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Formulier Management Summary 
StageversIagen/rapporten 

Korte samenvatting van het verslag/rapport: 

Dit verslag betreft de positionering van het afdrukunit van een scannend afdruksys- 
teem waarbij het smalle afdrukunit baansgewijs een groter vel beschrijft. De 
positiefout dient hierbij kleiner dan 5 [pm] te zijn over een afstand van maximaal 
600 [mm]. 
Er is een mathematisch model gemaakt van het afdrukunit en zijn aandrijving 
waarmee in MATLAB simulaties kunnen worden gedaan. Via experimenten zijn de 
modelparameters m.b.v. curvefitting bepaald waarna met het model een regeling is 
ontworpen. 
Er is gekozen voor een parallelle PD-PID-regeling die door minimalisatie van een 
kwadratisch kriterium zo goed mogelijk is ingesteld. Hierbij is een Dirac-puls en een 
stoorkracht met een breed frequentiespectrum gebruikt om de stabiliteit en de 
snelheid van de regeling te kunnen testen. 
ûe  regeling bie& tijdens experimenten stabiel en redelijk s i id maar is aaii het eiiiel 
van de positionering erg zenuwachtig door de grote D-actie. Er is daarop een extra 
set parameters voor de D-actie toegevoegd waarmee voor kleine positiefouten de 
D-actie wordt bepaald. Deze regeling werkt volgens het model minder goed maar is 
in de praktijk beter dan de vorige regeling. Er blijkt door discretisatiefouten bij de 
snelheidsberekening een beperking te zijn bij het vergroten van de D-actie. Men 
kan om dit probleem op te lossen de snelheid op een analoge manier gaan 
berekenen via extra elektronica of met een hogere samplefrequentie gaan werken. 
Van de tweede optie is reeds gebleken dat dit goede resultaten kan opleveren 
maar ook de eerste optie lijkt een goedkope manier om de snelheid nauwkeurig te 
bepalen zodat men daarmee een betere responsie kan verkrijgen. 

in staat ges~eld een Q ~ d e r z ~ e ~  te 

en en ~ Q n ~ ~ ~ $ i e s ,  die geheel 
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%en I i jat 

.b.t het model 

<Pm : Hoekverdraaiing motoras 
x, en x, 
92 : Hoekverdraaiing grote poelie 
k : Discrete sampletijd 
m )  : Vector met differentiaalvergelijkingen 
- f(k) : Vector met algebraïsche vergelijkingen 
x(k) : Toestandsvector op sampletijdstip k 

: Metingenvector op sampletijdstip k 
[ml 

Y,,(k), Y,,(k) : Metingen van de slede- t.o.v. de framepositie op sampletijdstip k [m] 
S(k) : Stoorkracht op de slede op sampletijdstip k 

: Verplaatsingen frame en slede 

: Meting van de motorasverdraaiing op sampletijdstip k 
i&) 
Ym (k) 

R : Vector met modelparameters 
€?s a : \iectvr met reye!parametsrs 

: Vector met parameters van de sensoren 

Jm : Traagheidsmoment motor+grote poelie 
m f : Massa frame 
m, : Massa afdrukunit (slede) 
k,, k,, en k, : Veerstijfheid tandriemen 
k f : Veerstijfheid frame 
k0 : Veerstijfheid lange tandriem per riemlengte 
I20 en ‘30 : Initiële lengte tandriemen 
I, en I, : Momentane lengtes tandriemen 
b m  : Dempingsconstante motor 
b, en b, : Dempingsconstanten frame en slede 
M w m  : Coulombse wrijving motor 
F w s  : Coulombse wrijving slede 
Mam : Motorkoppel 
F,, F, en F, : Riemkrachten 
rm, r, en r, : Radii poelie’s 
i : Overbrengverhouding van motor- naar sledeverplaatsing 
em’ es : Breedte snelheidsintervallen t.b.v. wrijvingsalgoritme 
fm, fs 
dY 

: Factoren t.b.v. wrijvingsalgoritme 
: Meetfout van de LED-positiemeting 

K P  : Versterkingsfactor motorregel-IC 
K,, en Kps : Versterkingsfactoren 
Kdm en Kds 
Kis : Integrerende factoren 
‘b, : Integratorlimiet 
G : Grenswaarde positiefout 
J,, Jz : Kriteriumwaarden 
Wl, w2 : Weegfactoren 
tb en tb 

: Differentiërende factoren 

: Eerste en laatste sampletijdstip 

[encoder counts] 

[encoder counts] 
[D/A-eenheden, 3“ meetsignaal] 



Symbolenlijst 6 

YseN : Setpointpositie op sampletijdstip k [ml 
dYset(k) : Aanpassing setpointsledepositie op sampletijdstip k [ml 

u (k) : Ingang op sampletijdstip k [VI 
e,(k), e,(k) : Positiefouten op sampletijdstip k [ml 

: Uitgang motorregel-IC op sampletijdstip k [filter output-eenheden] 

: Motorstroom op sampletijdstip k [Al 
k" : Versterkingsfactor D/A-converter [V/filter output-eenheden] 

krn : Koppeiconstante van de motor [XrWiA] 
kc : Omrekenfactor 1 e meetsignaal [encoder cou n ts/rad] 
ke : Omrekenfactor 1 e meetsignaal [encoder counts/m] 
k, en k, [m/D/A-een heden] 

k s  : Stroomversterkingsfactor EN1 

: Omrekenfactoren 2e en 3" meetsignaal 
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I sa lei 

De afstudeeropdracht is verricht binnen het kader van een haalbaarheidsonderzoek 
dat sinds mei '92 bij Océ loopt. Het betreft hier een breed formaat full color print- 
engine voor de tekenkamermarkt waarvan het gebruikte procédé door Océ is 
ontwikkeld (304 [mm] breed). Vrijwel alle breedformaat full color afdrukapparaten 
werken met een smal afdrukunit dat baansgewijs een groter vel (maximaal breedte 
914 [mm]) beschrijft. Er worden na elkaar een aantal banen naast elkaar op het 
papier gedrukt, we noemen dit een scannend afdruksysteem. Een belangrijk 
kwaliteitskriterium hierbij is het minimaliseren van de aansluitfouten van de naast 
elkaar te printen banen en van de over elkaar te printen kleurendeelbeelden, zowel 
in doorvoerrichting ais loodrecht daarop. Als de aansluitfouten niet storend zicht- 
baar mogen zijn dienen deze maximaal 64 [pn] te zijn. Om dat te realiseren wil 
men het afdrukunit op 5 [pm] nauwkeurig positioneren zodat de rest van de 
tolerantie overblijft voor fouten in de papierpositionering loodrecht op de doorvoer- 
richting, een proces dat veel moeilijker te beheersen is. 

/amep'aat Kogelbus 
/ 

Geleiding 
/ 

r 1. 

Figuur 1.1 : Bovenaanzicht van de experimentele opstelling zonder de papierbaan. 

Ea is hier gekozen voor het scannen in doorvoerrichting omdat het afdrukunit dan 
tijdens het printen stilstaat (het heen en weer bewegen van zo'n zware massa met 
constante snelheid vereist een veel duurdere constructie en aandrijving) en alleen 
tussen de scans door, als het papier wordt teruggetransporteerd, naar de volgende 
positie gebracht hoeft te worden zodat de volgende baan geprint kan worden. 



Inleiding a 
Bij aanvang van de opdracht was er reeds een complete testopstelling aanwezig 
(zie Figuur 1.1, 1.2 en 1.3). 
In Figuur 1.1 ziet men het bovenaanzicht van de opstelling waarbij de papierbaan is 
weggelaten. In het zijaanzicht van Figuur 1.2 ziet men hoe het afdrukunit (ook wel 
slede genoemd) zich verplaatst; twee geleidingsassen zorgen voor de geleiding, 
een overbrenging met een tandriem zorgt voor de aandrijving. In het aanzicht van 
Figuur 1.3 is de papierbaan getekend. Het papier wordt na een scan teruggespoeld 
zodat de volgende baan naast de eerste baan geprint kan worden. Hierin zijn ook 
de DIP-drums te zien, zij brengen het te printen tonerbeeld (maximaal drie kleuren) 
op het iiiteri-iìediate waarna het in de fiisekneep (het cmtact tussen intermediate 
en de drukwals) op het papier gedrukt wordt. De fusekneep kan met het opzetme- 
chanisme worden geopend en gesloten (bij het verplaatsen van het afdrukunit moet 
de fusekneep geopend zijn). 

/ t 

Figuur 1.2: Vooraanzicht van de opstelling (zie Figuur 1.1). 

De opdracht heeft betrekking op een gedeelte van het apparaat; de slede, waarop 
het eigenlijke afdrukunit zich bevindt, en de positieregeling van deze. 
Om de kostprijs te minimaliseren wordt bij de regeling gebruik gemaakt van het feit 
dat slechts op een beperkt aantal vaste plaatsen (afhankelijk van de papierbreedte) 
nauwkeurig gepositioneerd moet worden. Het feit dat alleen in de buurt van een 
eindpositie nauwkeurig gemeten kan worden heeft als consequentie voor de 
regelstrategie dat er eerst een grove positionering moet plaatsvinden zodat de 
slede (het translerende afdrukunit) binnen de zone komt waarin nauwkeurig meten 
mogelijk is. Daarna kan de fijnpositionering plaatsvinden met behulp van de 
nauwkeurige meting. 
De grove regeling is een terugkoppeling van de koekverdraaiing VZIR de motorais 
die met behulp van een encoder wordt verkregen. De fijne regeling is een combina- 
tie van terugkoppeling op de motor en (uitgangs-)terugkoppeling van de eindpositie 
van de slede die m.b.v. een op de slede gemonteerde, differentiële fotodiode wordt 
gemeten. Deze diode meet zeer nauwkeurig de zwaartepuntspositie van het licht 
van een LED die op één van de twaalf vaste sledeposities gemonteerd is. De 
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motoras drijft de slede via een slappe, maar goedkope riemoverbrenging aan. 

apierrol 
\ Papier 

i 
\ >  
V 

I \ d/ 
rums 

Figuur 1.3: Zijaanzicht van het afdrukunit. De invloed van het intermediate op de 
slede (zie Figuur 1.1). 

Het afstudeeronderwerp is het modelleren van het systeem, het kiezen van een 
regelkonsept, het ontwerpen en testen van een so are-regeling en het soepel 
oversch a kei en tu ssen de grof- en fijn posit ion eri n g . 
Het doel van dit ontwerp is om de positie van de f 100 kg zware slede, point-to- 
point, over een afstand van 600 millimeter, op 5 micrometer nauwkeurig af te 
regelen tegen een kostprijs van minder dan fl 500,- van de aandrijf- en regelcom- 
ponenten, zowel elektronisch als mechanisch. 
De afstudeeropdracht betreft de optimalisatie van het ontwerp van de positionering 
van het afdrukunit, zowel m.b.t. de mechanische uitvoering als de regeling ervan. 
Tevens wordt geëist dat slechts gebruik wordt gemaakt van de beschikbare 
meetsignalen, er een beperking van de maximale motorstroom is (10 [A]), een 
laagfrequente stoorkracht van rt 1 O [NI (t.g.v. het afdrukproces) weggeregeld wordt 
en dat er op de uiterste sledeposities een maximale overshoot van 2 [mm] optreedt 
i.v.m. een botsing tussen slede en frame. 
In de opstelling waren reeds keuzen gemaakt voor wat betreft de overbrenging van 
motor naar slede en de manier waarop de meetinformatie wordt verkregen, die 
vooral gebaseerd mijn op kostprijsafwegingen. Een meetsysteem dat de sledepositie 
over het hele meetbereik van 600 [mm] nauwkeurig zou meten is erg duur en ook 
diverse andere mogelijkheden voor de aandrijving zouden het apparaat veel 
duurder maken. 

Ais eerste is in Hoofdstuk í een model van het systeem gemaakt. Na identificatie 
van de modelparameters en validatie van het resulterende model (Hoofdstuk 2) is 
geprobeerd een goede regeling te ontwerpen (Hoofdstuk 3). 
Uiteindelijk is een aantal conclusies getrokken en worden een aantal aanbevelingen 
gedaan m.b.t. het regelen van de sledepositie van dit scannende afdruksysteem. 
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et model PI 

Q 1.1 Inleiding 

Er is een mathematisch model van het afdrukunit en zijn aandrijving gemaakt om 
regelkonsepten via simulaties met MATLAB [l] te kunnen testen. Het systeem en 
het model zijn in 5 1.2 en 5 1.3 uitgebreid beschreven en tevens wordt uitgelegd 
waarom voor dit model met deze opbouw gekozen is. 

Q 1.2 Het systeem 

1111111 \ I /  

Figuur 1.1 : Het te modelleren systeem. 

Het tijdscontinue toestandsmodel (zie Figuur 1.2) bestaat uit massa's, veren en 
dempers. Ook is de Coulombse wrijving gemodelleerd. De ingang van het model is 
een voltage dat de grootte van het motorkoppel bepaald en de uitgang is de 
relatieve sledepositie (t.0.v de framepositie). 
De drie vrijheidsgraden zijn t.o.v. de vaste wereld gekozen: qrn in [rad] 

Tijdens de eerste tests met de opstelling bleek dat zonder verstevigingsstrippen het 
frame zo slap was dat de regeling niet stabiel te krijgen was, een goede reden om 
ook het frame te modelleren. De motor zit vast aan het frame doch oefent geen 
krachten maar alleen momenten op het frame uit. De voorspankrachten in de 
tandriemen zijn niet meegemodelleerd omdat ze slechts invloed hebben op 
dempings- en wrijvingswaarden en niet direct op de bewegingsvergelij kingen. Dit 
alles onder de aanname dat ze groot genoeg zijn om slap hangen van de riempar- 
ten te voorkomen. De kleine poelie rechts van de slede is massa- en wrijvingsloos 

x,, x, in Iml 
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verondersteld. 

11 

rote poeli Aandrijfpoelie Kleine poelie 

am 

Frame Xf 

Figuur 1.2: Het model van massa’s, veren en dempers. 

Beweqi nq sv erg el i i ki nqen 

.I,@, = Firm- b,,,@,,,- Mwm+ Mam F.l.l 

i ~ . .  2’’ =F2- F3- kj xf- bf if+ bs[is- iJ +Fws F.1.2 

m$s= F3- F2- bs[is- XJ - Fws F.1.3 

Mam - Mwm 

Het dynamisch effect van hoekverdraaiing (p2 is dermate klein (hoge eigenfre- 
quentie) dat deze als vrijheidsgraad is vennraarloosd. Massa en demping zijn 
gereduceerd naar de motor m.b.v. een reductiemethode (zie voor beschrijving [4]). 
De evenwichtsvergelijking voor de aandrijfpoelie geeft dan alleen nog een kinema- 
tisch verband tussen de riemkrachten aan. 

Momentenevenwicht aandrijfpoelie 

F. 1.4 

J, staat in het vervolg van dit verslag voor de massatraagheid van de motor, de 
gereduceerde massatraagheid van de grote poelie en de aandrijfpoelie. Voor de 
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dempings- en wrijvingswaarden M,, en b, geldt hetzelfde, ze vertegenwoordigen 
de gezamenlijke wrijvings- en dempingscomponenten van deze onderdelen in het 
model. 

Riemkrachten 

F1 = 2k,Eq,r, - (Pmrml F. 1.5 

F. 1 .h 

F. 1.7 

2 . ~ 1  
F1 F1 

F2 
K2, L2 

F2 

In het toestandsmodel is k, de veerconstante van één helft van de smalle (korte) 
riem waarin de lengte reeds is verdisconteerd. De veerstijfheden en k, zijn 
afhankelijk van de positie van slede en frame en van k,, de stijfheid van één meter 
van de brede (lange) tândïien;. Voor deze veestijfheden volgt dan: 

k2= 2 [3 

met voor de veerlengten: 

z2= 120+ xs- Xf [m] 

z3= z30+ x - xs [m] f 

F.1.8 

F. 1.9 

F.l.10 

F.l.ll 

Bij de poelie's is geen rekening gehouden met de tandafschuiving of met de 
wrijving tussen tandriem en poelie die afhankelijk is van de voorspankracht. 

F.l.l t/m F.1.7 vormen uiteindelijk twee sets vergelijkingen die opgelost moeten 
worden: een set met vier lineaire, tijdsafhankelijke, algebraïsche vergelijkingen 
(F.1.4 t/m F.1.7) waarin vier onbekenden (P,, F,, F, en F, en een set met drie niet- 
lineaire, tijdsafhankelijke differentiaalvergelijkingen (F.l.l t/m F.1.3) met zes 
onbekenden qm, x, en $ en hun afgeleiden. 
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Het totale geregelde simulatiemodel bevat de volgende grootheden: 

k : Discrete tijd e, : Modelparameters 
x(k) : Toestand op tijdstip k II, : Parameters t.b.v. de metingen 
i(k) : Metingen op tijdstip k a : Regelparameters 
Y,,(k) : Setpoint voor sledepositie in [m] 
U(k) : Ingang op tijdstip k in [VI 
S(k) : Stoorkracht op de slede 

Het eerste gedee!te is het toestands~ode! dat met een begintoestand, een 
ingangsvoltage, een set modelparameters en eventueel een stoorkracht een 
nieuwe toestand berekent. 

Dit gedeelte bevat dus de twee sets op te lossen vergelijkingen: 

Matrixnotatie voor ae aiiiereniiaaiverqeiiikinaen 

Firm- bmOm- Mm+ Mm 1 
Jm 

F2- F3- kff- bFf+ bs(is -i;> + Fws 

mf 
F3- F2- bs(is- i> - Fws 

mS 

De toestand van het model is hiermee: 

F.1.12 

F.1.13 

F.f.14 

In Bijlage B is ook nog de (niet-lineaire) karakteristiek van de stroomversterker be- 
schreven zoals die in het model is verwerkt. 

F.1.15 

Het tweede gedeelte staat voor het doen van metingen zodat de meetsignalen voor 
de regeling ter beschikbaar staan. Als ingang heeft dit blok de toestandsvector x(k) 
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en een aantal sensorparameters die uit de opstelling volgen (meetresoluties e.d.). 
De meetsignalen zoals die ook in de opstelling beschikbaar zijn vormen de uitgang. 
De analoge signalen (in het model zijn dit toestandsgrootheden) worden ook in dit 
blok via een A/D-conversie gedigitaliseerd, verwerkt en via D/A-conversie analoog 
gemaakt omdat dit vlakbij een eindpositie een wezenlijk effect op de resultaten 
bleek te hebben. Beschikbaar zijn het encodersignaal dat de positie van de motor 
aangeeft en de signalen die de som van de LED-stromen, de verschilstroom en de 
versterkte verschilstroom aangeven. De som van de LED-stromen wordt in dit 
verslag niet meer gebruikt maar is voor de volledigheid toch toegevoegd. 

Ui tqangsberekeninq 

met 

F.1.16 

F.1.17 

Y,(k) is de gemeten motorpositie, Y,,(k) en Y,(k) zijn twee meetsignalen voor de 
sledepositie op sampletijdstip k. De herkomst en eigenschappen van de meetsigna- 
len zijn uitgebreid beschreven in Bijlage A. 

Het derde gedeelte is het regelgedeelte waarin de regelalgoritme gedefinieerd is. 
Hierin is ook rekening gehouden met de processortijd die nodig is om de algoritme 
door te rekenen. Uitgang van dit regelblok is een voltage, ingangen zijn de 
setpointpositie (en/of -snelheid), alle voorgaande metingen, de huidige metingen en 
de regelparameters. 

Regelinq 

F.1.18 

Voor het oplossen van de algebraïsche vergelijkingen bestaat een interne MAT- 
LAB-functie. Het integreren van de differentiaalvergelijkingen is een moeilijker pro- 
bleem. Bij het integreren is gebleken dat het gebruik van een expliciet Eulerschema 
alleen met erg kleine tijdstappen stabiele responsies geeft. Er is daarom ook 
gebruik gemaakt van de 2e- en 3'-afgeleiden uit de Tayiorreeks. Hiermee kan men 
met een tijdstap van 1/400 [SI (deze wordt ook in de opstelling gehanteerd) een 
stabiele responsie berekenen. Voordeel van deze samplefrequentie is dat de 
cimulatieres~iltaten direct met de metingen vergeleken kunnen worden en dat de 
metingen gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor het schatten van de modelpa- 
rameters. 
De motorstroom wordt door een zero-order-hold gedurende 1 /400 [s] constant 
gehouden. Dit leverde geen problemen op bij het integreren. 
net tijdsesntinue model is met een aigoritme geïntegreerd dat voor de ingang em 
zero-order-hold filter gebruikt. 

Omdat (niet-lineaire) Coulombse wrijvingskrachten vaak tot het vastlopen van de 
integratie-algoritme leiden en omdat tijdens het de eerste schatting van een 
regeling bleek dat voor heel kleine snelheden een geheel andere wrijving werkt dan 
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voor grote, is een zo realistisch mogelijk wrijvingsmodel gemaakt. Het komt erop 
neer dat bij een tekenwisseling van de (relatieve) snelheid van motor of slede de 
integratie altijd een tussenstap maakt in het punt waar de snelheid vrijwel nul is. In 
dit gebiedje gebeurt namelijk iets speciaals: De grootte van de wrijvingskracht is 
afhankelijk van de grootte van de snelheid en is te beschouwen als een externe 
kracht. Er is gekozen voor een algoritme van de vorm: 

- 

- 

- 

- 

1 - 
Fw= b i  -fx ; indien abs(i) E 

F.1.19 

Hiervoor is gekozen omdat een vergelijkbaar gedrag ook in de opstelling te zien 
was. De uiteindelijke vorm van de wrijvingsfunctie is vastgelegd door de breedte 
van het snelheidsinterval E en de grootte van de factor f. Met de factor b is ervoor 
gezorgd dat de functie aansluit op de maximale wrijvingswaarde buiten het e- 
interval (Mwm en FWJ. Voor de motor en de slede zijn aparte wrijvingsalgoritmen 

De wïijvingcfunctiie heeft twee karakteristieke vormen, ién voûr positieve en 6én 
voor negatieve waarden van f. Voor motor- en sledewrijving resulteerde uiteindelijk 
(na schatting van de parameters, zie Hfdst 2) de volgende vorm; 

vastgesteld met behulp van de parameters: E,, f ,,, 
" S J  'S 

Figuur 1.3: Motor- en sledewrijving voor kleine snelheden. 
Parameterwaarden in de plaatjes: e,=4.41 e-6 [rad/s] Mw,,,=l e-2 [Nm] 

&,=I e-8 [m/s] F w s = 5  [NI 

Op deze manier werden de kleine verplaatsingen en snelheden beter voorspeld 
met slechts een beperkte modelaanpassing. 

In de opstelling dient de regeling meetsignalen te gebruiken die niet alleen discreet 
in de tijd zijn maar ook meetfouten bevatten doordat de digitale signalen een 
eindige resolutie hebben. Om de resultaten van de simulaties rechtstreeks naar de 
opstelling te kunnen vertalen is het handig dat het model met dezelfde sample- 
frequentie en dezelfde digitale signalen werkt zodat er geen onvoorziene discretisa- 
tie-effecten optreden als de regeling in de opstelling wordt toegepast. 

Voor het simulatiemodel is aangenomen dat de grove positionering reeds is ge- 
slaagd en dat de slede zich in het "licht" van één van de LED's bevindt. Binnen het 
meetbereik van de LED is de verplaatsing van de slede dermate klein dat de 
stijfheid van de twee helften van de lange tandriem k2 en k, bij benadering onaf- 
hankelijk zijn van de relatieve sledepositie. Deze vereenvoudiging is geoorloofd 
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mits de verplaatsingen klein genoeg zijn. Alle vrijheidsgraden (en dus ook de 
meetsignalen) zijn in het model dus ten opzichte van de te bereiken eindpositie (de 
LED-positie) gedefinieerd. Dit is handig omdat de sledesetpointpositie Y,,(k) dan 
steeds nul is. 

5ij het opstarten van het apparaat beweegt de slede naar links en zet aan het 
linker uiteinde de counter van de encoder op nul. Dit is dus de nulpositie van de 
encoder welke op f 1/10 [mm] nauwkeurig bepaald kan worden. Daarna worden de 
posities van de LED's opgemeten met behulp van de encoder op de motoras. Deze 
meting zai echter nooit exact de posities van be LED's kunnen bepalen vanwege 
de nulpositiefout, de riemoverbrenging tussen motor en slede, de wrijving, de 
demping, etc. De meting wordt gebruikt als referentiesetpointpositie voor de motor 
tijdens de grove positionering. Tijdens het fijnpositioneren zal de terugkoppeling op 
de sledepositie de slede exact naar de LED toebrengen waarbij de motor vrijwel 
nooit op zijn referentiesetpointpositie terecht komt. Om dit effect ook in het model 
te brengen nemen we een afwijking van de referentiesetpointpositie t.o.v. de LED- 
positie aan ter grootte van dY. Deze afwijking kan positief en negatief zijn en is 
maximaal enkele honderden encoder counts groot. 

Om de rekentijd voor de schattingsalgoritmen enigszins acceptabel te maken is 
m.b.v. de programmeertaal Turbo c" (zie Turbo c" [3]) een MEX-file gemaakt met 
hierin het discrete model, zodat deze vanuit MATLAB kan worden aangeroepen en 
toch een snelle berekening van de modelresponsie mogelijk maakt (zie MAT- 
LA5 [l]). Een volledige uitdraai van het c"-programma met commentaar is in 
Bijlage F afgedrukt. 
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Hoofdstuk 2: s steern i dent if i cat i e en -va I i dat i e 

9 2.1 Inleiding 

Een aantal van de modelparameters is berekend, de rest is m.b.v. een schat- 
tingsalgoritme bepaald. Er zijn experimenten gedaan om de viskeuze demping, de 
Coulombse wrijving en de massa van de motor en de slede te kunnen schatten. 
Daarnaast zijn de riemstijfheden en massa, stijfheid en demping van het frame 
meegeschat. Na een kotie beschrijving van de experimenten worden de resuitaten 
van de schattingsprocedure gegeven. 
Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk is de kwaliteit van het model beschreven 
door simulaties van het model (met de geschatte parameterwaarden) te vergelijken 
met experimentele responsies. 

De referentlelengtes I,, eii I30 mijn de lengtes van de F.vee riemhelfte:: als de 
sledepositie nul is (de slede staat geheel rechts in het frame op stand 3). De 
waarden voor I,, en I,, zijn uit de CAD-tekening van de opstelling gehaald. De 
massatraagheid van de motor J volgt uit de specificatie van de fabrikant. De 
massatraagheden van de kleine poelie en de aandrijfpoelie zijn berekend via de 
inhoud en de soortelijke massa waarna ze zijn gereduceerd naar de motor (zie [4]) 
en samen met J 6én parameter J, vormen. 
De radii van de tandwielen en de poelie's zijn berekend via het aantal tanden en de 
steek. 

Dit leverde uiteindelijk de volgende parameterwaarden op: 

lm= 1.561 [m] 

Jm= 9 * k? 

PI= 56 * 1w3 [m] 

hiermee is de overbrengverhouding van motor- naar sledeverplaatsing 

F.2.1 

De massa van het frame m, en de slede m, zijn geschat omdat weging of bereke- 
ning van de massa's onmogelijk was. Uitgangssituatie is 1 DIP-drum pius ontwik- 
kelunit in de slede. 

Omdat voor het printen van een A,,-vel drie banen nodig zijn is de rest van de 
experimenten met drie verschillende sledeposities gewerkt; de twee uiterste 
standen en de middelste stand. Stand 1 is geheel links (LEDnr. l ) ,  Stand 2 in het 
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midden (LEDnr. 6) en Stand 3 geheel rechts (LEDnr. 12), (zie Figuur 1.1). Op die 
manier gelden de resultaten ook voor alle tussenliggende posities. 

1’ experimenten 
Met het besturingsprogramma MOTCON [2] is een random setpointsignaal 
motorpositie gedefinieerd. Er bleek een responsie van de motor te resulteren die 
frequenties tot & 40 [Hz] bevat. Om veiligheidsredenen zijn deze experimenten 
uitgevoerd met een terugkoppeling op de motorpositie met Kp=50, alle andere 
regelparameters zijn nul. Op deze manier is het motorregel-IC, dat vanwege de 
hogere sampieireqüeniie rnoeilijk le msdelleieïì is, gedegiadeeïd tot een door~eef- 
luik (zie Bijlage E voor verdere uitleg). 
Er zijn per stand 2 experimenten gedaan. Bij elk experiment zijn twee metingen 
gedaan, één met de encoder op de motoras en één met behulp van de LED’s. Bei- 
de meetsignalen zijn door het schattingsalgoritme gebruikt om de simulatie op te 
fitten met behulp van een kwadratisch kriterium. 

F.2.2 

De parameters van het wrijvingsalgoritme zijn geschat via drie extra experimenten. 
Dit omdat deze parameters vooral invloed op de responsie hebben indien deze 
voornamelijk kleine verplaatsingen en snelheden bevat terwijl voor een goede 
schatting van de andere parameters juist grote verplaatsingen en snelheden van 
belang zijn. Tijdens de eerste experimenten is een simpel wrijvingsalgoritme 
gebruikt waarin de grootte van de wrijvingkracht in het &-interval (&,=4.41e-3 en 
r,=le-5) afhankelijk is van de grootte van de externe krachten. Indien de externe 
krachten groter zijn dan de maximale wrijvingskracht is de wrijvingskracht maxi- 
maal, indien deze kleiner zijn is de resulterende kracht nul oftewel de wrijvings- 
kracht is even groot als de externe krachten. Later is het uitgebreide wrijvingsalgo- 
ritme toegevoegd. 

De experimenten voor het bepalen van de wrijvingsparameters zijn hetzelfde 
uitgevoerd als bij de l e  experimenten alleen had het setpointsignaai een veel 
kleinere amplitude. Er is per stand één experiment gedaan. 

Bij het schatten van de parameters bleek een goede beginschatting van groot 
belang voor het uiteindelijke resultaat. Be beginschattingen zijn gemaakt op basis 
van eerdere (simpeler) schattingen van modelparameters. Er is gebruik gemaakt 
vsïì eeii gïâdi~n:me:hode die de mogelijkheid biedt de cjebr~iMe stapgrootte on=line 
te beinvloeden. 

De pararneterwaarden van het Werkelijke systeem zijn natuurlijk onderhevig aan 
allerlei tijdsafhankelijke verstoringen zodat de werkelijke waarden nooit precies 
bekend zijn. Met deze variaties moet bij het ontwerpen van een regeling rekening 
gehouden worden. Het is dus belangrijk om te weten hoe nauwkeurig de modelpa- 
rameters zijn en hoe sterk de werkelijke parameters per apparaat, tijdstip en 
omgeving kunnen variëren. 
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De radii van de tandwielen rmr r, en r,, de referentielengten van de tandriemen I,, 
en I,, en de massa’s van de tandwielen en de motor J, zijn tot op enkele procen- 
ten nauwkeurig berekend. Deze waarden zijn ook in de praktijk vrijwel constant. 

Demping en wrijving zijn de meest onbetrouwbare factoren in het model. Ze zijn uit 
een bepaalde responsie tot op enkele procenten nauwkeurig te bepalen doch 
variëren in de praktijk dermate sterk dat hier met een flinke armslag gewerkt moet 
worden. Dit is ook in de schattingen duidelijk te zien. 
Omdat de viskeuze demping relatief weinig invloed op het positioneren heeft (mits 
de regeiaar 19-actie bevat) zouden aeze weggeiaien kunnen worden. iiier zijn ze 
echter gebruikt voor het stabiel houden van de simulatie-algoritme. 
Voor de wrijvingswaarden M,, en F,, is zo goed mogelijk een keuze gemaakt 
omdat dit een vrij grote invloed op de responsie heeft. Coulombse wrijving werkt 
echter altijd stabiliserend en de regeling zal ook bij lagere wrijvingswaarden stabiel 
moeten zijn. 
Voor de massa van slede m, en frame en m, moet met een kleine variatie rekening 
worden gehouden omdat deze waarden zijn geschat. Waarschijnlijk is de nauwkeu- 

De waarden voor de veerstijfheden ko, k, en k, hebben waarschijnlijk een afwijking 
van maximaal enkele tientallen procenten. De riemstijfheden variëren in de praktijk 
slechts langzaam. De framestijfheid is waarschijnlijk onderhevig aan grotere 
var i at ies. 
Het effect van één van de parameters van het wrijvingsalgoritme op de responsie 
is afhankelijk van de waarde van de andere. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een 
breder snelheidsinterval (grotere E )  de factor f moet worden aangepast om de- 
zelfde vorm van de wrijvingsfunctie te krijgen. Deze parameters kunnen dus niet 
allemaal tegelijkertijd door het schattingsalgoritme geschat worden. Er is (door 
handmatig te variëren) een schatting gemaakt voor E ,  en E ,  waarna deze constant 
zijn gehouden en f, en f, per stand zijn geschat. 
Bij het schatten van deze parameters bestaat een tegenstrijdigheid. Vanwege de 
nauwkeurigheid wil je een rijk ingangssignaal gebruiken met behoorlijke verplaatsin- 
gen en snelheden. Vanwege de beperkte invloed van de parameters op de respon- 
sie wil je zo vaak mogelijk in het kleine snelheidsinterval terecht komen waarbinnen 
het algoritme geldt. Tijdens de experimenten is voor de gulden middenweg 
gekozen zodat de nauwkeurigheid van deze parameters waarschijnlijk niet erg 
groot zal zijn. 

iigheid ongeveeï 10 %. 
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9 2.4 Parameterkeuze 

Uiteindelijk leverde het schattingsalgoritme voor elk van de zes experimenten een 
set parameters op: 

Tabe! 2.? : Schattingen van de mode!parameters per sledestand. Twee experi- 
menten per sledestand. 

Sommige parameters hebben een vrij kleine invloed op het responsieverloop en 
waren dus moeilijk te schatten. De nauwkeurigheid van de schatting van deze 
parameters (bv. dempingsconstanten) is klein doch het effect hiervan is voor het 
uiteindelijke resultaat dan ook van ondergeschikt belang. We hebben de dem- 
pingsconstanten dan ook zo gekozen dat de simulatie-algoritme in ieder geval 
stabiel blijft en dat de D-actie van een regelaar, aan de hand van deze dempings- 
waarden ingesteld, bij toepassing in de praktijk geen onnodige instabiliteiten kan 
opleveren. 

Voor elke stand is één responsie afgebeeld in Figuur C.1 üm C.6 uit 
Uiteindelijk resulteerde deze schattingen in de volgende keuzen voor de parame- 
ters: 
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De parameters van het wrijvingsalgoritme zijn geschat met: 
~,=4.41 e-6 [rad/s] 

waarna uit het schattingsalgoritme volgde: 
es= 1 e-8 [mjsl 

Stand 1 Stand 2 Stand 3 

2.9e-3 1.4e-3 2.4e-3 

Tabel 2.2: Schattingen van de parameters van het wrijvingsalgoritme per slede- 
stand. 

Uiteindelijk is gekozen voor: fm=l.4e-3 [rad/s] 
fs=6.5e-3 [m/s] 

In de praktijk zullen verschillende parameters sterk variëren, de regeling moet ook 
daar g ~ e d  mee om kunnen gaan. De soms onnauwkeurige schattingen leverden 
tezamen dus toch een bruikbaar model op om bij het ontwerpen van regelingen te 
gebruiken. 

Omdat het model gebruikt wordt bij het ontwerpen van regelingen is het belangrijk 
om te weten hoe nauwkeurig het model is. et de verkregen parameterwaarden is 
daarom op elke stand een responsie gesimuleerd die daarna getoetst is door de 
simulatieresultaten over de werkelijke responsies te leggen. De residuen die deze 
simulaties opleverden, tezamen met de frequenties in en de vorm van de responsie 
zijn een maat voor de kwaliteit van het model. 
Er zijn een drietal responsies berekend die redelijk goed lijken op de gemeten res- 
ponsies van de opstelling (goede vorm, frequenties en amplituden, zie Figuur D.1 
t/m D.6, Bijlage D). 

Op basis van deze resultaten is gesteld dat het model in deze vorm de responsie 
van de opstelling voldoende goed voorspelt. Voor de kleinere verplaatsingen zijn de 
prestaties ietwat minder doch voor een eerste onderzoek voldeed het. Het kan in 
deze vorm dus gebruikt worden voor het instellen en testen van regelingen. Voor 
het bepalen van het werkgebied van een regeling, dit is de verzameling omstandig- 
heden waarbinnen de regeling nog stabiel is (variatie van parameters, stoorkrach- 
ten en begintoestand), zal waarschijnlijk een nauwkeuriger model gemaakt moeten 
worden. 
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Er was voor het begin van de stage reeds een regeling geïmplementeerd die 
echter af en toe nog instabiel werd (zie Bijlage E, de oude regeling). Het was dus 
belangrijk een regeling te ontwerpen die (met zekerheid) stabiel is. De stabiliteit 
van de regeling is in 9 3.4 beschreven. 

De regeling moet met de beschikbare meetsignalen de verstoringen wegregelen en 
met minimale inspanning de gewenste eindpositie bereiken. Er zijn diverse 
verstoringen van verschillende oorsprong, bijvoorbeeld: parametervariaties met een 
stochastisch karakter en allerlei variaties van de externe condities. Deze moeten op 
de momenten dat geprint wordt weggeregeld zijn. De verstoringen zijn in § 3.2 kort 
beschreven. 

Om eventueel een feed-forward regeiing te kunnen toepassen is geprobeerd een 
schatting van Ye grootte van de Cou!ornbse wrijving te maken op basis van de 
beschikbare meetsignalen. Hierover is in § 3.3 verslag gedaan. 

In § 3.5 tenslotte is een tweetal regelalgoritmen beschreven, ingesteld en getest. Er 
is hierbij gewerkt met een bekend veronderstelde set stoorkrachten: een Dirac-puls 
en een ruissignaal met een breed frequentiespectrum. Hiermee is geprobeerd een 
zo snel mogelijke responsie te verkrijgen. Eventueel zou men in een volgend 
onderzoek de in de praktijk optredende stoorkrachten kunnen bepalen en daarmee 
de regelaar zo stabiel mogelijk instellen. 

Het systeem bevat een aantal parameters die zo goed mogelijk zijn bepaald maar 
per apparaat, tijdstip en omgeving kunnen variëren. Daarnaast zijn een aantal 
systeemeigenschappen vewaarloosd. Bit betekent dat het model nooit exact het 
systeemgedrag kan voorspellen en dat een regeling m.b.v. dit model bepaald in de 
praktijk toch goed moet werken. Dit effect is als een ongemodelleerde verstoring 
opgevat. 

De meest lastige (gemodelleerde) verstoring is ongetwijfeld de Coulombse wrijving 
in de motor en de sledegeleiding. Duidelijk is dat de Coulombse wrijving een veel 
grotere invloed op de responsie heeft dan de viskeuze demping. Het levert een 
stationaire poaitiefout op die alleen met een integrator of een feed forward-regeling 
kan worden weggeregeld. Voor deze laatste variant is dan wei een goede schatting 
van de grootte van de Coulombse wrijving nodig (zie 3.3). 

De verplaatsing van het frame kan ook als een verstoring worden opgevat omdat 
alleen de sledepositie ten opzichte van de framepositie een doelgrootheid is en niet 
de absolute slede- of frameverplaatsing. De frameverplaatsing dient wel beperkt te 
blijven tot enkele tienden millimeters. 

Tijdens het openen en sluiten van de fusekneep door het opzetmechanisme treden 
er stoorkrachten op doch de effecten hiervan kunnen relatief makkelijk worden 
weggeregeld voordat er weer geprint wordt en zijn dus minder belangrijk dan de 
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krachten die tijdens het printen optreden. 

Stoorkrachten op de slede en zijn aandrijving tijdens het printen worden op diverse 
plaatsen opgewekt doch de grootste invloed heeft die van het intermediate dat in 
de slede is opgehangen en in de fusekneep (d.i. het contact drukwals-papier-inter- 
mediate) met i 200 [NI tegen het papier wordt gedrukt. Ondanks dat de bewegin- 
gen van papier en intermediate loodrecht op de beweging van de slede staan (zie 
Figuur 1.3) levert dit bij een gesloten opzetmechanisme (tijdens het printen) 
laagfrequente stoorkrachten op van k 10 [NI. We zijn ervan uit gegaan dat alle 
afidere invloeden (bijv. thermische effectei?) vefivaarloosd kunnen worden of bij 
deze stoorkrachten gerekend mogen worden. Van deze stoorkracht is uiteindelijk 
aangenomen dat het ruis is met een breed frequentiespectrum en een maximum 
van k 12 [NI. Dit is de enige (ongemodelleerde) stoorkracht waar de regelingen op 
getest zijn. 

Qrn het probleem van de Coarlsmbse wrijving te overwinnen is geprobeerd on-line 
een schatting te maken van de grootte van deze wrijving. Er zijn twee moge- 
lijkheden: Men schat tijdens het grofpositioneren ae som van ae Couiombse 
wrijving op motor en slede of men schat ze apart tijdens het fijnpositioneren. 
Probleem van de eerste mogelijkheid is dat het ingangssignaal niet rijk genoeg is 
om ze beide apart te kunnen schatten en dat er maar één meetsignaal beschikbaar 
is. Tevens levert een somwaarde van de Coulombse wrijving te weinig bruikbare 
informatie op. 
Bij het schatten tijdens het fijnpositioneren krijg je weliswaar veel meer informatie 
maar nu in een kort tijdsbestek. Van deze mogelijkheid is door middel van simula- 
ties getest of aldus een goede schatting van de beide wrijvingen te maken is. 
Daaruit is gebleken dat dit slechts beperkt mogelijk is vanwege het zeer korte 
tijdsbestek en wederom het niet rijk genoeg zijn van het ingangssignaal. Men zou 
een extra scan kunnen overwegen om tot een goede schatting te komen doch de 
Coulombse wrijving varieert sterk in plaats en tijd en het regelen met een feed- 
forward-regeling op basis van een slechte schatting is risicovol en verliest daarmee 
zijn voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een conventionele regeling met 
uitgangsterugkoppeling. 

Q 3.4 

Als eerste moet natuurlijk duidelijk zijn wat met stabiliteit van een regeling bedoeld 
werd. Een regeling is stabiel indien in een redelijk tijdsbestek alle mogelijke 
verstoringen worden weggeregeld (asymptotisch stabiel). Als aan het eind van de 
pcsitionerinç eer! trilling met constante amplitude nverbllijft (zogenaamde limit 
cycles) is de regeling als instabiel beschouwd. Dit omdat met een dergelijke 
regeling de kans bestaat dat de motor (door te grote inspanningen vlak bij de 
eindpositie) overbelast raakt. 

Er is aangenomen dat er geen speling in het systeem aanwezig is. Dit blijkt in de 
praktijk ook niet zo te zijn. Vooral het strak aanspannen van de tandriemen is 
hierbij van belang. Indien er toch speling in het systeem is zal de regeling zijn 
nauwkeurigheid vrijwel zeker verliezen en waarschijnlijk instabiel worden. Het voor- 
komen van speling is dus een eerste vereiste om de relatieve sledepositie goed te 
kunnen regelen. 
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Er zijn allerlei systeemeigenschappen die de stabiliteit van de regeling kunnen 
beïnvloeden. Het gebruik van digitale signalen levert bijvoorbeeld voor de motor- 
stroom een stapfunctie op met stapjes van minimaal f 50 [mA]. Men kan dus geen 
continu signaal aanbieden. Eenzelfde effect treedt op bij de meetsignalen waarbij 
de digitale signalen een bepaalde resolutie hebben. Deze getrapte aanvoer van de 
motorstroom en de meetsignalen zou de hogere frequenties in het systeem kunnen 
aanstoten en tot instabiliteiten (bv. limit cycles) leiden. 

De variatie van wrijving, demping en andere systeemeigenschappen in tijd en 
p!a& k m  !eiden t ~ t  ander systeemgedrag en rnoge!ijk tot instabiliteiten. Bit kan 
met het model getest worden. De ongemodelleerde systeemeigenschappen kunnen 
ook tot ander systeemgedrag leiden die niet door het model gevolgd kunnen 
worden. Dit soort verschijnselen kan alleen getest worden met behulp van de 
o pste I I i ng . 

De stabiliteit van de regeling is tijdens het schatten getest door te kijken naar de 
responsie indien een stoorkracht met een breed frequentiespectrum en een 
maximum van f 12 [NI op de slede aangrijpt (zie tj 3.2). Op deze manier worden 
alle frequenties in het model aangestoten. Ook de gebruikte Dirac-puls als stoor- 
kracht geeii aan of de regeiing stabiei is. 

Een regeling heeft in principe twee hoofdtaken: Het zo snel mogelijk bereiken van 
de eindpositie en het vasthouden ervan. De eerste taak kan getest worden door 
een beginpositie op te geven en dan de positionering te simuleren zonder een 
stoorkracht op de slede. De tweede door te beginnen op de eindpositie en de 
stoorkrachten op de slede te laten werken. Qmdat de tweede situatie de hoogste 
eisen aan de regeling stelt is deze gebruikt om de kwaliteit van de regeling te 
bepalen. Ook het feit dat er relatief veel tijd is om de positionering tot stand te 
brengen is hierbij van belang. 

Evenals bij het experiment uit 5 2.2 is het motorregel-IC bij de volgende regelingen 
gedegradeerd tot doorgeefluik (K,=l) waardoor de motorstroom direct kan worden 
voorgeschreven met dY,,(k) (zie voor verdere uitleg Bijlage E). 

Het eerste algoritme bestaat uit een PD-regeling voor de motorpositie parallel met 
een PID-regeling voor de sledepositie. Dit algoritme levert het setpoint voor het 
motorregel-IC. Het is een veelgebruikt, simpel algoritme waarmee goede resultaten 
te bereiken zijn. 
De I-actie is toegevoegd voor het wegregelen van de fout in het motorsetpoint dY 
er! de statische afwijking die o.a. door de Goulsmbse wrijving kan ontstaan. De 
terugkoppeling op de motorpositie is er vooral vanwege de stabiliteit van de 
regeling 
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Figuur 3.1 : Blokschema van de regelalgoritme. 

De regelwet ziet er dan als volgt uit: 

LU 

F.3.1 

K,, en K, staan voor de proportionele versterking, t<dm en Kd, voor de differentiële 
actie. Met K, is de aanpassingssnelheid van de integrator te bepalen. Dit levert 
tezamen de uitgang van de regelalgoritme dY,,(k) in [m] dat als setpoint voor het 
motorregel-IC dient en op die manier een voltage U(k) geeft (zie Figuur 3.1). 
e,(k) is de positiefout van de motor en e,(k) de positiefout van de slede, beiden in 
[m]. Deze zijn als volgt berekend: 

F.3.2 

Omdat alle verplaatsingen in het model t.o.v. de eindpositie worden genomen is het 
setpoint Y,,(ij altijd nul (zie Bijlage Fj. 

Om de stabiliteit en snelheid van de regeling te vergroten is een aantal "extra's" 
aan dit algoritme toegevoegd. 
Om te voorkomen dat de integraal van de sledepositiefouten zich sterk opblaast 
gedurende het eerste gedeelte van de positionering wordt een maximumwaarde 
aan deze integraal verbonden. Dit maximum IL, is dus een vrij instelbare regelpara- 
meter die ervoor zorgt dat de regeling minder snel instabiel wordt door te voorko- 
men dat de integrator in één sample van een grote negatieve naar een grote 
positieve waarde kan springen (of andersom) indien K,, te groot is. 
Om de regelaar te beletten vlakbij een eindpositie allerlei regelacties te onderne- 
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men op basis van een positiefout van 1 micrometer is een band van 1 micrometer 
om de eindpositie gedefinieerd waarbinnen geen nieuwe regelacties worden 
ondernomen. Tezamen met de resolutie van de nauwkeurigste sledepositiemeting 
(+ 1 [pm]) blijft de relatieve sledepositiefout dan ruim binnen de geëiste grens van 
5 micrometer. De motor gedraagt zich aan het eind van de positionering minder 
zenuwachtig, het voorkomt onnodig ingrijpen van de regelaar en het ontstaan van 
limit cycles. 

Tijdens het fijnpositioneren is alleen het nauwkeurigste meetsignaal Y,.(k) voer de 
siedepositie gebruikt. lildieil de slede iïì hei werkgebied van dit signaal staat (dit is 
het geval na de grove positionering) is het signaal omgekeerd evenredig met de 
sledepositie (zie Figuur A.2). Staat de slede buiten dit werkgebied maar binnen de 
horizontale gedeelten dan heeft het signaal zijn maximale waarde * 128 [D/A- 
counts]. Dit betekent dat er als het ware een constante kracht op de slede wordt 
uitgeoefend die in elk geval de goede richting heeft. indien de slede zich buiten het 
horizontale gedeelte van dit meetsignaal begeeft is YJk) erg klein en is de te- 
rugkoppeling op de slede te verwaarlozen t.o.v. de terugkoppeling op de motor. 
Bij gebruik v m  het andere (minder nauwkeurige) meetsignaal Ysl(k) kan het 
voorkomen dat het verband tussen de sledepositie en het meetsignaal van 
omgekeerd evenredig naar evenredig omslaat (indien één van de pieken van de 
sinus is bereikt) waardoor de volgende regelactie een verkeerd teken krijgt (zie 
Figuur A.1). Omdat Y,,(k) hier een grote waarde heeft is dit effect niet te verwaarlo- 
zen t.o.v. de motorterugkoppeling en kan de regeling hierdoor instabiel worden. 
Omdat niet goed te bepalen is wanneer deze omslag plaatsvindt is voor het relatief 
veilige meetsignaal Y,(k) gekozen. 

De kwaliteit van een regeling is sterk gekoppeld aan de fout in de sledepositie 
tijdens het printen en in mindere mate aan de responsiesnelheid en de grootte van 
de motorstroom (d.i. een goede maat voor de door de motor gedissipeerde ener- 
gie). 
De kwaliteit van een regeling is in de kriteriumwaarde J, uitgedrukt. 

F.3.4 

Door de weegfactoren W, en W, te variëren kan men de nadruk leggen op de 
positiefout of de inspanningen van de motor. 6 en te geven het sample-interval aan 
waarop gewogen wordt. Door vlak na de Dirac-puls te beginnen met wegen is 
geprobeerd een zo hoog mogelijke responsiesnelheid af te dwingen. Be keuze voor 
de weegfactoren geeft aan de verschillende kwaliteitseisen .de juiste prioriteit 
waarbij tegelijkertijd het verschil in eenheden is verwerrct. 

Zoals in $j 3.4 reeds is beschreven is de stabiliteit van de regeling getest met een 
stoorkracht met een breed frequentiespectrum op de slede. Daarnaast is de 
responsiesnel heid en eindnauwkeurigheid van t e  regeling getest door de reactie op 
een Dirae-puis van 200 [NI te bekijken. Instabiel gedrag vlak bij de eindpositie en 
overbodig ingrijpen van de motor is afgestraft door de motorstroom mee te wegen. 
Beide responsies leveren samen via het kriterium een rapportcijfer voor de 
regeling. Doelstelling van het schattingsalgoritme is het minimaliseren van dit 
kriterium. 
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De parameters IL, en K, zijn niet tegelijkertijd te schatten omdat het effect van een 
variatie van de ene parameter afhankelijk is van de waarde van de andere. Er is op 
basis van eerdere experimenten gekozen voor I L,=40.000 [encoder counts] waarna 
K, m.b.v. het algoritme is geschat. 

Als eerste is op de middelste sledestand een schatting van de regelparameters 
gemaakt. Uit de minimalisatie met de factoren t,=101, te=400, W,=10 en W2=2e-6 
volgde een instelling voor de regeling. 

Kp,'! 0% K,,=37 
Kd,,,=466 Kd,=230 

Ki,=2.2 

De simulatieresultaten zijn te zien in Figuur G.l tím 6.4, Bijlage G. Met deze 
regelaar is ook een experiment uitgevoerd, hiervan zijn de resultaten te zien in 
Figuur H.l en H.2. De regelaar was stabiel: het ruissignaal leverde slechts kleine 
afwijkingen op en de klap met de hamer werd op alle sledestanden, zowel bij de 
gesimuleerde responsie als bij het experiment, prima verwerkt. Wel is de responsie 
door het verschil riemlengte op de linker stand beter dan op de rechter. Bij allebei 
de stootkrachten worat de eis van 2 [mm] rnaximaie overshoot gemakkeiijk 
gehaald. 
In Figuur H.l is een kleine, min of meer stationaire trilling te zien aan het eind van 
de meting. Deze instabiliteit wordt veroorzaakt door de hoge D-actie op motor en 
slede. In Figuur H.l en H.2 is ook te zien dat er aan het begin van de positionering 
een behoorlijke trilling in de verplaatsing van zowel motor als slede zit en dat deze 
eigenlijk sterker gedempt zou moeten worden om een betere responsie te krijgen. 
Om beide effecten positief te beïnvloeden is een tweede algoritme gekozen dat 
voor de D-actie twee sets parameters hanteert: K,, en K,, indien de absolute 
sledepositiefout groter is dan een bepaalde grenswaarde G en Kdm - kl en Kd,-,, 
daartussen. 

Ook hier is wederom vanwege afhankelijkheid van de parameters eerst handmatig 
een redelijke grenswaarde G bepaald waarna de andere parameters door minimali- 
satie van de kriteriumwaarde geschat zijn. Hierbij zijn alleen de parameters voor de 
D-actie opnieuw bepaald, de instelling van de resterende parameters en de 
weegfactoren zijn van de eerste algoritme overgenomen. De schatting is gemaakt 
met de slede op de middelste stand. Aldus resulteerde de volgende instelling: 

G=20 [D/A-eenheden, 3" meetsignaal] 

Kd,=646 Kd,=350 
KamiKi=450 Ka, - ,,=250 

In de simulatieresultaten (Figuur G.5 tím 6.8,  Bijlage G) is het positieve effect van 
deze aanpassing niet duidelijk te zien. Alleen het trillen van de motor aan het eind 
van de simulatie is licht afgenomen. De rest van de responsie is zelfs slechter dan 
bij de eerste regeling het geval was. Waarschijnlijk zijn deze effecten toe te 
schrijven aan het feit dat de motorresponsie van het model vlak na de klap minder 
sterk trilt dan in de opstelling het geval is. 
Aan het eind blijft de motorresponsie van het model langer natrillen dan die van de 
opstelling. Hierdoor is de D-actie van de motorregeling volgens het eind van de 
modelresponsie te groot terwijl deze volgens het begin van de gemeten responsie 
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juist groter zou moeten worden. De kriteriumwaarde is voor deze regeling ongeveer 
even groot als bij de vorige regeling. Toch blijkt in de praktijk dat de regeling beter 
is (zie Figuur H.3 en H.4). Er zijn minder trillingen aan het eind van de responsie 
en vooral de motorresponsie is aan het begin duidelijk beter gedempt. 

In Figuur H.3 is ook het effect van het verkeerde motorsetpoint dY te zien. De 
motor staat aan het begin van de positionering op zijn referentiepositie maar wordt 
door de integrator naar een andere positie getrokken. Om te voorkomen dat 
hierdoor aan het begin van de simulatie eerst een evenwicht moet worden gevon- 
den tussen K,, en de integrator wordt de integrator van te voren opgeiaden zodat 
direct vanuit de evenwichtssituatie wordt begonnen en het simulatieinterval zo kort 
mogelijk is. 

De integrator zorgt ervoor dat o.a. wrijvingskrachten en fouten in het referentieset- 
point voor de motor dY gecompenseerd worden. Dit kan voor een constante stroom 
door de motor zorgen terwijl de slede reeds op de eindpositie is aangekomen. 
Hierdoor zou de motor te warm kunnen worden. Ingeval van langdurig positioneren 
noet nen daar rekening m e  houden. 

De grenzen van dit model lijken hier bereikt en men zou dus een beter model 
moeten maken om daarmee tot een betere regelaarinstelling te kunnen komen. 
Uit enkele experimenten is gebleken dat de discretisatiefouten bij de snelheids- 
berekening dermate groot zijn dat voor nog grotere D-acties de regeling instabiel 
wordt. Om toch een betere stabiele responsie te krijgen moet de snelheid dus beter 
bepaald worden. Om dit te bereiken kan bijvoorbeeld de samplefrequentie omhoog 
gebracht worden waarbij niet alleen de discretisatiefouten kleiner worden maar ook 
de bandbreedte van de regeling groter wordt. Gebleken is dat bij een samplefre- 
quentie van 500 [Hz] (was 400 [Hz]) de D-actie buiten de grenswaarde ruim twee 
maal hoger mag zijn dan bij de eerste regeling het geval was. De responsie is dan 
beduidend beter. Dit was met het huidige model niet te voorspellen. 
Eventueel zou men voor de sneiheidsbepaling ook een Kalman-filter kunnen 
gebruiken doch dit is nogal rekenintensief. Een betere oplossing voor de snelheids- 
bepaling is waarschijnlijk het analoog berekenen van de snelheid door met een 
stukje extra elektronica de vorige meting van de huidige af te trekken en deze 
daarna als extra meetsignaal toe te voegen. Dit kan men goedkoop en redetijk 
eenvoudig implementeren. 

De uiteindelijke geschatte regeling functioneert op stand 2 prima en voldoet daar 
aan de gestelde eisen doch er is nog meer te bereiken. Om voor die nieuwe 
regeling een goede instelling te vinden en daarna het werkgebied, te kunnen 
bepalen moet men niet alleen het model aanpassen (bv. vanwege de hogere 
s%mpi&eqüeriiiej aan de nieuwe situatie maar ook de kleine veiplaatsingen beteï 
proberen te beschrijven. 



Conclusies en a a n ~ e v e ~ i n ~ e ~  

In dit verslag is beschreven hoe het afdrukunit van een scannend afdruksysteem 
goed gepositioneerd kan worden. Om dit te bereiken staan een aantal meetsigna- 
len ter beschikking. Deze bleken samen met het aandrijfsysteem voldoende goed 
om de gestelde eisen te kunnen bereiken. 

Er is een 6" orde toestandsmodel gemaakt waarmee na identificatie van de 
parameters de grotere verpiaatsiïigeïi geed weïdeii vooïspeld. Om ook voor kleine 
verplaatsingen (tot It 20 [VI) een met de werkelijkheid vergelijkbare responsie te 
krijgen is een uitgebreid wrijvingsalgoritme toegevoegd. Uiteindelijk voldeed dit 
model redelijk goed doch het zou voor een volgend onderzoek, bijvoorbeeld naar 
het werkgebied van een regeling, verbeterd moeten worden zodat vooral de kleine 
verplaatsingen beter voorspeld worden. Het zou daarbij kunnen helpen meetsigna- 
len met een hogere resolutie ter beschikking te hebben dan strikt nodig is voor het 
regelen. 

Met behulp van het model is via een schattingsalgoritme een regeling ontworpen. 
De stabiliteit van de regeling is daarbij voornamelijk getest door een ruissignaal met 
een breed frequentiespectrum als stoorkracht op de slede te gebruiken. De 
responsiesnelheid is getest m.b.v. een Dirac-puls als stoorkracht. 
Gekozen is voor een parallelle vorm van een PD-terugkoppeling op de motorpositie 
en een PID-terugkoppeling op de sledepositie. In principe voldoet deze regeling op 
alle sledestanden aan de gestelde eisen maar is aan het eind van de positionering 
te zenuwachtig. Dit komt door de grote D-actie van de regeling. 
Om dit te voorkomen en toch te profiteren van een grotere D-actie is de regeling 
uitgebreid met een extra set parameters voor de D-actie die gebruikt wordt als de 
slede binnen een bepaalde band rondom de eindpositie komt. Dit levert in de 
praktijk een iets betere responsie die weliswaar stabiel is maar ook gevoeliger voor 
stoorkrachten dan de eerste algoritme. Probleem hierbij zijn de discretisatiefouten 
bij de snelheidsberekeningen. 
Dit zou o.a. opgelost kunnen worden door met een hogere samplefrequentie te 
werken zodat de snelheidsberekeningen nauwkeuriger zijn en de D-actie nog 
verder opgevoerd kan worden. Er is reeds gebleken dat dit tot betere resultaten 
leidt met name omdat hiermee tegelijkertijd de bandbreedte van de regeling wordt 
vergroot. De implementatie is erg eenvoudig en brengt geen extra kosten met zich 
mee. 
Als tweede oplossing kan men denken aan een extra stuk elektronica dat analoog 
de snelheid berekend waarna deze als extra meetsignaal kan worden tQegeVQegd. 
Dit is goedkoop en simpel te implementeren. 

Met een aangepast model kan dan ook het werkgebied van de regeling worden 
bepaald zodat de stabiliteit van de regeling ook in allerlei andere situaties gegaran- 
deerd kan worden. Hierbij moet aan variatie van beginvoorwaarden en parameter- 
waarden bij verschillende stoorkrachten worden gedacht. 



30 

Literatu u rl ijst 

[l]: MATLAB 
Wiskundig analyseprogramma 
User's guide PC-MATLAB 
Oktober 15, 1990 
The Mathworks, Inc. 

623: MOTCON 
Motorbesturingsprogramma 
Handleiding: Intern rapport nr. 91 31 .O1 45 
31 Oktober 19911 
T.A.G. Heeren, Océ Nederland B.V. 

[3]: Turbo C" 
a rog ~amm~erom 
User's guide Turbo c", V 3.0 
Borland, 1992 

[4]: Dynamisch gedrag van constructies en mechanismen 
Dictaat Universiteit Twente 1990 
Hoofdstuk 5 
vakcode: 1 131 37 
prof.dr.ir. M.P. Koster 





33 

. eetsig na1 en 

Er worden steeds twee metingen gedaan om de positie van de motor en de slede 
te bepalen. De motorpositie is op elk moment beschikbaar de sledepositie is alleen 
in een klein gebied rond één van de twaalf LED's beschikbaar. 

Motorpositie 
De encoder op de motoras heeft 10QO "streepjes" (4QOQ encoder counts per 
omwenteling) en twee optische cellen (zodat ook de draairichting bekend is) en 
meet de verdraaiing wan de motoras met een resolutie van f 1.6*10" [rad]. De 
omrekenfactor van dit signaal van [rad] naar [encoder counts] is kc=636 [encoder 
countslrad]. Dit levert via omrekenfactor ke=2.8e6 [encoder counts/m] het eerste 
meetsignaal Y,(k) van de vector y(k) in [m]. 

SI edeposit ie 
De LED/Duocel-combinatie bestaat uit twee lichtgevoelige cellen die naast elkaar 
op de slede gemonteerd zijn en een balk met LED'S opde sledeposities waar de 
slede stil i-iiûet kufiriefi staan. Dit zijfi in totaal 12 posities waarmee alle stcindaard 
papierformaten beprint kunnen worden. Als de slede binnen het bereik van een 
LED gekomen is wordt de stroom door de seriegeschakelde LED's met een 
helderheidsregeling constant gehouden. Het meetsignaal is de verschilstroom door 
de naast elkaar gemonteerde lichtcellen. Om uit één van de digitale signalen van 
de LED-Duocel-combinatie de relatieve sledepositie te kunnen bepalen moet men 
weten hoeveel D/A-een heden een millimeter sledeverplaatsing weergeeft. Hiervoor 
is een ijkgrafiek gemaakt; de slede wordt daarbij met constante snelheid langs een 
LED geschoven en de verschilstroom wordt gemeten. Dit sinusvormige signaal 
wordt door een AID-converter omgezet in een digitaal signaal. Daarnaast wordt dit 
analoge signaal ook nog eens 18 maal versterkt aan een AID-converter aangebo- 
den. Dit resulteert in een digitaal signaal dat de vorm van een afgeknotte sinus 
heeft (vanwege de begrenzing van het digitale signaal). De signalen hebben een 
min of meer lineair gebied rond de nul, dit is het werkgebied van het meetsignaal 
(zie Figuur A.1 en A.2). Om de sledeverplaatsing in meters te kunnen bepalen is 
het werkgebied van beide signalen uitvergroot (zie Figuur A.3 en A.4) waarna bleek 
dat voor het onversterkte signaal 1 D/A-eenheid voor f 17 [pm] relatieve sledever- 
plaatsing staat (werkgebied 2 á 3 [mm]), terwijl de resolutie voor het versterkte 
signaal f 0.9 [ p ]  is (werkgebied 2/10 [mm]). Deze signalen zijn respectievelijk het 
tweede Y,,(k) en derde meetsignaal Y,&) in y(k). Er zijn dus twee omrekenfacto- 
ren: k, en ka3 waarmee de digitale signalen worden omgerekend naar verplaatsing 
in [m]. Er is aangenomen dat deze karakteristiek voor elk van de LED's hetzelfde 
is. Dit is door metingen bevestigd. 

De PC "filmt" tijdens het experiment alle meetsignalen met f 100 [Hz] zodat 
naderhand de positiefouten e.d. bekeken en gebruikt kunnen worden. Hierbij moet 
wel gerealiseerd worden dat men niet de absolute signalen bekijkt want er zijn 
natuurlijk altijd meetfouten die men principieel niet kan bepalen. Dit zijn bijvoor- 
beeld een constante offset van k 1 [pn] op de sledepositiemeting en een discreti- 
satiefout op de motor- en sledepositie. Deze zijn ook in het model verwerkt. 
Daarnaast is er een bepaalde meetruis die grotendeels door de A/D-converters 
teniet wordt gedaan. Deze ruis is dan ook niet gemodelleerd. 
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Figuur A.l: De onversterkte verschilstroom door de lichtgevoelige cellen is een 
sinusvormig signaal. X-as: verplaatsing van de slede. Y-as: D/A- 
eenheden van het 2" meetsignaal. 

-150 I 

Figuur A.2: Het afgeknotte sinusvormig signaal dat de versterkte verschilstroom 
van de motor weergeeft. X-as: verplaatsing van de slede. Y-as: D/A- 
eenheden van het 3" meetsignaal. 
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Figuur A.3: De ijkgrafiek waarmee de omrekenfactor k, van het 2" meetsignaal 
naar de sledepositie, bepaald is. 

Sledeverplaatsing [micrometer] 

Figuur A.4: De ijkgrafiek waarmee de omrekenfactor k, van het 3" meetsignaal 
naar de siedepositie, Depaaid is. 
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De maximale piekstroom door de motor is 10 [A] (I 0.5 [Nm]), voor continue 
belasting geldt een maximale motorstroom van 5[A] (+ 0.25 [Nm]). 

In het model is ook de karakteristiek van de stroomversterker voor de motorstroom 
toegevoegd omdat dit geen lineaire karakteristiek bleek te zijn. Deze karakteristiek 
is met behulp van een multimeter opgemeten. 
Bij de nuldoorgang bleek een offset te bestaan ter grootte van _+ 229 [mA]. Dit is in 
het model gebracht en deze bleek bij controle de werkelijke karakteristiek redelijk 
goed te volgen (zie Figuur B.l). 1 D/] wordt door de stroomversterker omgezet naar 
1 [A]. De spanning kan slechts in stapjes van 20/256 [VI gevarieerd worden zodat 
dit in werkelijkheid (na D/A-conversie) een getrapt signaal is. 
Het motorregel-IC levert met een bepaald positiesetpoint dus een digitaal signaal af 
in filter output-eenheden waarmee via k, een voltage wordt berekend dat als ingang 
voor de stroomversterker dient (zie voor verdere informatie over het motorregel-IC 
Bijlage E, de oude regeling). 

Figuur B.l: De stroomversterkerkarakteristiek; ++ zijn meetpunten 
1 is de simulatie 
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ijlage eft schatten wan de modelparameters 

Om een goede schatting voor de modelparameters te krijgen is geprobeerd de 
gesimuleerde responsie op de meetresultaten te fitten (zie 5 2.2). Voor elke stand 
van de slede (zie Figuur 1.1) is op deze manier tweemaal een schatting gemaakt 
en zijn de resultaten van één van de twee fits in Figuur C.l t/m C.6 weergegeven. 
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Figuur C.1 en C.2: Experiment (=Responsie) en simulatie van de motor- en de 
sledepositie. Stand 1. 
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Figuur C.3 en C.4: Experiment (=Responsie) en simulatie van de motor- en de 
sledepositie. Stand 2. 



Bgiage C 39 

x10-4 
10 

- Responsie 
- - Simulatie 

A 
8- 

-4 t 
I 

-8 ' 0.4 0.6 0.8 1 1.2 O 0.2 

Tijd [SI 

Tijd [SI 
Figuur C.5 en C.6: Experiment (=Responsie) en simulatie van de motor- en de 

sledepositie. Stand 3. 

In het algemeen zijn vorm, amplitude en frequentie-inhoud van de gesimuleerde 
responsies goed, doch er blijven natuurlijk afwijkingen. Deze hebben o.a. te maken 
met de beginsituatie waarin de snelheden nul zijn maar er in werkelijkheid toch 
krachten in de riemen zitten die onbekend zijn. In het model is deze beginsituatie 
dus niet identiek te maken aan de praktische. Sij sommige responsies is in het 
begin een vrij sterke afwijking te zien die hiermee verklaard zou kunnen worden. 
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ijlage odelvalidatie 

Om de juistheid van het model met de geschatte parameters te toetsen is op elke 
stand een simulatie met een experiment vergeleken. In Figuur D.l t/m D.6 is te 
zien dat vorm, frequentie en amplitude van het gesimuleerde signaal redelijk goed 
met de meetsignalen overeenkomen. 

x10-4 

I 
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 -8 I 

Tijd [SI 

Figuur D.l: Experiment (=Responsie) en simulatie van de motorpositie. Stand 1. 
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Figuur D.2: Experiment (=Responsie) en simulatie van de sledepositie. Stand I .  
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Stand 2. 

Tijd [SI 

Figuur D.4: Experiment (=Responsie) en simulatie van de sledepositie. Stand 2. 
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Figuur D Stand 3. 
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D.6: Experiment (=Responsie) en simulatie van de sledepositie. Stand 3. 

De fouten zijn op Stand 2 en 3 toegenomen wat ondermeer te wijten is aan net 
constant zijn van sommige parameters terwijl ze in de praktijk plaatsafhankelijk zijn. 
Er zou per stand een andere parametervector gekozen kunnen worden doch er is 
één vaste parametervector gebruikt, die een soort gemiddelde van de zes geschat- 
te is (zie Tabel 2.1, § 2.3), omdat dit geen essentieel verschil oplevert in de 
modelresponsies. Ook de tijdsafhankelijkheid van de werkelijke parameterwaarden 
is met dit model niet te voorspellen en levert dus bepaalde fouten op. 
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De regeling die voor het begin van deze stage werd gebruikt is een cascade- 
regeling waarbij de slederegeling het setpoint voor de motorregeling bepaald. Dit 
setpoint wordt 400 keer per seconde berekend met behulp van de sledepositieme- 
ting. Het motorregel-IC regelt hiermee 4000 keer per seconde de motorstroom bij 
met behulp van de motorpositiemeting (zie Figuur E.l). 

I I 

Figuur E.l: Blokschema van de oude cascade-regeling. 

Het motorregel-IC is in principe een PI D-regelaar waarvan de regelparameters vrij 
te kiezen zijn. Als ingang heeft het een meting en een setpoint van de motorpositie 
nodig waarmee het als uitgang een aantal filter output-eenheden levert die via een 
D/A-converter in een voltage worden omgezet. 

De regeling voor de sledepositie was een PID-regeling met als ingang e&) de 
positiefout van de slede en als uitgang een setpointaanpassing voor de motorrege- 
ling dY,,(k). 
De regelwet van dit gedeelte van de regelaar was als volgt gekozen: 

E. 1 

met voor de sledepositiefout: 

Be regeling voor de motorasverdraaiing was een PD-regeling met als ingang de 
positiefout van de motor en als uitgang U*(k) een aantal filter output eenheden dat 
via de D/A-converter een spanning tussen +1Q v] en -10 p] U(k) oplevert die de 
stroomversterker inging. 
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Kpm is de proportionele regelactie, Kdm de versterking van de differentiële regelactie. 
K, bepaald de aanpassingssnelheid van de integrator, K,, en Kds zijn met respectie- 
velijk Kpm en K,, vergelijkbaar. 
Dit signaal in filter output-eenheden U*(k) wordt naar een voltage U(k) omgerekend 

U@) = kv* U*(> [vj E.5 

en hiermee wordt dan een motorkoppel Mam gerealiseerd dat gelijk is aan: 

Mm= ks* km* U@) [Nm] E.6 

Omdat de regeling reeds was geimplementeerd en ook de motor en de over- 
brengverhoudingen gekozen waren zijn de omrekenfactoren bekend en constant. 
Deze zijn dus ook voor alle andere regelalgoritmen van toepassing. 

E.8 

E.9 

Degraderen ~ ~ t ~ r r e g e ~ - ~ ~  
Het bleek nogal moeilijk te zijn om het motorregel-IC op de juiste manier in het 
model te verwerken omdat het een hogere samplefrequentie gebruikt. Bij het imple- 
menteren van de nieuwe regelingen is het IC daarom (door de juiste instelling te 
kiezen; K,=l en alle andere regelparameters nul) tot een doorgeefluik gedegra- 
deerd (bij de eerste experimenten was K,=50). Dit betekent dat het setpoint Ys,,(k) 
recht evenredig is met de uitgang van het motorregel-IC U'(k). Via dit setpoint kan 
dus direct de motorstroom worden voorgeschreven under de aaniiame dâi de 
werkelijke positie YJk) veel kleiner is dan dit setpoint. Dit blijkt in de praktijk ook zo 
te zijn. Op deze manier kan elke regeling worden gei'mplementeerd. Dit blijkt goede 
resultaten op te leveren. 
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/* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

*I 

Responsie geregeld systeem 

The calling syntax is: [X,Yj = REG (xO, U, S) 

Inputs: 
Beginconditie XB : 
Setpoint ingang U : 
Stoorkracht S: 

6 rijen, 9 koiom 
1 rij, n kolommen [n = length (U) e 8188161 
1 rij, 1 kolom 

outputs: 
Toestandsresponsie X: 
Metingenresponsie Y: 

6 rijen, n+l kolommen, X(:,l)=xO 
4 rijen, n+l kolommen 

Vil ,:j=enesderpssiiie rn~to;; 1 " meetsig!?za! 
Y(2::)=som van de fotostromen (A.1); 
Y(3,:)=verschil fotostromen (A.2); 2" meetsignaal 
Y(4,:)=verschil fotostromen*l8 (A.3); 3" meetsignaal 

wordt hier niet gebruikt 

#include <math.h> 
#include "c:\m at la b\mex\cm ex. h" 

I* 
* Input Arguments 
*I 

#define xo-IN PrhsPI 
#define U-I N prhs[l 1 
#def íne U-st prhs[21 

!* 
* Output Arguments 
*I 

#define X-OUT PI h s 101 
#def i ne Y-OUT PlhS[lI 

I* 
* Globale modelparameters 
*I 

#define Mwm-max p,m[O] 
#define b-m P J m I  
#define Fws-max p-m[2] 
#define b-s P-mM 
#define k-1 p-me41 
#define k-O P-m[51 
#define k-f P A 6 1  
#define b-f p-mm 
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#define r-1 
#define r-2 
#define r-m 
#define k-v 
#define k-c 
#define k-m 
#define J-m 
#define m-f 
#define m-s 
#define i-O 
#define deltat 
#define epsm 
#define epss 
#define f-m 
#define f-s 

/* 
* Sensorparameters 
*I 

#define p-ind P-S[OI /* Huidige LED-positie *I 
#define p-1 P-SC1 1 /* Mogelijke LED-posities *I 
#define p-2 PJ421 
#define p-3 PA31 
#define p-4 P-SPI 
#define p-5 P_C[51 
#define p-6 P-SE61 
#define p-7 P_S[71 
#define p-8 P-SPI 
#define p-9 P_C[9] 
#define p-10 P-al 01 
#define p-11 P M  11 
#define p-12 P-SC121 
#define adcl res p_s[l3] 
#define adc2res p_s[l4] /* llk, "I 
#define adc3res p_s[l5] /* llk, *I 
#define encres p-s[16] P k, *I 
#define bound1 p-s[17] 
#define bound2 p_s[l8] 
#define bound3 p_s[l9] 

#define dpfm PA21  1 /* dY *I 
#define off23 P_S[201 

/* 
* Regelparameters 
*I 

#define Kp-m P-r[Ol 
#define Kd-m P A f  I 
#define Kp-s P m 1  
#define Kd-s P U P I  
#define Ki-s P-rm 
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#define 1L-s PA81 
#define Kd-mkl p-r[9] 
#define Kd-s-kl p-r[l O] 
#define band P A 1  11 /* G */ 

I* Definieer functie sign */ 
int sign(double x) 

if (x > 0.0) return 1; else {if (x e 0.0) return -1; else return O;) 
{ 

i 
/* Hoofdprogramma */ 
user-fcn(nlhs, plhs, nrhs, prhs) 
int nlhs; 
int nrhs; 
Matrix *plhs[; 
Matrix *prhs[; 

/* Number of left-hand-side arguments */ 
/* Number of right-hand-side arguments */ 
/* Length nlhs array for pointers to the Ihs arguments */ 
/* Length nrhs array of pointers to the rhs arguments */ 

{ 

/* Declaraties */ 
Matrix *dummy, *Ydum, *Idum; 
double *X, *Y, *xO, *p-m, *p-s, *p,r, *U, *S, * I ;  
unsigned int n, i, j, m, mp, my; 
int tkm, tks, sit[2], copy; 
double dt-1, dt-2, xs, vs, ces, c-m, Kds, Kdm; 
double a, b, c, d, noemer, 
double Im, vm, Fws, Mwm, Mam, E, k3, t, te, dt, dt2, dt3, dvs; 
double *Ff, *Cf, *dFf, *dCf, *root, *ddX, *dddX, *Xh, *Ys; 
double Im-m, i-m, I s ,  p-f-m, p-f-s, s n f m ,  s n f s ,  Xsp, Xsm, Xss, X; 

res, dMam, dFres, Mex, Fex; 

/* 
* Controleer op in en uitgangen 
*/ 

if (nrhs != 3) mex-error("'reg' requires three input arguments"); 
if (nlhs e 1) mex-error("'reg' requires 1,2 or 3 output arguments"); 
if (nlhs > 3) mex-error("'reg' requires 1,2 or 3 output arguments"); 
m = xO-lN->m; 
n = U-IN->n; 
if (m != 6) mex-error ("Er moeten 6 toestandsgrootheden zijn"); 
if (m*(n+l) > 8188) 

if (m : i.r) m$x-erm ("Ingang moet ss!! rij zijn"); 
!* 
* Create matrices for the return argument 
*I 

X-OUT = create-matrix (m, n+l, REAL); 
if (nlhc >= 2) Y-OUT = create-matrix (4, n+1, WEAL); 

mex-error ("Uitvoer krijgt meer dan 81 88 getallen"); 

else Ydum = create-matrix (4, n+1, REAL); 
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I* Definieer matrices */ 
dummy = create-matrix (4,l ,REAL); 
Ff = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (4,l ,REAL); 
Cf = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (4,l ,REAL); 
dFf = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (4,l ,REAL); 
dCf = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (2,l ,REAL); 
root = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (3,l ,REAL); 
ddX = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (3,l ,REAL); 
dddX = dummy->pr; 
dummy = create-matrix (6,l ,REAL); 
Xh = dummy->pr; 
aummy = create-matrix (n,l ,REAL); 
Ys = dumrny->pr; 

/* 
* Set pointers naar de in- en uitgangsvectoren 
*I 

X = X-OUT->pr; 
if (nlhs >= 2) Y = Y-OUT->pr; else Y = Ydum->pr; 
U = U-IN->pr; 
x0 = xO-lN->pr; 
S = U-st->pr; 

/* 
* 

*/ 
p-m = get-global (Ip-m") -> pr; 
p-s = getglobal ("p-s1I) -> pr; 
p-r = getglobai ("p-r") -> pr; 
if (p-m==NULL I1 p-s==NULL I1 p-r==NULL) 

§et pointers naar de parametervectors 

mex-error ("p-m, p-s en/of p-r bestaan niet"); 

/* 
* Start de eigenlijke berekeningen 
*/ 

for (i=O; ic6; i++) Xjij=xS[ij; 
for (i=O; ic3; i++) ddX[i]=O.O; 
x = o; 
I-s= - Kp-m * dpfm; /* Opheffen inschakelverschijnsel */ 
/* Riemstijfheden lange riem berekenen */ 
k2 = k-O/(1.561 +(p-s[12]-p_c[p_ind])/encres); 
k3 = k-O/( O. 783+ ( p-s [ p-i n d]-p-s [ 1 2])/e n cr es) ; 
noemer=k-l *r-1 *r-1 +(k2+k3)*r-2*r-2; 
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c~m=Mwm~max/(epsm-f~m*pow(epsm ,0.3333333333333)); 
c-s=Fws-max/( epss-f-s*pow (epss,0.3333333333333)); 

m=O; mp=6; my=O; 

/* Begin hoofdloop */ 
for ( L O ;  ia ;  i++) 
{ 

§tap-o: !* !niti2!Is2ties */ 
9 

sit[0]=0; sit[l]=O; copy=O; 
dt=deltat; 
t=deltat*i; te=deltat*(i+l); 
for (j=O; j<6; j++) Xhn]=X[m+j]; 

/* Berekenen uitgangen/meetsignalen */ 
Y [mvl=floor(X[mj*k-c)/encres; /* [rad]->[m] */ 
vs=X[m+21-~[rn+1 I; /* [m]->[rn] */ 
if (iabsivsj > bounai) 

(v[my+l] = O; Y[my+2] = O; Y[my+3] = O; } 
else 
{ Y[my+2]=-vs*adc2res; /* [ml->[D/A-counts] */ 

if (fabs(Y[my+2]) > bound2) 
{ Y[my+2]=sign(Y[my+2])*2*bound2-Y[my+2]; Y[my+l] = O;} 
else Y[my+l] = adclres; 

Y[my+3]=-(v~-off23)*adc3res; /* [m]->[WA-counts] */ 
if (fabs(Y[my+3]) > bound31 V[my+3] = sign(Y~my+3])*bo~nd3; 

Y [my+ 1 ]=floor(Y[my+ 1 I); 
Y [my+2]=floor(Y[my+2]); 
Y[my+3]=floor(Y[my+3]); 

/* BEGIN REGELWET */ 

1 

/* Gebruik 3" meetsignaal voor de regeling */ 
Ys[i] = -Y[my+3]; /* A3-COUNTS */ 

/* Geen regelactie slede binnen een G van 1 A3-count */ 
if (fabs(Y[my+3]) c 2) 

Ys[i] = O; 

/* Positiefouten voor P-actie */ 
p-f-m = dpfm - Y[my] * encres; /* ENC-COUNTS */ 
p-f-s = - Ys[i]; /* A3-COUNTS */ 
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/* Snelheidsfouten voor D-actie */ 
if ( my >= 4) 

else 
if ( i>=  1) 

else s n f s  = 0.0; 

sn-f-m = (Y[my-4] - Y[my]) * encres; 
snf-m = 0.0; /* ENC-COUNTS per Sample */ 

sn-f-s = Ys[i-l]-Ys[i];/* A3-COUNTS per Sample */ 

/* I-actie */ 

if (fabs(l-s) > IL-s) 
I s  = !-s + Ki-s * p-f-s; 

I s  = sign(l-s) * IL-s; 

/* Gebruik juiste regelparameters */ 
if (fabs(Ys[i]) > band) 
{ Kdm = Kd-m; Kds = Kd-s;} 

else 
{ Kdm = Kd-m-k!; Kda = Md-S-kl;) 

/* Regelwet X = functie van Y[€)] t/m Y[my+3j 
* houd rekening met tijdvertraging tgv. on-line 
* processortijd, vandaar tijdelijke opslag "X = Xsp" */ 

Xsm = Kp-m * p-f-m + Kdm * sn-f-m; /* F.O. UNITS */ 
Xss = floor(Kp_s*p-f-s+Kds*sn-f-s+l-s); /* F.O. UNITS */ 
X = Xsm + Xss; 

xsp = x; 

/* EINDE REGELWET */ 

stap-1 : /* Bereken volgende toestand */ 
3 

XS=X hE2l-X h [ 1 1; 
vm=Xh[3]; vs=X h [5]-Xh[4]; 

/* Algebraïsche vergelijkingen oplossen */ 
Cf[O]=O; Cf[l]=-Xh[O]*r-m*k-l; Cf[2]=k2*xs; Cf[3]=-k3*xs; 
dCf [O] =O; dCf [ 1 ] =-vm * r-m * k-1; dCf [2] = k2*vs; dC f [3] =- k3 *ws; 

Ff[O]=(Cf[O]-r-2*(Cf[3]-Cf[2])-r-1 *Cf[l ])/noemer; 
Ff [I ]= Ff [O]* k-1 * r-1 +Cf [ 1 1; 
Ff [2] = -Ff [O]* k2*r_2+Cf [2]; 
Ff[V]=Ff[~]*k3*r_%+̂ fC,1]; 

dFf [O]= (dCf [O]-r-2* (dCf [3]-dCf [2])-r-l *dCf [ 1 ])/noemer; 
dFf[l]=dFf[O]*k-l *r-1 +dCf[1]; 
d Ff [2]=-d Ff [O]* k2*r_2+dCf [2]; 
d Ff[S] =d Ff[O]*k3* r-2+dCf[3]; 
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/” Opgeven aan motorregel-IC: Xsp en dpfm in ENC-COUNTS 
* K=l, setpoint bepaalt motorstroom ! 
* Motorstroom in AMPERE begrensd tot 10 [A] */ 

Im-m = Xsp + dpfm - floor(Xh[O]*k-c); /” ENC-COUNTS */ 
Im= k-v * 256 * floor(lm-m/256); /* Discretiseren motorstroom */ 
if (im > 0.0) 
{ 

if (fabs(1m) > 10) 

Mam = k-m*im; /* MOtQrkQppei in NE’WTON METEE *i 

Im=lm-l-O; if (im c 1-0) Im=O.O; } 

Im = lO*sign(lm); 

dMam = - k-m * k-v * k-c * Xh[3]; 

Mres=Ff[l ]*r~m-b~m*vm+Mam-Mwm~max*sign (vm); 
Fres=Ff [3]-Ff[2]-Fws_max*sign (vs)-b-s*vs; 

/* Wrijvingsmodel */ 
if (fabs(vm) a epsmj 

Mwm=(-sign(vrn)*f~m*pow(fabs(vm),0.33333333~3)+vm)*c~m; 
Mex= Ff [ 1 ] *r-m-b-m *vm + Mam ; 

1 
if (fabs(vs) c epss) 

Fws=(-sign (vs)*f-s*pow(fabs(vs) ,0.33333333)+vs)*c-s; 
Fex= Ff [3]-Ff [2]-bs*vs; 
Fres= Fex-Fws; 

{ 

1 
/* Differentiaalvergelijkingen */ 

ddX[ 1 ] = (-Fres-b-f *X h [4]- k-f*X h [l ])/m-f; 
ddX[2]=(Fres+S[i])/m-s;/* Stoorkracht op de slede aanbrengen */ 
d~~=ddX[2]-ddX[ 1 3; 

dMres=dFf[l]*r-m-b-m*ddX[O]+dMam; if (Mres == O) dMres = 0.0; 
dFres=dFf[3]-dFf[2]-b_s*dvs; if (Fres == O) dFres = 0.0; 
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/* Nieuwe toestand uitrekenen */ 
dt2=0.5*dt*dt; 
dt3=0,16666666666667*dt*dt*dt; 
X[mp]=X h[O]+X h[3]*dt+ddX[O]*dt2+dddX[O]*dt3; 
X[m p+ 1 ]=X h[ 1 ]+X h[4]*dt+ddX[l ]*dt2+dddX[l ]*dt3; 
X[mp+2]=X h[2]+X h[5]*dt+ddX[2]*dt2+dddX[2]*dt3; 
X[mp+3]=X h [3]+ddX[O]*dt+dddX[O]*dt2; 
X[mp+4]=X h [4]+ddX[l ]*dt+dddX[l ]*dt2; 
X[mp+S]=X h[5]+ddX[2]*dt+dddX[2]*dt2; 

/* Ingeval van tussenstap hulptoestand kopiëren */ 
if (COPY) 
{ 

for +O; jc6; j++) Xh[i]=X[mp+j]; 
t = t + dt; dt = te - t; 
copy = O; goto stap-I; 

1 
stap-2: /* Check op tekenwisselingen */ 

tkm=( (sign(X h[3]) == -sign (X[mp+3])) 
&& (fabs(Xh[3]) > epsm)); 

tks=((sign(Xh[5]-Xh[4]) == -sign(X[rnp+5]-X[mp+4])) 
&& (fabs(Xh[5]-Xh[4]) > epss)); 

if (tkm) /* Uitrekenen tijdstip van tekenwisseling motorsnelheid */ 

Y 

dt-l=1 .O; dt-2=1.0; 

a=0.5*dddX[O]; b=ddX[O]; c=Xh[3]; d=b*b-4.0*a*c; 
if (d >= 0.0) 

{ 

if (fabs(a) < 1 e-1 O) 
{ root[O]=-ch; root[l]=l .O; 

else 

{ 

d=sqrt(d); 
{ 

root[0]=0.5/a*(-b+d); root[1]=0.5/a*(-b-d); } 
if (root[OjcO.O) root[0]=1 .O; 
if (root[l 1~0.0) root[l ]= 1 .O; 
if (root[O] e= root[l]) dt-1 =root[O]; 
else dt-1 =root[l]; 
1 

I- 



Biiage F 53 

if (tks) /* Uitrekenen tijdstip van tekenwisseling sledesnel heid */ 

a=0.5*(dddX[2]-dddX[ 1 I); b=ddX[2]-ddX[ 1 1; 
c=Xh [5]-Xh [4] ; d=b*b-4.0*a*c; 
if (d >= 0.0) 

{ 

if (fabs(a) e 1 e-1 O) 

root[O]=-c/b; root[l]=l .O; } 
{ 

{ 

1 

e!se 

d=Sqrt(d); 
root [0]=0.5/a* (-b+d) ; root [ I ]=0.5/a* (-b-d) ; 

if (root[O]eO.O) root[O]=l .O; 
if (root[l]cO.O) root[l]=l .O; 
if (root[O] e= root[l]) dt-1 =root[O]; 
else dt-1 =root[l]; 
if (root[O]c=root[l]) dt-2=root[0]; 
eise ât-2=root[l j; 

1 
1 
if (tkm II tks) /* Bepalen simulatievervolg */ 

if ((dt-1 e= dt-2) && (dt-1 e= deltat)) 
{ 

dt=dt-li 
sit[O]=sit[O]+l ; 

} 

{ 

1 

{ 

} 

if ((dt-2 e dt-1) && ( t-2 6= deltat)) 

dt=d t-2 
sit[l]=sit[l]+l ; 

copy = 1; 
if ((sit[O] > 2) II (sitEl] > 2)) 

goto stap-3; 

goto stap-1; 
1 

stap-3: 
Y 

rn=mp; mp=mp-t-6; my=rny+4; 

} /* Einde hoofdloop */ 
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/* Laatste uitgangen/meetsignalen berekenen */ 
Y[my]=floor(X[m]*k-c)/encres; /* [rad]->[m] */ 
vs=X[m+2]-X[m+l]; /* [m]->[m] */ 
if (fabs(vs) > boundl) 

(Y[my+l] = O; Y[my+2] = O; Y[my+3] = O;} 
else 
{ Y[my+2]=-vs*adc2res; /* [ml->[D/A-counts] */ 

if (fabs(Y[my+2]) > bound2) 
{ Y[my+2]=sign(Y[my+2])*2*bound2-Y[my+2]; 

else Y[my+l] = adclres; 
Y[my+3]=-(v~-off23)*adc3res; /* [m]->[D/A-counts] */ 
if (fabs(Y[my+3]) > bound3) Y[my+3] = sign(Y[my+3])*bound3; 

Y[my+l] = O;} 

Y[my+ l]=floor(Y[my+ 1 1); 
Y [my+2]=floor(Y [my+2]); 
Y [my+3]=floor(Y [my+3]) ; 
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e G: Het schatten wan de regel 

Om de regelingen zo goed mogelijk te kunnen testen en instellen is een kriterium 
gedefinieerd (F.3.4) dat de kwaliteit van een regeling beoordeeld met een getal. 
Door de kriteriumwaarde van een tweetal responsies te minimaliseren (klap met de 
hamer en een random stoorkracht) zijn tijdens het schatten tegelijkertijd stabiliteit 
en responsiesnelheid van de regeling geoptimaliseerd. De minimalisatie is uitge- 
voerd voor sledestand 2. De gesimuleerde responsies met de eerste regeling zijn in 
Figuur G.l t/m G.4 afgebeeld. De simulatieresultaten met de tweede regeling zijn 
te zien in Figuur G.5 t/m G.8. 
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Figuur G.l en G.2: Gesimuleerde motor- en sledeverplaatsing met de eerste 
regeling. Stoorkracht is een Dirac-puls van 200 [NJ op 
de slede. 
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Figuur G.3 en G.4: Gesimuleerde motor- en sledeverplaatsing met de eerste 
regeling. Stoorkracht is een ruissignaal met een breed 
frequentiespectrum met een maximum van k 12 [NI op 
de slede. 
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Figuur G.5 en 6.6: 
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Gesimuleerde motor- en sledeverplaatsing met de twee- 
de regeling. Stoorkracht is een Dirac-puls van 200 [NI 
op de slede. 
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Figuur G.7 en G.8: 
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Gesimuleerde motor- en sledeverplaatsing met de twee- 
de regeling. Stoorkracht is een ruissignaal met een 
breed frequentiespectrum met een maximum wan 
f 12 [NI op de slede. 

De tweede regeling is volgens de simulatieresultaten niet beter dan de eerste maar 
je ziet wel dat bijvoorbeeld de motor iets rustiger is aan het eind van de responsie. 
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ijlage H: Responsies van gei'mplementeerde regelin 

De geschatte regelingen zijn beide in de praktijk getest. Dit is alleen gedaan door 
een klap met een hamer tegen de slede te geven, daar het in principe onmogelijk 
is een stoorkracht met een breed frequentiespectrum op de slede aan te brengen. 
De gemeten responsie met de eerste regeling op stand 2 is in Figuur H.l en H.2 
afgebeeld. De gemeten responsie met de tweede regeling is te zien in Figuur H.3 
en H.4. 
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Figuur H.l en H-2: Experimentele motor- en sledeverplaatsing met de eer- 
ste regeling. Stosrkrackt is een kamerklap op de slede. 
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Figuur H.3 en H.4: Experimentele motor- en sledeverplaatsing met de twee- 
de regeling. Stoorkracht is een hamerklap op de slede. 

De eerste regeling bleek op elke stand goed te voldoen maar was op stand 1 
sneller dan op stand 3. Dit komt natuurlijk door de lengte van het stuk tandriem dat 
direct tussen de aandrijfpoelie en de slede zit. Dit stuk is op stand 1 veel korter 
dan op stand 3. 
De tweede regeling werkt goed op stand 2 maar is niet geschikt voor de andere 
sledestanden. Op die standen zal een andere instelling voor de regelaar moeten 
worden geschat. 
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