

constateert men hat volgende:

1 e De motor-as en de uitgaande as kunnen nog steeds dezelfde range vac

~aarden doorlopen al~ in het geval zonder speling: met een bepaalde

bewegingstoest~nd van de motor- of ~itgaande as hangt nog steeds

dezelfde hoeveelheid informatie samen als in het bovenbeschreven geval.

2 e Beide assen zijn niet ffieer noodzakelijk opgelijnd. ~let de to~stand
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van de motor-as zal in het algemeen een andere informatie-inho~d

samenhangen dan met de toestand van de uitgaande as.

Blijkbaar is een deel van de informatie van de zender verloren

gegaan, en bij de ontvanger is de informatie weer tot de oorGpronkelijke

hoeveelheid aangevuld. Deze aanvulling is echter gebeura met niet

relevante informatie.

Fig. 4.1.1. geeft een beeld van de informatiestroom van zender naar

ontvanger in het geval van het onvolkomcn communicatickina~l.

stellen de hoeveel m

heden informatie

voor die samen

hangen met de toe

stand van ~ en ~.

In grootte zijn

H(l1) en H(~2)

gelijk 9 hun inhoud

verschilt achter.

J/{~)

Zoals ook bij het

systeem zonder speling gebeurde Dordt de informatie H(~2) ,teruggevoerd

naar de ingang van h~t systeem. De foutspanning zal nu echter aan

hoeveelheid niet-relevante inforreatie bevatten. Deze ten dele niet~

relevante informatie doorloopt de hele keten~ er baat weer een gedeelte

verloren 9 terwijl ar niet-relevante informatie wordt toegevoegd n enz ••

Om de gewenste situatie te herstellen 9 waarin de uitgaande'as van het

servosY6teem dezelfde informatia bevat als d~ ingaand~ a6 9 zijn er

diverse mogelijkheden o Daze mogelijkheden kunnen in drie groepen ~orden

ondergebX"acht~

1 0 , Verbetering van hGt commu~catiekanaal tussen motor en,uitgaande as.

2. Ten dele verbreken v~n de rondgaande informatieketen

3. Aanvullen van de informatiehoeveelheid H(~2) met relevante informatie,

drrect uit de zender.

4.1~1o ~:~~~~~~_!~~_~~~_=~~~~~!~~~~:~~~~~!_~~~~~~_~~~~~_~~_~~~~=~~_~~.

Er zijc in principe twee mogelij~heden om de communicatie tUBsen motor

en u~tgaande uS te verbeteren.

Op de eerste 91aa.ts kan men de tand'.. ielketen verbeteren. Een tandwiel-
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keten kan vrij van spelirg worden gemaakt door de tandwielen radiaal

op elkaar te drukken of door tandwielen met schuine vertanding te

gebruiken en deze axiaal voor te spannen. De eerate oplo.saing geeft

wrijving en slijtage waardoor na verloop van tijd weev speling gaat

optreden. De tweede oploasing is nog niet in de praktijk toegepast

in servosystemen. Deze tandwielen met schuine' vertanding zijn minder

nauwkeurig dan ge\'lone.

Op de t~eede plaats kan men het spelingsgebied opvullen door oscillaties.

Bij deze methode krijgt de motor een trilling opgedrukt met kleine

amplitude en hoge frequentie. De amplitude ~ordt zo gekozen, dat het

spelingsgebied juist wordt opgevuld. De frequentie dient veel hoger te

zijn dan de hoogate legale frequentie die in het systeem voorkomt.

Onder dezc omsta:ldigheden zal de ui tgaandeas van de tandwielketen niet

in beweging komen. De ineaande as hee ft e'en gemiddelde posi tie die

overeenkomt met de positie van de uitgaande as; en de speling lijkt

opgeheven. ~anneer er grotelegalc koppels opgedrwtt ~orden zal er

natuurlijk een verschil optreden in de onderlinge asposities, maar omdat

hier tevens sprake is van grote bewegingen zal de relatieve fout klein

blijvcn. Zodra weer een rusttoestand optreed zal de oscillatie zich

herstellen en zal de fout opgehaven worden o

Bij nader inzien blijkt er aan dit systeem een moelijkheid verbonden

te zijn o De motor heeft een beperkte bandoreedte o Vanneer de motor-as

moet trillen met een frequentie van b~ 25 Hz zou men een brote stroom

moeten opdrukken Q maar dan zal zowel de eindversterker als de motor

verzadigd raken. In dat geval zal de werking van het systeem voor

legale signalen slecht zijn. Bovendien komen de trillingen van de motor-as

ook op de tacho~generatoro In de tachokring wordt verschillende malen

gedifferentieerd 9 zodat 9 juist bij deze.hoge frequentie 9 de signaal

amplitude zeer groot wordt o Ook hier zullen dus moelijkheden ontstaan.

Tenslotte veroorzaken de voortdurende oscillaties meer slijtage dan

wenselijk is. Omdat deze methode niet toegepast kan worden zonder grot~

veranderingen in het servosJsteem aar. te brengen - eindversterker,

motor en tachokring zouden sterk overgedimensioneerd moe ten worden ~

is gezocht naar een r/erkwijze waaraan minder bezuaren kleven.

1anneer de rcactie van de motor bij een bep~alde foutspanr.ing Minder

gront wordt gem~akt, zal de aanwezige irrelevante informatie minder

gemakkelijk ~n de gesloten keten kunnen circuJeren.
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Enkele manieren om dit te bereiken zijn:

1. verkleinen van de versterkingsfactor van de open loop

2. vergroten van de demping, langs mechanische weg of door het opvoeren

van de versterking in de tachokring. In de tachokring kan men dan

neg kie~en tussen een grotere versterking voor aIle frequenties of

een grotere versterking juist voor de frequentie van de limit-cycles.

Geen van beide methoden is in het onderzoek betrokken omdat er een

oplosGing voorhanden was waaraan Minder bez~aren kleven. Bovenstaande

oplossingen zul:en de werking van het servosysteem in ernstige mate

aantasten. Er is echter een oplossing die de werking van het 6ervosystee~

intact laat.

4.1.3. Aanvullen van de informatiehoeveelheid H<~) met rolevante
~------~-~--~----~--~---------------~-~-~2--~-~---~--~~~~~
informatie direct uit de zender.

Tot nu toe is het geval beschouwd, dat de informatie H<tz) teruggczonden

werd naar de ingang van het servosysteem. Het is schier mogelijk deze

informatie aan te vullen met informatie vanaf de motor~as9 zodat 1e

relatieve hoeveelheid irrelevante informatie kleiner wordt. In het

servosysteem ~ordt een gedeeltelijke terugkoppel~ng aangebracht vanaf

de motoT<>:;).So Het signaal dat terug gaat naar de ingang van het servo··

systeem zal nu ten dele afkomstig zijn van de motor~as~ ten dele van de

uitgaande as.

Fig o 40 1 0 2 0 geeft een schets van de situatie die dan ontstaat.

k

fig. 4.1. Z.

Speling in de koppeling tussen t~ee assen kan men beschouwen als een

torsieveer~ maar dan ecn torsieveer ~U3rvan de coeffici;nt niet constant

is. Bij grote bewegingen van de ingaande as zal de rel~tieve fout tu~n
•

in- en uitgaande as klein zijn. Het systeem gedraagt zich als een systeem

met ear. starre koppelin~ en de torsieccnstante schij~t oneindiG groot

te zijn. Bij kleine bewegin5en van de ingaanne as echt€r komt de uit-
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gadnde as helema~l niet in beweging. De torsiecor.stante is nul.

In feite bevi~~zich in het beschou~de systeem achter het speling-element

een massa-veer-systeem. Bovenbeschreven torsieveer en de in het systeem

aanwezige torsieveer staan in serie. De werking van dit stelsel van

twee torsieveren kan beschreven worden door de variabele torsiecoefficient

K (fig. 4.1.2.).a1 en a
2

(fig. 4.~.2.) zijn constanten waarmee de

signalen, nodig voor terugkoppeling, vermenigvuldigd worden. ~f is het

signaal dat de terugkoppeling verzorgt, dus V
f

wordt straks vergeleken

met iii.

Uit de berekening in Appendix B blijkt, dat de gunstigste keuze is:

2
J

2
n J

1
0,31 0 0 69a

1 = 2 = a
2 = 2

::::

n J 1+J
2

n J 1+J
2

dus
'1"r :::: j 2·a

1 n
+ a 2

Voor deze keuze van a 1 en a
2

is de grootte van K onbelangrijk en oarent

de terugkoppeling een stabiliserende invloed uit. Bovendien zijn a 1 en a
2

constanten zodat de instrumentatieeenvoudig is o De nauwkeurigheid vaL het
•

systeem zal door daze wijze van terugkoppelen kleiner zijn gevordcn t omda~

niet meer volledig vanafj2 vordi teruggekoppeld. De prijs die betaald moet

worden voor het stabiliseren van het systeem blijkt echter niet onover

ltomelijk groot te zijn: a
2

heeft nog een vrij grote, ""aardo. De naarde

van a
2

kan opgevoerd ~orden door J 1 en n klein te maken o en J
2

relatief

groot o

Omdat de totale terugkoppeling 1 blijft bij starre assen, zal de bandbreedtf

van het servosysteem door daze regeling niet aangetast wordeo o

De physische interpretatie van deze wijze van stabilisatie is de volgenda.

Wanneer een koppel M wordt aangelegd aan de motor, gaan zo~el de motor

ala de last bewegen. Wanneer dit koppel van richting omkeert zullen

motor en last tijdelijk los van elkaar bewegen. Op de last ~erkt immers in

het gehecl geen koppel maer, totdat het gehele spelingsgebied doorlopen

is. Het koppel dat op de motor vordt uitgeoefend behoeft nu aIleen

maar de motor te versnellen. Uauneer het spelingsgebied doorlopen is

• 'ontstaat cen bot6i~g, waarna motor en last tesame~ gaan be~egen. De

botsingskrachten zijn interne krachtcn in het systeem van de rnassa

traabheden van motor en last, en ze hebben ~aarom geen invloed op de

beweging V9.r. het "centrum van massatrai:igheden". Ret "centrum van massa-
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traagheden" beweegt or.der invloed van het uitwendig koppel aIleen.

Uit de mechanica is bekend dat het massa-middelpunt bepaald wordt door:

Lm. ~
:1. :1. :: 0

~

met mi een infinitesimale massa, r
i

de vector vanuit het zwaartepunt

naar die massa. Voor twee massa's, een massa.m, ter plaatse x~ en een

massa m2 ter plaatse x2 voIgt de positie Xo van het massa-middelpunt uit:

Vlanneer de massa's vervangen wor:ien door massa- traagheden, in het onderstaand

geval door n2
J

1
• de massa-traagheid van de motor gezien va~af de uitgaande

as van de tandwielketen, en J 2 , de massatraagheid van de iast'ifen wanneer

de posities vervangen worden door de bijbehorende hoekstanden : en~,

kan voor de hoekstand van het centrum va!:,. massatraaghcden geschreveu '·Iord~.~.

2
IT nJ 1 U1 J 2 <t-
tlf =? • n <> 2 • v2

n-J1~J2 n J 1+J2

Deze botrekking stemt overeen met (4 0 1 o 1 o )Q dus door de gemaakte keuzG

van 8, e~ a 2 iS~f de coordinaat van het centrum van de massatraaghedeu~

Het servosysteem zal ar zorg voor dragen dat het verschil tussen{ en ~i

klein blijft, en het systeem zal stabiel zijn wat betreft de af~ijking

tussen Jr en { 0

Di t alles wil niet zeggen da t nu oolt het verschil tusseb:l ~ en ~ klein

blijft o

Neem aan dat het systeem in rust is~ terwijl de beide aasen waartusscn

zich de~veer en het spelingsgebi~d bevindcn opgelijnd staan o

Dan is ~ :: J"2 ::: ~ :""i en het verschil { = "f = 0 ~ zoda't de motor in ruot

blijfto Nu wordt de ingaande as van het speling-element in 0~n richting

gedraaid over een hoek die evenredig is met J 2Q de uitgaande as wordt

in de andere richting gedraaid over een hoek die evenredig is met u2J~.

get centrum van massatraagheden verplaatat zich niet, dUs~ verundcrt'

niet, en""i - J'f blijft nul, dus de motor oefent g0en koppel uit. ~u

worden beide assen losgelaten en ze zullen gaan oscilleren, vaarbij ze

steeds in tegenfase zijn. Daarbij blijft ~f nag steeds nul, dus de motor

kan alleen een koppel produceren dat de oscill<itie tegenwerkt wanr.eer

het systeem t~chc-terugkoppelingheeft. Het teeft geen zin de afgeleide

v:'.n Uf ts ne:nen. omdat ~ constant is, of een fa3e-voori~lend netwerk OF te

neMen in d~ vercterker. Het is mObeli~k om snelheidsterugkoPfe1ing
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toe te passen van~f d~z~lfdt assen ~aaraan de pcsitie-terugkop~elin~

ontle~nd is, maar nJet in de verhouding a~ en a~.
I c.

In het onderhavige geval is het snelheidssiGnaal genomen van de motor-as

aIleen. Hen kan het opgebouwd denken uit twee gedeelten: een deel dat

evenredig is met de snelheid van ~f en demping uitoefent op de beweging

van Jr' en een deel dat evenredig is met de relatieve beweging ven de
~1

twee massatraagheden en hierop dempend werkt. Voor -- kan immersn
geschreven worden: .

"1 ;)'1
n = a'n

Voor de eerste twee termen in het rechterlid kan geschreven worden: Jr ,
voor de twee l&a~ste: a 2 (": ~ );). De twee laatste termen zijn dUB even

redig met het snelheidsverschil tussen beide assen.

Wanneer de snelheidsterugkoppeling aIleen van de uitgaande as was

g~uomen zou men gevonden hebben~ .

. t1 5- J"1 ~
J2 - a 1n + a 2 2 = a, -n ~ &, v2 "

Men ziet dat het dempend eff:ct op if blijft bo~tnQn~ maa~ de t~oc laats:~

te~men zijn nu: = a
1

(~: J'2). Dit betekent een ,ontdempend effect

op de verschil be,Jeging' van beide aS6en~ zodat het niet onmogelijk i8 dat

instabiliteit optreedto In elk geval zal het systeem minder st~biol

worden.

Men kan zich nu nog afvragen in hoeverre de parameters a, eu a
2

van hun

nominale waarden mogen afwijken~

Als nominale ~aarden zijn gesteld: &1 ~ 0~31 en a
2

= 0 0 69. Hetzelfde ku~

ook door de volgende t~eG eisen uitgedrukt norden:

eu

= OQ45

De eis a1'~&2'=1 i3 gesteld omdat de verstarking in. de terugkoppeling steeds

1 moet zijn. In fcite is deze ais ~el een goed uitgangspunt bij de

berekeningen~ maar in het aervosysteem hoeft diG eis niet gehandhaafd te

worden. De gesloten krinG bevat immers in ser~e met ~f nog een vari~bele

sterkteregeling, waarmee de versterking op de juiste waarde kan word~n

ingesteld. ~n blijft aIleen de eia over:

a,
~ 'j "4 r;
.......J. ::: ", .•'
8 2
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kleiner maakt dan de nominale waarde ziet
a,
a

2
een limit~cycle ontstaat. In het gebied

~anneer men de verhouding
a

1
men dat vanaf -- = 0,34

&2
a

Ot34 <.....l <O~45a
2

a,
Uit metingen is gebleken dat wanneer --)0,45 nooit een limit-cycle

8
2

zal optreden. Omdat men op deze wijze ~chter een steeds grater jeel

van de teruskoppeling van de motor-as gaat ~emen, zal de nauwkeurigheid

hierbij afnemen.

nu nog ingebouwd worden in de

= 0,34 de trilling blijft bestaan.

steeds
a

een uitdempende trilling, tot bij --'a
2

Bovenbeschreven correctienetwerk moet

a,
ziet men, van grotere naar kleinere waarden van gaanae de reponsiea 2

meer het karakter aannemen vanop impulsvormige verstoringen

simulatie van het servosysteem op de analoge rekenmachine. Daartoe

wordt ~2(s) in betrekking (3.4.0 0 ) vervangen door:

U
1
(s)

;}"r< s) = 0.3/ n + 0 0 69 ;2 ( 6).,

Zo ontstaat de betre~~ing:

( ( s) =( J;. (s) ~ [0 Q 31

uaaruit na normering voIgt:

De simulatie van dit systeem wordt gegeven in fig. 4.'.3.

40 2. ~::~:!~~~:~~~~~~~~~~~~~!:~-~~-~~~~~~~~~~~~!~.

ganneer de correctie beschreven in 4.'. is aangebracht is het systeem

stabiel geworden. Er treedt geen limit~cycle meer op. Het is nu de vraag,

°hoe het gedrag van het ser~osystcem is ond?r de gevijzigde omstandighede~.

Omda t he t verschil tussen . ~ en ~ s teeds klein is zal steeds {~~.

Het systeem heeft dus geen extra versterking gokregen Q de bandbreedte

zal ~~h~:i;~ veranderd zijn door het aanbrengen van verdeelde teru~

koppeling. Omdat het ~assa-veersysteem een overdracht 1 heeft voor aIle

frequenties beneden de bandbrecdte zal in cit ~ebied steeds ~elden dat
~1 .... ~;'

-.."\ r,J~
n

De vraCig is, hoe de nau·,vkeuri~!",e':'d van het sjrsteem vo;randert war-neer
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verdeelde teruiKoppelinL wordt aangebracht. Men zal zich steeds de vraag

moeten stellcn in hoeverre het in£anG5signaal (~·i) gevolgd wordt

door h~t uitgangssignaal <'-2)' De grafieken 4.2.:. tot en met 4.2.~. geven

een vergelijkend overzicht van de nau~keurigheid bij verschillende

waarden van de syateemparameters. In deze grafieken is steeds de relatieve

fout

J~~ -~ -/
Jl1i ~I

ui tgezet tegen de ampli tude van. het ingangssignaal l"i-/.
Voor de speling zijn gekozen: de waarden e*=Ot c-=2 t 5V, e*c5V en e-=10V

waarbij e*=5V overeenkomt met de speling die in ~erkelijkheid in de

installatie bestaat. Voor de genormeerde torsieconstante is genomen:

K • = Og15 en K • = Og3. De werkelijke torsieconstante komt ongeveery y .
overeen met K * = 0~15.

Y
Bij elke verandering in de keuze van de parameters is steeds weer de band-

breedte afgeregeld op 2 Hz v omdat dit bij de werkelijke installatie

ook gebeurt. AIleen wanneer het servosysteern is afgere~eId op 2 Hz

ontstaan due ve rgeJ.i jkbare me tingen. TIe~ sJ'stee[{1 is a.fgeregeld met een

signeal van 2 Hz en zo groot mogelijke amplitude op de ingang ~ de invloe~

van de niGt~linearitoi t is dan te ver\7aarloz0l:l. u ter~"!ijl de ui.tganGsGpann;.v2;

gemeten ~erd met een fasegevoelige voltmeter. Bij het bepalen va~ de

rclatieve fout is voor ,J. ~ een sinusvormige va~ierendz spanning genomen
~

met een frequentie van 0 0 11 HZ Q ongeveer overeenkomcnd met de frequentic

van 6cheepsbewegingen. De relatieve fout is gemeten bij diverse paarden

vande amplitude van ~o. Elke grafiek geeft een ~ergelijking tU6sen
~

de relatieve fout met en zonder verd~de terugkoppeling bij een vaate

ins telling van de parameters o· en K ~Y •
Uit.de grafieken 4.2.1 0 tot en met 40 2.8. blijkt dat de nau~keurigheid

van het servosysteem afneemt ~anneer verdeelde terugkoppeling wordt too

gepast zonder dat er speling iao Het is bekend dat deze vermindering

van de nau~keurigheid de prijs is die betaald moet vorden voor het feit

dat de tcrugltoppoling niet geheel vanaf de la6t~as plaats vindt. Wanneer

het systeem speling vcrtoont ~ordt echter denau~keuribhoid groter

wanneer verdeelde terugkoppeling ~ordt toegepaot. ~anneer in het systeec

speling aanvezig io o en er ~ordt geon correctie toegepaat, zal in het

sY6tee~ behalve de leJale v~rschilspanning ook nog e~n span~ing a~nwezig

zi~n die veroorza3kt wcrdt door de oscillaties van het syste~m. his nu

de oscillaties geiempt ~ordcn, ~al de nauwkeurigheid toenemen. De

n3.t..; ..ke·~ri!;heid VEln he·, sY5teem zonder ..:;peling zal echter niet b"reikt

~orden omdat de speling z~lf blijft be~taan. ~ll€en bij z~er k:ei~e
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signalen wordt de relntieve fout kleiner, waarschij~lijk ten gevolge

van drift, wa~rriocr het syste~m zich steeds aun dezelfje k3nt v~het

spelingsgebied bevindt. In bet onderhavig geval kandit alleen veroor

zaakt zijn door drift in de operationele versterkcrs, maar m~n dient

er op bedacht te zijn dat hetzelfde verschijnsel zich ook bij de

werkelijke installatie kan voordoer..

In de grafieken 4.2.1. tot en met 4.2.~. is aIleen de rout onder

dynamische omstandigheden gegeven. De maximale statische fout, veroorzaakt

door de tandwielspeling, kan gemakkelijk berekend worden.

Uanneerde totale grootte van de speling op 2 e gesteld wordt zal in het

stat~sche geval,waarin geen koppels aanwezig zijn en de torsieveer
. b1

dus geheel ontspannen is, het verschil tussen -0 en ~ maximaal 2 e

bedragen. Zij ~=Ot dan is ook Ji=o. Dan gelden de relaties (vergelijk

betrekking (4.1.1.) :

~ ~
a 1 n + a 2 U 2 = 0

= 1

~ 2 Q

Hieruit voIgt: ~ = ~ 2 a199 en oouotJt = 0 is de ~out 2 aj Co

Omdat a
1

kleiner is clan 1 is de maximale ~aarde van de statische fout

aanmerkelijk kleiner dan de groctte van de spelin~, ook in het meest

ongunstige geval.

Ter illustratie van het feit dat de nauwkeurigheid van het systeem

afhankelijk is ~an de verhouding tussen de amplitude van het legale

signaal en die van de limit~cycles zijn een aantal recordin5s van

in~ en uitgangssignaal opgenornen e Elke recording geeft bovGnJo, onder. ~

~Qo Voor ~. is genomen: 50 0~5 en 0 9 05 ~eff bij cen frequentic v~n

0~1 Hz. Voor de variabelo parameters van hot systeem is genomen:

K Q ~ 0~2 eo, in het geval dat er speling iOe 0° = 5V. De papiersnolhcid
y

was steeds 5 mm/sec o 0
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0.2. tekenlng II ",.rv•• rchgd door en elgendom .... n d.

N.V. Holland•• Slgn••tappar.ten, Hengelo, Holland.
B.ace"dmaltlng..... ,....••I"oudkjlng.• d. In .I~. Yarm, II ".,bod.n en It,.f".r.
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o.z•••kenlng I....rv••,dlgd door en elgendorn ... n d.

N.V. Holland•• Slgn••lapp.raten, Heng.lo, Holland.
B.kandmaklng...., ....I.oudlglno.• d. I" .Ik. "'orm, I, ..,erboden an ,',afb••t.
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De•• t.~efttrtg I, 'W'erv••rdlgd door en elgendom "8n d.

N.V. Holbo"d.e Sillneeleppareten. Henll.to, Hall.nd.
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De•• '.....nln9 I, ... er"•• rdlgd door en elgendom ".n d.
N.V. HolI.,u:ia. SIc;Jn•• lepPII"8'en, Heng_lo, HolI.nd.
a.lI.ndmaklnQ • ., • .,...••I'Wowdlglng, It d. In elk. Yorm, I, .,.rb~.n en Itt.fb••,.
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In 4.1. is opgemerkt dat het aanbrengen van verdeelde terugkoppeling

stabiliserend werkt op het servosysteem. Uit de daar gegeven afleiding

blijkt dat dit ook moet gelden ~anneer er geen speling is, dus wa~neer

het servosysteem lineair iG. Het servosysteem kan als lineair beschcuwd

worden wanneer de speling klein of de signaalamplitude groat is.

In het onderstaande is een vereelijking gemaakt tussen de stabiliteit

van het systeem met norrnale en verdeelde terugkoppeling, bij afwezi~heid

van spelinG. Fig. 3.5.1. gaf reed~ de closed- loop karakteristieken van

het systeern met normale terugkoppeling bij K $ = 0,2. Vergelijkt men hiermey
de closed~loop karakt~ristiek van het gesloten systeem met verdeelde.

terugkoppeling (fig. 4.3.1.), dan blijkt dat de resonatiepiek,

veroorzaakt door het masssa-veersysteem 9 aanmerkelijk kleiner is ge~orden.

Fig. 4.3.2. geeft de Bode-karakteristieken van de open loop, zowel met

normale als met verdeelde terugkoppeling, bij K 0 = 0,2. De open-kring-y
responsie kan alleen.bij gesloten keten gemeten worden 9 omdat tengevolge

van drift (de schakeling bevat twee open integratoran) het spanningsnivea~

niet constRnt is en na vrij korte tijd verschillende ~perQtionele

versterkers verzadj.gd ra.ken o Wil men de open-loop karakteristiek metel2
V')Q

zonder het systeem te openen 9 dan kan men de verhoudin5 --. bepalen
l.

(zie fig.3.4.3o)o In hat normaal teruggekoppelde systeem zijn beide

spanningen aan~ezi~Q maar niet in het systeem met verdeelde teruBkoppclin~.

In dat geval wordt de opbouw globaal aangegeven in fi50 4.3.3 •.
Ui t deze figuur leest men af; A =(f Q,~ jo

~ f

V.r
dezelfde relatie 9 wa~r

·nu is het signaal

£" = '"io ~ ~2Q

aanwezigo

Weer geld t:

A= if 0 -:J:. (> ~!I. Q •• :J: $- !J: $-d..
i 22 r-i f

Voor beide gevaller.

kan nu de verhoudine

)'2 •
l. bepa~ld ~orden. De beschikba~e apparatuur maakt het noodzakolijk

mod~lus en a.rg...w:ent van £- en J"2- afzonderlijk tc bepalen ten 0p7.i~hte

van de re feren tiespClnZling: J:., er. ui t dezc gegevcns de gevra.Clgde
~

verhcuding te berekenen.
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Uit de figuren blijkt dat in het geval van verdeelde terugkoppeling

de resonatiepiek van de open kring lager ligt, maar niet gcheel

verd~enen i~o Waarschijnlijk kan de opslingering nog verminderd ~orden

wanneer, in tet geval van verdeelde terugkoppeling 9 de demping

vergroot word t Q don 0 z 0 wanneer de versterking in de, tachokring opgevoerd

wordt voor frequenties in de buurt van de resonatiefrequcntie v&n

het ma5sa~veer5ysteemo
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5. Ret Et~biliteitscriterium

Bij het ontwerpen van een servosysteem :{an men zi.;h.fvr..lgen of het

systeem een limi t-cJrcle zal vertonen _.15 ... VI:' ilifF'.,'- aanW0?:: blieid V.:ln

tandwielspelin&. ~eeds bij het ont~er;en van~·sY6teem zal men

willen weten of verdeelde terugkoppeling to(' .. _"st moet worde •.•

Het antwoord op deze vraag ka~'l alleen u')uevc:n ,'crc.('n v/anneer men

beschikt over een stabiliteitscriterium d~t of tet be5chou~de systecm

toege~ast kan worden.

Een eerste, in principe zeer eenvoudig stabiliteitscriteriuID is reeds

gegeven in het voorgaande: wanneer men het systeem simuleert op de

analoge rekenmachine ziet men zonder meer of het systeem een limit-cycle

vertoont of niet.

De methode van Lyapunov geeft een stabiliteitscriterium dat in dit ~eval

zeer moelijk toepasbaar is om de volgende reaenen:

1. De vergelijkingen die het systeem beschrijven zijn zaer moeilijk O~

te zetten in ver6elijkingen met toestandva~iabeleno

2. Het beechouwde servosysteem is van de acr~s~orde. Dit betekent

dat bij gebruik van de methode van Lyapunov enkele 8 x 8 matrices

bepaold zouden moeten vorden.

Ook de fasevlak methode komt bij het bestuder~n van dit servosysteem

niet in aanmerking~ omdat deze methode alleen goed bruikbaar is in

het tvee~dimensionalQ geval.

De peschrijvende-functie methode is in dit geval bruikbaar. Een be7.~~a~t

hieraun 7erbonden is~ dat deze methode geen goed uitgangspunt bicdt

voor de synthese van een servosysteem o

5.30 !~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~!~~~=:!~~~~~=:~:;~~~:~~P~~~E~fi:~!~~~~~~~~
servosysteerLo

Bij het toepassen Van de beschrijvende-functie-~ethodeis men genoodz~ak~

uit te gaun van de configurat~e, ~ange5even in fib. ~.3.1. ~~ariu ~ cic

niet~lineariteit voorGtelt~ en L het lineaire rieel van het zystaoo.

Het is duidelijk dat dit systeem

instabiel is wan~ecr X~ = - ~,

1
of al s L :::: - ...~

.f

L ~. c: :.11 een afh"',nJ.:eli~k var. de

fig._ ...... I.
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Uitga~gspun~ biJ de bescho~wincen is fig. ~.~.3. Dp daar gegpven

confic~r~tie kan door ~anip~latjes in het blo~schema o~gezet worden

in die van fig. 5.5.2.

11,(,) ~_;v_H,--k_,,'-------,H L/s) b1 /~ is) I

H, is onbelangrijk, omdat (T. "
1.

:; O.

L( 5)

~8 6 8 ~6 5 6 46 ~2 4 - 3 ~1 2 =1= 1() 5 ""7, 4.10 s ~ ~ .10 6 ?.2,75s -t1~Q3.10 s ~1 •...le_<lQ","~~

1!6.10-6S6?1!2eo10~3s5+3933s4+195s3+2650s2+2205006+44o000

N :; ';0-2 arcsin :'* - 2

N :::: 0

eta V
e

waarbij e de amplitude is van de sinu5vormige spanning die men zicb

aan de ingang van de niet~lineariteit dankt o

De afleidin~ van deze betrekking wordt gegeven in Appendix Co Uit bovcn

staande uitdrukking voer N blijkt dat het niet nodig is voar elke

~aarde van de parameter c$ opnieuw de waarde van N te berekenen.

Het is mogelijk e~/I als variabele te beschouwen. zcdat de beschrijvende

funetie slechta ~6nmaal berekend wordt o Dit blijkt een voordeel t~ z~j~t

wanneer men uit de grafieken de amplitude van de limit~eycle wil afl~2cn:

uit het eenmaal gcv~nden snijpunt kan de amplit~de voar elke

wille~euri~a waar6e van c- bepa~lj ~orden.
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Onderstaande tabe1 gee ~t aantal waarden
1

a15 functie van eO/e~en van - if

eo/'e
1 ee/e 1
N N

0 ~1 0,45 -2,2}8
0,01 -1,013 0,50 -2,557
O,OZ -1 ,oz6 0,55 -2,970
0,04 -1,054 0,60 -3,51:
0 9 06 -1,083 0,65 -4,254
Og08 ~19113 0,70 ~5,316

0,10 -1 9 145 0,75 -6,925
0,15 ",,1,235 0,80 OG9,615
0,20 '" 1 ,339 0,85 ~14,68

0,25 -1,460 0,90 -26,62

0,30 =1,603 0,95 -74 g46

0,35 ~1,774 1,00 - 010

0,40 -1,982 >1 - 40

Om L( s) te kunnen uitzetten in een Nyquist-diagram is gesteIcl: s = j(,l"

\'Jaarna met behulp van een digitale rekenmachinc een aantal punten

van de kromme bepaald is o De beschrijvende functic enhctNyquist-diagrarn

van KQ • L(jl<J) zijn gegeven in fil)o 503.30 Hierbij is Ko) ~ 0,2 genome:r..
y y

De beschrijvende funetie 1igt op de negatief-rGeIe as. Voor elke

Rillekeurige grootte van eO vindt men hetzeIfde snijpunt van de beschriJ

vende funetie en KO L(jw). Dit betekent dat de frequentie VRP de limit-cyclEy
onafhankelijk is van de grootte van de spelin~oVeranderingvan K· gceft

y
aIleen een schaalverandering van de grafiek van Ky L(jw). Het snijpunt

met de beschrijvende functie treedtop bij dezelfde frequcntic. Ook

verandering van KQ heeft dus geen invloed op de frequentie van dey
limi t-cycle o

In fig. 50}0)0 leest men af in hat snijpunt van Qeide krommeng f= 3 Q75 Hz

en e"'/e = 0 9 67.
Wanneer e;enomen nordt: ",e :: 5V, voIgt: e = 7~46v. De e;evonden amplitude

is de amplitude aan de ingan~ van de niet-linearitcit, dUG aan de in~s~~

van Les) (zie fib_ ~.;;'.2.;. :'0 amplitude VCll1d2 vindt sen door de eevollden

waarde te vermeni~vuldigen ow", IHz(;::;)} Q ':Jaarbij gesteld rJordt: s=:~2rr.:,T .
. Men "Trindt dan -von!" ~2 ('Po:: ai7llJli nrle -vaT' 0,of1 "!.

Tn de tabel Of paiilla~1 iH ect~2r al~ cem~t~n waa~de aangegLv~~; O,?25 V,

4,52 Hz v~o~ K· ~ Ot~ en c' ~ 5 v. Bet verschil tUE3en d~ ge~eten PoD
?

bere~ende ~aardcn is zc GrQ~t ddt h~t feit dat de bes~trljvendc-f~nctie_
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methrje slechts een benajering is daarvoor ~e~n ~fd~ende verklilring

geert. ~e oorzauk vu~ ie fOllt moet eerder gezocht worden in de ~erking

von de digitale computor. Door de digitale COTdputor zijn h~t r(;;~l~

en het imaginaire deel van L(j~) bepaald door een aantal waarden. van ~.

Hieruit zijn modulus en argument van de betreffende punten berekend.

Nu blijkt uit fig ~.;.3. dat de polaire figuur van L(jw) de beschrijvende

functie snijdt onder een flauwe hoek. Dit betekent dat een klcine

verandering in het argument van L(jw) reeds een grote verandering v~n

het snijpunt geeft. In de buurt van het snijpunt zouden zowel het reele

deel als het imaginaire deel van L(j~) nau~keurig bepaald moaten worden,

Wat het reele deel betreft is er hier geen ::nocilijkheid Q maar het

imaginaire deel is steeds klein in de buurt van het snijpunt. In dit 5cvc1

kan door h:::t floa ting- poinj;- bedrij f van de compu tor niet-relevantc

informatie worden ingevoerd g die resulteert in een relatief grote fout.

Een andereoorzaak van de gevonden fout is de gevoelighoid van de linit

cycles voor parameter~variaties in het systeem. Dit zal nader worden

toegelicht in punt 4 van dit hoofdstuk. De functie L(j~) is afgeleid

uit de grootte van de componenten die bij de simulati~ gebruikt zijn.

Nu zijn deze componenten bekend met een nauwkeurigheid van ongeveer.

0 0 5%0 maar L(j0) is een zeer inge~ikkelde vorm Q en door de manipulati08

die nodig zijn gecreest em L(jw) te bepalen kan de naucrkeurigheid

sterk verminderd zijn Q

aangezien de berekening van het lineaire deelvan de overdrachtsfunctie

slechts een pover resultaat heeft opgeleverd wordt de overdracht van de

uitgang van de niet~lineariteit tot aan de ingang van de niet~linearitcit

gemeten. Deze meting is weer verricht vol gens de methode aan5egeven

in 4.3. omdat het niet mogelijk is de kring te openoD Q Ook mot deze methode

vindt men een ~aarde van e ~an de ingang van de niet-linearitGit. Daze

waarde is de uitgangsgrootheid van het lineaire deel o dus aan de uitgang

vancleniet.. linearitcit vindt men uit de relatie~ a = ~1.IH(jw)lwaarbij

w de frequentie is in het snijpunt. De waarde v~n IH(jw~ kan dus uit de

grafiek worden afgelpzen. Om n~o uitgaande van Q1' de amplitude van ~~.. 2
te vinden moet q, nog vermcni~vuldigd worden met de ovcrdracht van de

elementen ~ie z~cr. tussen de ni0t-lineRritoit en ~2 bevindo~.

Uit fie. 3.4.3. kan vorden afgelezeL~

, dr).
) C,7.g'! ci ,. :>

I '- '" K-. 2 ~
::;;

-"1 Y c.:t
k" dt':: A 1
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-1
Met behulp van Laplace-tr~nsformati~, en met substitutie van k

1
: 20 sec

vir.dt men:

400K-
2 Y Q1' en met s = j~ voIgt:

s ~·15, 626

waarbij weer w de frequentie i6 in het snijpunt van de grafieken van de

beschrijvende functie en het lineaire deel van het systeem.

Ter illustratie zijn in fig. 5.3.4. twee van deze grafieken gegeven,

eenmaal melt normale terugkoppeling, eenrnaal met verdeelde terugkoppeling.

In beide gevallen was K~ = 0,2. Zoals te verwachten is vindt men in hety .
geval van verdeelde terugkoppeling geen snijpunt tussen de krommen d~e

de beschrijvende functie en het lineaire deel representeren. Dit betekcnt

dat er geen limit~cycle zal optreden.

Bij normale teruBkoppeling vindt men een snijpunt~ en in dit snij~unt lecst

men af:

Wanneer men e~ stelt op 5V voIgt uit bovenstaande berekeninB~

@ = 89 70 V

In de. tabcl op pag 11 vindt men als gemeten waarde: 0,225 V, 4~25 Hz.

De gevonden waarden stemmen dus vr~J goed daarmee overeeu.

Dat de beschrijvende~functie~methodeniet de exacte uitkomst geeft

vindt zijn oorzaak in het feit dat deze methode slechts een benaderin~

Men neerat i.mmer:s l'iall, de t nan d e i.~ b'7.r.~ van:le nipt-linear1 te1 t ~ en

zuiver 6inu~vnrcig sicnaa1 staat. :it i ~l].een mogelijk w~nn~er de

hoe{'~e tarrnor.i:.:;cte:,., die Gntstaan 1r. he!. :tiet-line:.l.::'rt· deel V3n het

sY5te~zn~ l'iterk verzl'iakt. ',"''Jrden voordLlt z.~ ~e ine9.ng V311 de niet-:ir:eariteit
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be~·eiken. In het ;;eval dat. e' = 5 v en K· = 0,2 treft m':!n aan de i:1i;ang
y .

van de nict-lineariteit een spanning aan met een eerste hdrmonisch~

vat iv,4V,en eun derde harwonische van v t 7V zodat aan bov~ngGno~~dq ei~

niet h~lemaal voldaan iSe

5. 4 • Gevoelir.:"heid van de limit-cycle~ voer pararr.:;)ter-vari::;t:ic::; j '. ' .. t.______ -~ .... _ ..:. ... __ .. "".,w_ol__ c'" __ r ...... 4W ... .. .... __

Uit de afleiding van amplitude en frequentie ~an de limit-cycles met

behulp van de beschrijvende-functie.methode blijkt dat het hele systee~

invloed heeft op de limit~cycles. Verandering van een ~illekeurige

parameter zal invloed hebben op de oscillaties. Voor enkele parameter

zal deze invloed onderzocht worden. In het bijzonder worden die parameter;.

gekozen die bij het afregelen van het systeem gevarieerd ~ordent un de

parameters vaarvan de waarde niet eenduidig vastliat.

5.4.1. De gevoeligheid voor variaties van de: tachoconsL~r..t~) IC-r,
--~-~-~--~---~---~--~~-~-~-~--~~~~~-~-~~---~-~-~-~~,~-~.

Bij het afregelen van het servosysteem wordt de grootte van K
T

in6cste~C.

Met behulp van de beschrijvende-functie~methode is de invloed van ec~

dergelijke variatie op de limit~cycle onderzocht. Daartoe is de ~aard~

van KT met 25% vergroot Q De bandbreedte neemt daarbij af tot 1~70 ~z.

De overdracht van het lineaire systeem (met KO = 0~2) is gemeten en
y

geschetst in fiS 50401'0 Nadat de bandbreedte weer op 2 Hz gebracht ~a~

door het opvoeren van de versterking in he t lineaire deel is de O'iTa~'"

dracht Dogmaals geroeteu o en ter vergelijking uitgezet in dezelfd~

figuur 0

Voor het geval dat de bandbreedte 1 0 70 Hz is vindt men in het snijpunt

van de grafieken van de beschrijvende functie en het lineaire deel:

f = 3 c 1 Hz

Ala e Q = 5 V voIgt hieruit o met de berekening op pagina 46

e = 6,94 V

~1 ~ 1 c 16 V

), 2/ = Co I 190 V 0

~it 6e ~fiek. opgenomen nad~t de banubreed~e cp 2 Hz ~etr~cht

e • /.; = :-, 5c

f =4.-1-!{Z

/F.(~"';I:: 3,5

~ =.... ". ,
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e = 8.33 V

~ - ') 38 V"i1 - ....

De gemeten waarden zijn 0:230 V, 4,57 Hz

Wanneer de reele as door de polaire figuur van het lineaire deel

gesneden v!ordt tussen ~ ooen _1 zal er steeds een limit-cycle optr<:den.

Vergroten van de tachoterugkoppeling zal weI de amplitude van de lixit

cycle kleiner maken, maar tevens komt het snijpunt van de locus met de

reele as verder van het punt ~1 te li~een. Ondanks het vergrotcn van

de demping in bet motor-circuit zal men dus op deze ~anier geen ei~de

kunnen maken aan de limit?cycles.

5. 4 .2. Sevoelighcid van de limit-cycles voor variati€ van do ~ot~?
~~~~~__~~ ~~~~__ ~~~~_~_~_~~_~~~_~~~~_~~__ ~~~~~~~,~~'3~)_'?~.·'~

In hoofdstuk 3 is de motor beschreven als een,lineair element.

Aangenomen is dat aIleen visceuze wrijving optrecdt.Er treedt echtcr

ook statischc wrijving 0po Hierduor zal de dempinG van de motor

afhankelijk zijn van de grootte van de beweging v~de motor o

Een gevolg hiervan is dat de groottc van de mechanische motor~

tijdconstante niet eenduidig bepaald kan worden~ Men kan zich nu

do v~aag stcllen o in hoev~rre de motor-tijdconstante invloed heeft

op de limit~cJcleso O~ dez~ invloed te bepalen wordt de motor~tijd

constante 25% groter gemaakt o Deze oijz.i.gir4.g in het servosysteem blijkt

geen invloed te hebben op de liI:1i t~cycles. Di twas ook te verwacl:'tc,:.

Ten gevolge van dr aanwezigheid van tacho-terugkoppe~ingis de motor

ondergebracht in een teruggekoppeld systeem met grote rondgaande

versterkingo De motor bevindt zich in de voor~aartse keten Q en zal

daarom weinig invloed h~bben op de werking van het systeem o Des to

grater is echtor de invloed van de elementen in de terugkoppelluG,

zoals in ::;~;>81., a1 gebleken is voor de tacho··constanta.

5.4.3. ~c1Jo('liGhcid V3n 10 li!C~it~cvc12.c: voer voriati0 VEl~ dll v;:r;,;t",p(:.:r.'·
~~~~ _ ~ •. _~~ ~ = __ ~~ ~ ~~~_~ •.•,_~_~C'~=c'~_~~~._u_ <._~~_~_ •. ~ _=-<"o<~<> ... ,_1i!

Dc vorGtcr~in~ v~n het gehele re~e15ysteem worat 25% grctcr serr.nuAt

d2.n de nO:'l!.':ilc I'l~,trde. Cp d-2zel!de wij~e als :'n :".~.~."ordt'de 0'1"-:'

dr:u:rt van het l~i.eail't' dcp.l ~~meter:. :J~ze ~vt'rc:"b.cht L~ .:;ro.!isch

wee r.;e Geve r.



_ ;'1 _

in fib ~.;-._-. Ter verEelij:c':'ng is 1:1 dt:ze figuur oak de uverdracht

van het sy~t.eem bi~ norrr.ale ver~;terkine; (i.1entiek aan de 5etrokken

lijn in fig. 5.3 0 4) aangegeven.

Voor het systeem met opgevoerde versterking leest men af:

e·/a :: 0,37

~aaruit voor de limit-cycle volgt~ alB e· = 5 V:

f = 6 Q .:? Hz, 1"'21 = 0,348 V.

De gemeten waarden zijn voor dit geval: 0,370 V en 6,25 Hz.

Oak hier blijkt de overeenstemming tussen de direct gemeton waarden

en de waarden, geleverd door de beschrijvende-functie-methode redelijk

te zijn.

Bij vergelij;~ing van de twee krommen in fig o ;;0402. blijkt dat vt'rander.!.l1'::; I

van de versterking van het systeem grate invloed heeft op de limit-cyc:e~.
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Go Concl usie

1V.J..::r.f:"", t'cn serVOE,)"steem ppn lirr.i t-c~;cle vert.;:,ont die veroorza·...kt word.t

doer tandNiel~pe~in~, d~n ~~ het ung~lij~ d~~c limit-cycle te cnder-.
dru~~eft deor gebruik te ma~en van verdeelde terugkoppeling. r.et

aanbrengen van verdeelde terugkoppe1ine, vaarbij in elk der

takken van de terugkoppeling een versterkingsfactor voorkomt zoals

aangegeven is in hoofdstuk 4 punt 1 heeft een dubbel voordeel:

1. ~e limit-cycles ~orden onderdrukt. De aangegeven terugkopp~ing

voldoet onder aIle omstandigheden, ongeacht de grootte van de speling

en de vering in het systeem. Ze is aIleen afhankelijk van de grootte van

de traagheidsmomenten aan beide zijden van het speling-element.

2. De re8on3n~ van het servosysteem in de buurt van de eigcnfrequentie

van. hot ·massa-veersysteem ~ordt gedeeltelijk gedempt o

G~volg van het onderdrukken van de limit-cycles in, dat de nauwkeurigheid

van het servosysteem onder dynamische omstandigheden wordt verbeterd.

De nauwkeurigheid van het Fysteern zonder speling wordt niet bereikt,

orndat de speling zelf aanwezig blijit. Het z~l dus zaak zijn de groott~

van de spelin[ binnen de perken te houdeD. ~e fout in stati~che toestand

in het geval van verdeelde terugkoppeling is evenredig met de grootto

van de speling en met het traagheidsmoment van de moio~o Het vordiont

dus aanbeveling i een motor toe te passen met een klein traagheidsmomcur.

Wanneer verdeelde terugkoppeling wordt toegepast ter~ijl er geen spc1ins

aanwezig is wordt de nauwkeurigheid van het syst0em minder. DaaroE.
verdient het aanbeveling om de teru 5koppeling VOOT zover mogelijk van

de uit~aande as te nemen. Gebleken is dut oak dan de motor e~n'relaticf

klein traagheidsmoment moet hebben.

Alleen de be6chrijvende-functie~methodekomt voor net beschreven systeem

in aanmerking als stabiliteitscriterium. Amplitude en frequentie van

de limit~cycles, gevcnden door het berekenen van de overdrachtsfunctie

van het lineaire deel, blijken niet overeen te komen met de werkelijke

waarden o Een aanzienlijke verbetering wordt bereikt WBnneer men de

ovcrdrar.~t niet bercke~t, maar meet aan tet gesimuleerde systecm.

~anneer men op deze wijze onderzoekt in hoeverre ~opa31de systeempara~etE~s

invloed hebben op de li~it-cycles vindt me~~ dat verandering van de

motortijdconstante geen invloed hoeft, toename van de versterking in

de tachokroing gef'ft ~~n k]eir~er~ t!f!lplitude en lagere fre~enti.e a~"l d~

lir.;i~-(;ycl~f'. Tc,e:larr:f> van de verstcrking in d~ hoofcikrir.g be .. erkt j·.list het
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In Jit versla;; i..::; besu0~··.'reerd U.:lt de reso ..·..·:xtie van hf!t m:J.ssa-veersysteelll.

die ten dele gedempt wordt door het aanbrengen van verdeelde terug

koppeling, vercter onderdrukt zou kunnen worden wanneer de versterkin~

in de te~hokring opgevoerd wordt voer frequenties in de buurt van de

reRon~iefrequentie van het ~assa-vcersysteem. A~ngezien tie ~erkine

van het hele serv0systeem verbeterd zou worden wanneer de7.e resonQ:~tie

geelimineerd wordt, verdient het aanbeveling am na te gaan of een

dergelijke demping realiseerbaar is.

Bij de berekeninc van de coefficienten, gebruikt bij de verdeelde

terugkoppeling, is gebleken dat het moselijk is deze coefficienten

te vervangen door frequentie-afhankeli~keoverdrachtsfuncties. Hierdoor

zou de nauwkeurigheid van het systeem bij ~age frequenties gunstig

befnvloed worden. Uit een onderzoek kan blijken in hoeverre de

nauwkeurigheid verbeterd wordt, en of het voord~el van de grotere

nauwkeuri~heid opneegt tegen het nadeel van de meer ingc~ikkclde
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F~i:bri~k Analoge rekenmachin~ met QpePationeleve~sterkers
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Lo~ Frequancy Decado OscillatoT 9 Solartron Model OS 103. 2.A.
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Lijst van gebruikte symbolen.

§l~~~~! Eenheid
co __ .......... c..

a, la
2

B- Volt

C Farad

c

dB

e :cf4d

,.
volte

f
1

Nrn sec
rad

f 2

H

HI

J
1 ) kgm

2

J2
K Nm/l.

K
T

Vsec/rad

K A/volt
e

K Nm/rad
y

Kl. Volt/rad

Gcbruik

versterkingsfactor

genormeerd signaal in het servo6y~tee~.

capaciteit

constan te

decibel

grootte van de speling scmeten vunuit het
midden van het spelingsgebiod.

amplitude van sinusvorrnig signaal

wrijvingscoefficient van de motor~as en
wrijvingscoefficient van de tandwielketen
gezien vanaf de ingaande a5.

dempingsco~fficicnt van de last-as

impulsresponsie van de open keten

imIJ1llsrespor.sie van de gesloten ,kcten

traagheidsmoment van motor en tandwielket0~

traagheidsmoment van de last

verhouding tussen illotorstroom et). motcrl~op:pol

niet-constante tor6ie-ccefficient.
versterkingsfactor

verhouding tusaen hoeksnelheid on afee3cvcn
spanning van de tachaeenerator.

verhouding tussen spanning aan de ingang e~

stroam aan de uitgang van de eindversterke~.

torsieconstante in uitgaando aD

versterking van synchro's in terugkoppeli~~.

Verhouding tu~sen het onderlinge hoek
verschil van de synchro's en de uiteangs
spannins van de, fasegevoeliBe detector o

.. 1
soc constantan gebruikt bij de normcrin~.
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Lijst v~n gebru~kte symbo}en.(vervcl,)

n

R

s

Ta-

t

E.

jf

""i ]cT1

~2

).1

~
A3
>'4
).5
re
2'1

t 2

'3
'1:'4
T
5

w

volt

ohm

Volt

sec

sec

Volt

Volt

rad

Volt

Volt

rad

sec

sec

rad/soc

\lrebruik

overbrengverhouding van de tandwi~lc::.

eerste harnonische in spanning aan do uit6a~g

van de niet-lineariteit. .

weerstand

variabele in Laplace-getransformeerdc functie5. I
s = (1"+ j w

genormeerd koppel

tijd

genormeerde tijd

signalen in het servosysteem.

genormeerde deformatie

de forma tie

foutspanning

signaal voor terugkoppeling

stand ingaande as

stand motor~as

stand uitgaande as

constanten gebruikt'bij de normering

electrische tijdconstante van de motor

dimensielcze constanten bij de normering.

hoekfrequei1 tic.
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Appendix A

Om tot een geschikte normering te komen worden de betrekkinoen (;.~.~.)

tot en met (}.4.6.) geschreven als differentiaalvcrgelijking:

K Jy

)1 _ J _ e J; J; >als - C
1:1 2 n

6 = 0 aI·I: ~ J: ~e2

J1
~ J: -{- e als :11 ~ J: < ~cn 2 n 2

K J
M _ ...:L

n

R
=KK::.zR~

e 6

~~n~eer men nu de getalwaardcn van de vcrschillcndc ccnstanten invult

ontstaan betre~:ingen van de volgende vorrn:

d~
v a,

dt
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J_ - e
...:

J = 0

~1 - J2 '-.' e
n

d2J~ dJ;
I

b
2

M
dt

2 + b- =1dt

ala
J"1 J

2
,) e

n

als 1~ -,,;t ~e" (J..2)

ala
tJ1 _ ,J. <-en 2

- b K J
3 Y

(A. 4)

(A.6)

Nu worden als voIgt nieuwe variabelen ingevoerdg elke variabele crordt

gedeelcl door de maximale ~aarde die hij kan aannemen o Het quotient

gordt aa nieune variabele. Deze variabele ligt dan steeds tU6~en + 1 ~n

~ 1 en is dimensieloos. De nicuwo variabele wordt aangeduid door

hetzelfde symbool als de oude~ voorzien van een sterretjo:

J; = "1 ~. 1
max

1'1 = M M*max

r = rmax(

e = e e'"max

Opgemerkt dient te worden dat in bovenstaande lijst niet aIleen

vari~belen voorkomen, maar ook variabele parameters van het sY6te~~.

Verder is duideli jk da t J;. ~ J-2 , en dus J-i ="2
max max

Wanneer bovengegeven sub8titutiaa worden ingevoerd, e~ voor de maximale

waarde~ Jetallen ~orden gcnonen ontataan de volgente betrekkingen:

.2 'J.
() 1/ 2

"t2
c

• 15,6
J.~
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1,67.10
4 :J 2 >333 e*

1,67.10
4

J-21~ 333 e·

(A.e)

als

o

1,67. 104;, - 1,67.104~2 - 333 e·

1 ,67. 10
4)"1

[, a =

dNa
dt ~ 50 M* = 50 I 0

::
-2

- 5 9 490 10

dt
.;. 117 r~

Wanneer dit sYsteem gesimuleerd wordt op de analoBe reltenmachinc zullen.
de variabelen in bovenstaande betrekkingen voorgesteld ~Qrden door

spanningeno Omdat aIle variabelen liggen tussen ? 1 eu ~ 1 zullen ze

voorgesteld worden door spanningen die liggen tussen + 50 en - ~O Volt~

~e maximale machi~espanningo Vit betekent dat bij geen enkele variabelc

een coefficient mag voorkomen die uroter is dan 1. Aan deze eis voldoen

de betrekkingon C~.7) tot en met (A.12) n03 met. In differential'J.J.

vergelijkingen kan in de meeste gevallen hieraan voldaan ~orden door

een geschikte normering in te voeren voor de onafhankelijke vari~bele,

de tijQ o In betrekking (A.B) komt de tijd echter niet voar. Daarcm

moet~n hier no~maa16 nieuwe v~riabe:en worden in gevoerd: de coiffici~nt

van e· reac;; :l.iet grott>r zijn dan". Veer df" c~effici(;nt van31* e~ /t2.

is deze eis niet ~o dringend: hier is in feite g~6even: ~,G7.10~(~1.- ~.).
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van
Omdat "', ~ J~ zal "1 -'2 <k"', en de co:!fficient/. "i - 12 C1ai; groter

zijn dan 1, am deze reden worden ingevoerd: 333~·= J., De grate

constante die nu ontstaat in het rechterlid van (A.7) kan lqt~r

weggewerkt worden.

In hetrechterlid van (A.9) ziet men nu twee coefficienten die onderling

een groot verschil vertonen. Deze coefficienten kunnen straks aIleen nog

met ~enzelfde factor vermenigvuldigd worden, zodat het grote verschil

blijft bestaan. Hier me4t W worden opgemerkt dat het niet wenselijk is

coefficienten te gebruiken met een waarde, veel kleiner dan 1, omdat het

bijbehorende signaal~ de rekenmachine dan dreigt te verdwijnen in de

ruis. Het zal dus nodig zijn om ook voor M· een nieuwe variabele in te

voeren. Het is echter mogelijk dat er dan moeilijkh~dcn onstaan in (~.~O).

Deze moeilijkheden kunnen ondervangen worden door oak voor f· een nieuwe

variabele in te voeren. In (A.11) tenslotte ziet men dat het gunstig is

de nieuwe variabele voor f· zo in te voeren dat (A.11) in dezelfde vorm

geschreven kan worden als (A.5) waar steeds de fact.or (fl - r) voorkol!!t.

Stelt men 714 B &1= (1&1 dan is aan deze laatste eis volda.an. In (A.10) is

de coefficient in het rechterlid nu een factor 714 grater geworden,

zodat het nu oak mogelijk is om VOOT M~ een kleinere variabele in te

voeren. De gebruikta substituties zijn:

333~~ :: 61')

200 T $ :: Me

Dit levert de volgende vergelijkingen:

= 400 ~ll> K·
y

("\....

50 J&I ~ 50 ~. + e·
1 2

ala 50 :JQ ~ 50:; Ilo > e lll

1 2

als 150 cJ-1 n 50 ~21 ~ 0 6

ale 50 (j. - 50 :J. <-.....
1 . 2

,.

-+-

2dJ·
1

:it
.- 882 T * -
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d T •d t i- 50T " = 178 B •

Om nu de constanten die groter zijn dan 1 weg te werken TIordt gcsteld:

t =A
i

t
i

• Hierdoor onstaan de volgende betrek~ingen:

50 (j. ~ 50 ~. ~ e$ als 50 J'1 - 50 J. > e$1 2 . 2

cl:=: 0 als 150 "1 - 50:J" \ <. e" (A.14)
2 "

50)$ = 50 J" >$> Q e Q als 50 J. 50 J-. <~e"1 2 1 2

dT" ~
dt3 ~ 50. 3 T'" = 178 ~3 B'"

C~.i8)

KiE:st mer. nu:

>-: = c:: ~C-2 sec ~4 1 ,43. 1G- 1
sec.",. ~

_.

).2 -~-3 ., 0-2
.Ac:;

r -1
-= ~ ,) . ' sec - 1,C7.~O ...-iec.

./

.\3 =- ,~. 1G -,:. sec.
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dan ,;or::en v:·i~.:el aIle coeffic~)enten t:le-iner dan '1. AIleen in betrck~ing

(~.14) en in (~.16) ~omen nOG cc~f:ici~Lt~n voor iie grcter ~ijn dan 1.

In betr~kking (A.14) is dat niet bezwaarlijk omdat in feite deze grate

coefficient toesevoegd is aan het (zeer Kleine) verscr.il vm~ en d2 en in

de praktijk blijkt de waarde van B· steeds zo klein te blijven dat oak

de simulatie van (A.16) geen mop.ilij~heden geeft. Nu kan de tijdschaal

gencrmeerd worden door in te voeren:'i :: k
i

t". Omdat het gehele stelael

Van vergelijkingen op dezelfde tijdbasis gesimuleerd moet worden, moet

voor aIle vergelijkingen hetzelfde verband bestaan tussen t en t·, dUB

t = ~.t·. Omdat in het onderhavige geval aIleen lage frequenties

optreden is het mOGeli~f:oerkelijke tijd en de genormeerde tijd aan

elkaar 6el~jk te stellen, dus t :: t·. Nu is t :: "i to
i

I en r
i

:: k
i

t·,
dus t =~iki t· o Uit het voo~aande voIgt dat~iki = 1 voor elke waarGe van i. I

Vult men de gegeven waardenvant in en substitue~rt men r.=:k. t· met t=t·
~ ~ .~

dan ontstaat het stelael:

dJ""2
dt

Lilli :: als (A o 14)

d2). ~2 d"'~
'1 2 6.67 •. 10 1 o ,980T- <> 0 ~ 978~"K Ij

k
2 ?

v
k

2
dt

;;;:

dt~ Y
1

1 d 'I "

k) dt ? TGI = 3~56 BQ (A.22)

1
d(:t~ " )2) 68 ~>2

~:l
0~995 .~~ ., ~.) 2 t .10

O, 262 r*k
5

cit
+ \ . = k'

4-
1. 2 at5 Li •.?4)

k, 20 -1 k 4 7
-1

filet :::: sec :: sec

k2 Ja
-1

k
5

6 -1
--: sec :: sec

50 -1k, _. sec
:;
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De betre~ifigen (~.~9) en (h.21) Norden zod&nig oIngewerkt dat men er

70nder moeite uit kan aflezen hoe de simul~tie moet verlopen. De

betrekkingen (A.22) tot en met (A.24) zijn gemakkelijker te simuleren

wanneer men ze in Laplace-getransformeerde vorm schrijft. Het resultaat

van deze omwerking zijn de betrekkingen (3.4.7) tot en 'met (3. 4 .,2).
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Appendix B.

Ui t fi s. L. 1. ? kan worden afgelezen: J:
~annner er geen hoekverschil is .ussen -1

n
maken of het systeem teruggekoppeld wordt

dan moet gelden:

~f = a 1 J~ + a 2 J2 = ~~ = ~ •

waaruit voIgt: a
1

+ a
2

= 1.

verder geIdt:
00

M = J 1 )-1 -:- f 1~+ M1

r.1
2

:: nM1
" .

H
2

:: J 2 :t2 ~ £2 J"2'

~
1'1

2
:: K( _1 - ~ )n 2

en ~2 mag het geen verscbil
"to- ~1 :r.

vanatv2 , -n of f l dU8

Wanneer M1
An M

2
~ee~imineerd worden voIgt:.. . :>;

"'1 J-
1

K J
2

)M ::; J 1 -> f 1 -> (~ =n n
0 ~

~J2 J-2 -> f2~= K(--1. = ~) :: 0 0n

Op dit stelsel ':lOrd t Laplace-transformatie toegepast:

(J
1

5
2

f 1s L :r _LJ-: 1'1? ? =2 1 n 2
n

_!J- +(.)'.,s2
f

2
s K)~ 0+ -:- =n 1 ....

waax-na )" en~ worden opgelostg
1

M(J
2

5
2
+f

2
s+K)

"'1 = 2 K 2 ~..~(J 16 +f16+ '2')(J2 5 +t'2 s+IO 2n n

K

~2
M-n::

':> V 2 ~
(J

1
5
~

+f 1 s+"
2

)(J
2

3 +LI.i~r)
<:: 2n n
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en a
1

+ a
Z

~ , voIgt:

We be~chouven drie verschillende gevallen:

'. K =""", het geval van de starrc as.

2. K is eindis, de terugkoppeling wordt genomen van de last-as aIleen

dus a,=O en a 2='.
3. K is eindig, de terugkoppeling wordt genomen van de motor-as alle~n.

Ad0'. K= oc.

:T
f

M= J~
~ -=.)

2
n

Ad. 2 0 a,=O 8
2

=1 0 Terugkoppeling vanar de last~86Q

:t
f

';
n

M =
J,J2 J, f 2 3 :2 f , 3 f 1 f 24 2 2 J 2 2 f 2

K
s 0;' ~s -loJ,s + ~s+-K~a +f,6+"26 + -s (B.3)2

n n

Ad. 3. .:l,c' ai= o. Terugkoppe ling vanaf de motor.

(B.4)

Wanneer (B.2) met (B.3) vergeleken wcrdt blijkt dat (B.}) vier polen

bevat 9 (B.2) slechts t~ee. Dc aanwczigheid van'deze polen in (£.})

vermindert de stabiliteit. In (B.4) ziet men eveneena vier pol~n1

maaT hier zijn ool( t~ce nulpunten aanwezig 9 die d~ ~erking van het gehecl

6tabi~r kunnen makcn.

~anneer dF twee ~rijvill8ster~en ver~aarloosba~r klein zijn iE het

moge:ijk d~rgelijke waardc& vo~r &1 an a
2

aan te &even, dat da~rd~or

de~elfde ni~na~loverdractt JI8~~6 vindt alB i~ tet geval vaa ~e ot.lrre as
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.A16 f
1

er. f
2

beide n':1 zijn vcle-;t uit C:.1);

J f

Cl. 1J2 2 K
5 +n n

H
::

KJ 2624 2
J 1J 2 6 + KJ,5 + 2

~1

en ui t (E.2)

~f
1
n

N = J
2 2

(J, + -) 62
n

Nu moet dus

a,J 2 2 K "s ~

n n n
KJ 52 = J 2J,J2s4 + 2 2

(J1
2

KJ,s + 2 + -) s2
n n

a
1

J
2

s2
K+

1...
KJ2

= J
22

KJ, J
1

J
1

J
2

s + ?
2

~ 2
n n

{o K =

J 1J 2
2

2 s
a 1J 2 5 .,. K ::

J 2
~ K

J
1 + 2"

n

J
1

2
n J

1
a 1 == J 2

=
?

J, v
2

n-J
1 + ,J2

n

e Y\ .,,"'t n ~ a -_ ..., "rolgf-.·•. .1.'" A;~· 2 • ~

... J
2
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Op het eerste gezicht :nag het b~vreemc1jng 'Nekken dat in bovenstaande

ef:eiding twee wrijvinGstermen verwaarloosd worden.

Bij hat ontwerpen van een se'rvosysteem zal men ec~ter tracht~

om deze twee wrijvingstermen zo klein mogelij:c te houdcn. en v.el om

twee redenen:

~. Hoe kleiner de vi5ce'lZ~ wrijving is, des te kleiner is ook de

coulombwrijving,. zodat bet systeem van motor en last het ideaal

van lineaire werking zo dicht mogelijk Qenadert. Coulombwrijving

zou tevens een aanzienlijke vermindering geven van de statieche

nauwkeurigheid.

2. Met mechanische wrijving gaat ener~-di6sipatie samen. Nu is het

leveren van deze energie vanuit de voedingsbron geen probleem,

maar deze energie moet verwerkt worden door de eindversterker en

de motor. Bij de dimensionering van het syateem is het dUB

belangrijk de wrijvingstermen klein te houden.

Een tweede redan waarom de wrijvingstermen verwaarloosd kunnen worden

is de volgende:

Het hele onderzoek is gericht op het onderdrukken van limit-cycles

in het beschouwde servosysteem. Uit de tabel op pag.11 blijkt dat
Fr, 'I" '10 to'. J,.hbc ..

deze limit~cycles een~van ongeveer 4 Hz~overeenkomend met 25 rad/6ec~

~anneer men de betrekking~ (B.1) en (B 0 2) aan elkaar gelijk stelt

met behoud van dempingstermen is het resultaat:

waaruit voIgt:

In het voorgaande is reeds gesteld:

J-f = a 1 ~ ~ &2 )-2

met ':1
1

+
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Hier'J.it voIgt:

dus:

J
1

s • f .
1

waaruit voIGt:

o

Hiervoor kan geschreven worden:

Jf =
J-1 s r

1
~ 1

>-, . s '3 + 1

k 1 • ~ k2 •n s '[' 2 ~ 1 " 13 r 4 <. 1

met
1

2 rad/sec ~
1

11 ~ 3 radl sec 0
1

15~6 rad/sec=
'2

=
£3 = eEl.

"
1

= 11 03 1'adlsec 0r 4
Voor fre{~uentiesboven 15~6 rad/sec zal ~ nauVJlijks veranderen met

de frequentie.

Zoals reeds gesteld is treft men limit-cycles aaEl. met een frequentie

van ~neevee1' 25 rad/sec o Volgens het bovenstaande zel ~f voor 25 rad/s~c

ongeveer dezelfde waarde hebben als voor s ~~~ maar dan voIgt uit

(B.5):

of

J =
f

J-~ J 1

'"2"
J 2 / 2. n

Q

J2
+ J 2n

J
1 +2' J

1 -<> 2
n n

J1
2_ J

2n J 1
¢ ~2·. 2 2n

<12 .> J 2n J
1

~. n J 1

de betrek.:'.:ir..t~· ':'i'" mer. ock vi~dt wanneer men de wrijvingstermen vp.r

waarlo~~t. Vcc~ het onderdruk~en v~n d~ limit-cycles js betrekking (B.5)

niet v.m belill1[". rr:aar misch-ien :-~an m~t behulp van deze betrek~:ing



het quasi-stati;.ch~ bedragen daarmee de nauwkeurigheid verbeterd

worden. TU6sdn J1/ n en J; wordt i~merB een lead-netwerk aangegeven

zodat voar log8 frequenties hier een grate verzwakking zal optreden.

Maar dit betekent dat dan vrijwel de gehele terugkappeling van de

uitgaande as ~ordt genomen.
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Appendix C.

Afleiiini: van de be:::;chrijvende functi e V,Jer een :().:: £e~~ ed,
~-----~-----------~--~-----------~~--~---------~-~--~------

Aan de ingang van de niet-lineariteit denkt men zich eon sinus

vormig signaal 9 sin wt. De relatie tussen 1n- en uitgang kan

geconstrueerd worden als in fig. C.1.

()I

1,1
I-'ll
I II 1

0

I I I I

I

I

I

L

---~'!"""'-+....,.."T"l'~r-...!...I ---J....I--~=---l-_~-~-=--__......----- - - -
e"

- I-r- I_I
I
1-+ I ~ ..l.

I I I
I
I

fig. C. 1.

ala @ sin wt > e lll

aIsle sin wtl ~ e"

ala e sin wt <~eQ

Uit de figuur leest men af~

(

2 sin wt - e*

q = 0

Q sin wt ? e Q

Met b~hulp van Fourier analyse bepaalt men de eerate harmonische

in het uitgan$6signaal:

~
A

~t' a~ --
~~"t

n
co~ n~t ~ b sin nwt

n

x.et

11 7T

rr

J ~ co:~ :'i.Wt C::.lt

-Tf
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sin n... t dwt

Vanw~ge de optredende symmetrie is a :: 0 voor aIle n €n
n·

b .. ==
n

2

7T

77

}l sin nwt dwt

o

2

7T

dus als arc sin

AIleen b, wordt gevraagd:

rr

Jq sin wt dwt

o

In het gebied 0 ~ wt,$'7T geldt:

q '" 0 al s 0 <e sin w t <e"
e* e$

of als 0 <wt <arcsin ~ en ala 7T~ arcsin ~ (wt < TTe e •
q = e si n w t ~ e • al 5 e" <0 sin wt

e'" <wt(n-arcsin

Hierui t voIgt:

. e"
77= iU·CSl.n G

b
1

:: 2 ~Q sin wt - e*) sin wt dwt
TT • el)

arCSl.n i"""

waarui t voIgt;

De eerste harmonische in q is dan:

q1 :: ~[rr~ 2 arcsin r ~ 2 r V1 ~ (r)
N:: : 1 :: rr1[fl- 2 arcsin

I;: sin wt
N :;; 0
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