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F O R M U L I E R  M A N A G E M E N T  S U M M A R Y  

stageverslagen / -rapporten 

Korte samenvatting van het verslag / rapport: 

In dit rapport wordt het ontwerp van een regeling beschreven voor de 
positionering van een lange toner-transfuse-band (ttf-band) in een 
breedformaat printer. Een ttf-band is een lopende band die dient vooï het 
transport van een ioneibeeld. Ce band wordt beschrever! door 
beeldvormende units. Vervolgens wordt het beeld van de band op het papier 
overgedragen. Er wordt hier gewerkt met een smalle afdrukunit die 
baansgewijs een groter vel beschrijft. Eén van de voornaamste problemen 
hierbij, is het ontstaan van aansluitfouten tussen de verschillende banen. 
Deze kunnen ontstaan doordat de ttf-band verschuift tijdens het printen. Het 
is mogelijk om de positie van de ttf-band te corrigeren met behulp van een 
stuurwals. Hiertoe wordt de positie van de ttf-band gemeten. Er dient een 
regeling ontworpen te worden die de positie van ttf-band naar nul regelt 
terwijl de snelheid waarmee dat gebeurt beperkt blijft. Het bandgedrag wordt 
gemodelleerd met een discrete-tijd model. Een eerste orde model blijkt te 
voldoen. Met behulp van dit model worden twee verschillende regelingen 
ontworpen. Een PI-regeling voldoet niet aan de doelstelling met betrekking tot 
de beperkte snelheid. Met een scnakeiviakmethode is dit wel haaibaar. 
Tijdens het printen kunnen verstoringen een te hoge bandsnelheid 
veroorzaken omdat de regeling te laat reageert. Deze verstoringen zijn van 
print tot print reproduceerbaar. Het is mogelijk om de verstoringen te beper- 
ken door in de regeling gegevens van de verstoringen tijdens eerdere prints 
te gebruiken bij de huidige print. 
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"De schrijver / schrijfster werd door Océ-Nederland B.V. in staat gesteld een onderzoek te 
verrichten, dat mede aan dit rapport ten grondslag ligt. 
Océ-Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de in dit 
rapport vermelde gegevens, beschouwingen en conclusies, die geheel voor rekening van de 
schrijver / schrijfster komen". 
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Symbolenlijst 

a 
b 

d 
e 
es 
eP 
e, 
g0 

gi 
h 
i 

k 
I 
m 
n 
q 
r 

U, 

VEf 

Y 

C 

j 

U 

Z 

A 
5 
E 
I 
J 
N 
P 
S 
U 

Y 
8 

h 
P 

U 

5 
z 
v 
r 
E 
Q 

auto-regressive modelparameter 
moving-average modelparameter 
compensatie 
parameter voor de benadering van de verstoring tijdens printen 
verstoring 
verstoring bij stilstaande slede 
verstoring tijdens printen 
onbekende verstoring 
;ecjelpa;an;ete: i;: PI-regeling 
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aantal metingen in een experiment 
proportionele actie 
kwadratensom van de equation error 
ingangsmatrix 

hoek van de stuurwals 
kolom met modelparameters van het systeem 
geschatte maximale grootte van de verstoring tijdens printen 
vergeetfactor 
grootte van de grenslaag 
standaarddeviatie 
geschatte tijdconstante van de verstoring tijdens printen 
kolom met modelparameters van de verstoring tijdens printen 

covariantiematrix 
verstoringsmatrix 
kolom van offsets 
diagonaalmatrix met standaarddeviaties 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Dit afstudeerwerk is onderdeel van een onderzoek naar afdrukmogelijkheden voor 
breedformaat papier op basis van smalle beeldvormende units. Veel breedformaat 
afdrukapparaten werken met een smalle afdrukunit die baansgewijs een groter vel beschrijft. 
Hierbij worden na elkaar banen op het papier afgedrukt die samen één beeld vormen. Dit 
wordt een scannend afdruksysteem genoemd. Het betreft hier een systeem waarbij een 
toner-transfuse-band (ttf-band) aan de bovenkant wordt beschreven door beeldvormende 
units (BVU’s). De ttf-band transporteert het geschreven tonerbeeld naar het papier. Het 
beeld wordt van de band op het papier overgedragen doordat een fuse-wals de band tegen 
het papier drukt. Het is de bedoeliiig me: de p:inte: afdrukkefl te muken. die breder zijn dan 
de een BVU. Dit is mogelijk door een beeld in banen te delen ter breedte van een BVU. 
Deze banen worden na elkaar op het papier gedrukt. Na het printen van iedere baan wordt 
het papier doorgeschoven. Eén van de voornaamste problemen hierbij, is het ontstaan van 
aansluitfouten tussen de verschillende banen, zowel in doorvoerrichting van het papier als 
loodrecht daarop. Aansluitfouten in doorvoerrichting kunnen ontstaan als de ttf-band 
verschuift tijdens het printen. Aansluitfouten tot 0.1 mm zijn toegestaan. Het is noodzakelijk 
de positie van de ttf-band te corrigeren. Hiertoe wordt de positie van de ttf-band gemeten en 
de correctie wordt uitgevoerd met behulp van een stuurwals. Hiervoor moet een regeling 
ontworpen worden die als uiteindelijk doel heeft de aansluitfouten op het papier te 
minimaliseren. 

in hoofdstuk 2 wordt het systeem beschreven. Na een korte beschrijving van de 
proefopstelling wordt ingegaan op de meting van ae positie van de tii-baïìcf. Hierna wordt het 
doel van de regeling toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het bandgedrag gemodelleerd. Er 
worden twee verschillende discrete modellen behandeld. Met behulp van het beste model 
zijn in hoofdstuk 4 twee verschillende regelingen ontworpen. Vervolgens wordt de toepassing 
van verstoringscompensatie besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie van 
eerder gemaakte prints om verstoringen in de huidige print te compenseren. Tenslotte 
volgen enkele conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2: Systeembeschrijving 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de relevante componenten van de proefopstelling toegelicht. Na een 
beschrijving van de constructie wordt ingegaan op de bandsturing. Er wordt uitgelegd wat 
voor verstoringen we kunnen verwachten. De meting van de positie van de ttf-band is lastig 
vanwege de lengte en de elasticiteit van de band. Het principe van de sensor en de 
interpretatie van het meetsignaal worden toegelicht. Tenslotte wordt het doel van de regeling 
nader gespecificeerd. 

2.2 Opbouw van de opstelling 

Het procédé, dat hier wordt toegepast, werkt volgens het kontacttransfer-principe: 
tonerbeelden worden door beeldvormende units (BVU’s) op een toner-transefuse band (ttf- 
band) geschreven. De band wordt door een wals tegen het papier gedrukt waarbij het 
tonerbeeld onder hoge druk en temperatuur op het papier overgaat. In dit systeem wordt 
gewerkt met een ttf-band met een lengte van 2.4 rn en een breedte 32 cm. Deze band wordt 
aan de bovenkant beschreven door BVU’s terwijl aan de onderkant het toner-beeld op het 
papier gewalst wordt door een fuse-wals die in een slede zit. Deze slede kan horizontaal in 
het vlak van tekening bewegen (zie figuur 1). Eén heen en weer gaande beweging wordt 
een scan genoemd. In dit geval is er gekozen voor het scannen loodrecht op de 

I I 
I Eind positie I Begin positie 

Papiertransport l o o d r e c h t  op he t  vlak van tekening 

Figuur 1: proefopstelling 

doorvoerrichting om de papierloop zo eenvoudig mogelijk te maken. Bij het scannen gaan de 
pendelwaisen, die de band op spanning, houden op en neer. Aan ieder uiteinde van de 
pendelwals zit een loopwiel dat rolt over een pendelwalsgoot. Onder de fuse-wals vormen de 
band en het papier samen een “kneep” die open en dicht gemaakt kan worden. Tijdens de 
teruggaande slag van de slede schuift het papier steeds één bandbreedte op (loodrecht op 
het vlak van tekening). Aansluitfouten kunnen o.a. veroorzaakt worden door beweging van 
de ttf-band in axiale richting. Deze beweging wordt bandscheefsturing genoemd. De band 
kan in axiale richting gestuurd worden door een stuurwals. De bandpositie wordt gemeten 
met een sensor die voor de BVU’s gemonteerd is. 
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Figuur 2: bandsturing met stuurwals 

2.3 Bandsturing 

Het is mogelijk de band in axiale richting te sturen door het kantelen van de stuurwals (zie 
figuur 1 en 2). Als deze wals onder een hoek staat, in de richting loodrecht op het vlak van 
de band, verlaat de band de wals op een afstand AZ t.o.v. waar de band de wals op loopt, 
mits er geen slip optreedt. In dat geval geldt voor AZ: 

A Z  = h shy  41 1 

Hierin is h de hoogte van de omspannen boog en y de hoek die de wals maakt met het 
horizontale vlak. Het uiteinde van de stuurwals kan een slag maken van 22.5 mm. Dit 
uiteinde is scharnierend verbonden met een spindel. Deze wordt aangedreven met een 
elektromotor. Meting van de hoekverdraaiing van de spindel vindt plaats met een encoder op 
de motoras. De encoder heeft een resolutie van een halve omwenteling. De spindel heeft 
een spoed van 0.7 mm. Hiermee ligt de hoek van de stuurwals eenduidig vast. De motor 
heeft een toerental van I 2  omwis. Op deze wijze wordt een axiale beweging van de band 
gerealiseerd. Omdat de ttf-band weinig weerstand tegen afschuiving heeft, wordt deze 
beweging alleen gerealiseerd, ter plaatse van de stuurwals. Als de gehele band de stuurwals 
gepasseerd is terwijl y constant was, dan is er sprake van een zuivere translatie van de 
band. Dit principe van sturing geldt niet alleen voor de stuurwals, maar voor alle walsen in 
het apparaat waarbij sprake is van een omspannen boog. 

2.4 Verstoringen 

Wanneer het systeem ideaal geconstrueerd zou zijn en de ttf-band zich ideaal zou gedragen 
dan was er geen noodzaak tot regelen. Dit is echter niet het geval. Het is onmogelijk alle 
walsen perfect uit te lijnen vanwege produktietoleranties. Een aantal walsen transleert tijdens 
het printen waardoor een eventuele scheefstand van een wals niet constant hoeft te zijn. 
Ook de bandspanning hoeft links en rechts niet hetzelfde te zijn. Dit alles zal leiden tot 
scheefsturing van de ttf-band. Tijdens het draaien van de band met de slede op een vaste 
positie en tijdens printen is het sturende effect van scheefstaande pendelwalsen verschillend 
vanwege een variërende hoek en variërend toerental. De hoek kan variëren als de 
pendelwalsgoten niet evenwijdig gemonteerd zijn. De ttf-band is elastisch. We 
veronderstellen dat de band de volgende vrijheidsgraden heeft (zie bijlage 1). De band kan 
als star lichaam transleren. Verder kan de band roteren om een verticale as. Dit kan 
voorkomen wanneer de linker pendelwals de band in een bepaalde richting stuurt terwijl de 
rechter pendelwals de band in de tegenovergestelde richting stuurt. Dit is moeilijk te meten. 
Met de siuurwals is hier niets aan te doen. Omdat de band niet stijf is in afschuifrichting is 
het mogelijk dat de gemiddelde bandpositie goed is, maar dat de bandpositie locaal afwijkt in 
de orde van 0.1 mm. Dit wordt in het vervolg een bocht in de band genoemd. Tijdens 
experimenten is gebleken dat een dergelijke bocht lang kan blijven bestaan, in de orde van 
uren. 
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2.5 Meting van de bandpositie 

De Dositie van de band wordt uemeten. IlStreep 
Ongeveer op het midden van >e band 
staat een streep in looprichting van k 12 n I 

-.--.-d Foiod  i ode 
I 

LED mm breed. Deze i s  op eén plaats 
onderbroken. Er is een sensor ontwikkeld 
die de streep detecteert. Deze bevindt 
zich op 21 cm na de stuurwals (zie figuur 
1 en 3). Het principe van de sensor iS ais 
volgt. Een led straalt licht richting de Figuur 3: S ~ ~ s o r  
band. De streep reiiecteert dit licht diffuus. He: gereflecteerde !icht wordt opgevangen door 
twee fotodiodes die links en rechts van de led gemonteerd zijn. Het verschil tussen de 
signalen van de fotodiodes is een maat voor de positie van streep. Dit signaal wordt via een 
8-bits AD-converter doorgegeven aan de pc. Het somsignaal van de fotodiodes wordt 
teruggekoppeld naar de led zodat de totale hoeveelheid gereflecteerd licht constant is, 
ongeacht slijtage van de streep en degradatie van de led. De positie van de sensor is in 
axiale richting instelbaar met een m3-schroef. Om een indruk te krijgen van wat we hiermee 
kunnen meten is de sensorkarakteristiek bepaald. Dit is gedaan door de sensor in stappen 
van 0.25 mm te verplaatsen in een band van 10 mm rond de nulpositie. Het verschilsignaal 
werd daarbij gemeten. In figuur 4 is de verplaatsing uitgezet tegen het verschilsignaal. Dit 
verloop is redelijk lineair. Uit deze meting blijkt dat één count gelijk is aan 10.033 mm. 

Interpretatie van het meetsignaal: 

Het verschilsignaal wordt 100 maal per seconde gesampled. Het aantal samples per 
bandomwenteling is dus afhankelijk van de bandsnelheid. Bij een bandsnelheid van zes 
m/min zijn dit I3090 samples per bandomwenteling. De streep staat niet nauwkeurig op de 
band. Het sensorsignaal dat gedurende één omwenteling werd geregistreerd staat in figuur 
5. Hieruit blijkt dat één sample geen betrouwbare maat is voor de positie van de band. Een 
representatieve maat voor de bandpositie is het gemiddelde over alle samples gedurende 
één omwenteling. In dat geval is er maar één keer per bandomwenteling een nieuwe positie- 
meting beschikbaar. Als we meer metingen per omwenteling willen hebben kunnen we de 
band in k secties te delen en na iedere sectie de bandpositie te bepalen. Het creëren van 
bandsecties kan d.m.v. de hardware door een aantal losse strepen op de band te zetten, of 
m.b.v. de software, door het gemiddelde van een kleiner aantal samples als positiemeting te 
beschouwen. In een vroeg stadium van de opdracht is gekozen voor een band met vier 
losse strepen. Deze waren van verschillende lengte zodat ze herkend konden worden. Bij 
huidige ttf-band is vanwege de flexibiliteit gekozen voor één streep. Er zijn verschillende 
manieren om de bandpositie te definiëren. Er worden hier twee verschillende definities 
besproken: 

sensorkarakteristiek signaal sensor gedurende een omwenteling 

Al 30 

20 

10 
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E 
5 -10 

-20 

-30 

-40 

I 
O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

-501 

samples 

Figuur 4: Sensorkarakteristiek Figuur 5: Sensorsignaal 
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1 .  gemiddelde van samples per bandsectie 

n iik 

Hierin staat m voor de waarde van een sample, q voor het samplenummer, n voor het aantal 
samples per bandomwenteling en k voor het aantal bandsecties. Hiermee hebben we 
recente informatie over de bandpositie. Deze is representatief voor de gemiddelde positie 
van de betreffende bandsectie, maar bevat geen informatie over de andere bandsecties. 
Deze werkwijze brengt het voigende problem me: zich mee: o=k wanneer de bmd exact 
recht is, zullen de gemiddelden van de verschillende bandsecties niet met elkaar 
overeenkomen, vanwege de onnauwkeurigheid van de streep op de band. Per sectie is er 
sprake van een zogenaamde offset. Deze offset is gedefinieerd t.o.v. het gemiddelde van 
alle samples. Voor y(i) geldt: 

y( i )  = y,( i)  + Q(mod(i,k)) + v(i)  (3) 

waarbij y,(i) staat voor de werkelijke gemiddelde positie van de bijbehorende bandsectie, L2 is 
een kolom die de offsets van de k bandsecties bevat, Q(mod(i,k)) staat voor de offset van de 
betreffende bandsectie, v(i) staat voor de meetfout. Wanneer het gemiddelde van de 
samples per sectie als maat voor de bandpositie beschouwd wordt moet SZ bepaald worden 
waarmee y(i) voor de bijbehorende offset gecorrigeerd kan worden. Dit is een probleem. 
Voor iedere band is Q anders. De offsets zouden daarom voor iedere band geschat moeten 
worden. In het meetsignaal is het effect van de offsets niet te onderscheiden van een 
eventuele bocht in de band. Het is daarom niet mogelijk L2 te schatten. 

2. gemiddelde van de afgelopen k bandsecties 

k-1 

E ~ í i  - i) 
j = O  y " ( i )  = 

k 

Per definitie geldt dat de som van Cl gelijk is aan nul. Dit betekent dat we met definitie (4) 
geen last meer hebben van de offsets. Omdat in i ( i )  de meest recente informatie van de 
gehele band wordt meegenomen is dit een betere maat voor de bandpositie dan de 
positiemeting van een bandsectie. Aan het verloop van f(i) is niet meer te zien of de band 
in een bocht ligt. Dit is gunstig omdat de regeling daar toch niet op mag reageren. 

Keuze van het aantal bandsecties: 

in eerste instantie werd één keer per bandomwenteling de bandpositie bepaald en een 
regelactie uitgevoerd. Als er niet geprint wordt, is dit voldoende om de band op z'n plaats te 
houden. Bij het printen gaat de slede bijvoorbeeld drie keer per bandomwenteling heen en 
weer. €én heen en weer gaande beweging wordt een scan genoemd. Afhankelijk van de 
afstelling van de constructie kan het printen leiden tot een plotselinge verstoring. In dat geval 
is de regeling te traag. Na één scan is de verstoring al meetbaar. Er wordt verondersteld dat 
het aantal metingen per bandomwenteling minimaal gelijk dient te zijn aan het aantal scans 
per bandomwenteling zodat de snelheid van de regeling in dezelfde orde ligt als die van de 
verstoring. De streep op de band bevat een onderbreking van k 12 cm. Dit betekent dat bij 
elke k" metinç de sampletijd groter is dan bij de overige metingen. Bij bandsecties e 40 cm 
is dit niet meer te verwaarlozen. Dit betekent dat we maximaal vijf bandsecties kunnen 
gebruiken. Zoals in de vorige paragraaf al is vermeld is gekozen voor vier metingen per 
bandomwenteling. Het vergt veel tijd en experimenteel werk om het optimale aantal te 
bepalen. Daarom is besloten het aantal van vier te handhaven. Het is eenvoudig mogelijk 
het aantal metingen per bandomwenteling aan te passen. Dit heeft echter invloed op de nog 
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te bespreken modelstructuur en de afstelling o 9  sledepositie 

Om bovenstaande definities van de O 5  

bandpositie te illustreren is een meting Eo4 

als volgt: de slede gast naar positie 0.87 m O 3  

(uiterst rechts) en wacht daar enige tijd tot o 2  

van de regeling. Dit dient dus erg zorgvuldig 
te gebeuren. 

2.6 Bandpositie tijdens printen 

tijdens printen uitgevoerd. De procedure is 

de voorrand van net eerste tonerbeeld e7 is. 
Vervolgens start het printen waarbij de slede 

L iedere scan een vaste trajectorie doorloopt. OL 4 ,; ,; i,, 25 3o 35 4o 
tijd [SI Dit verloop staat in figuur 6. Het is 

interessant om de gemeten bandpositie y(i) Figuur 6: sledepositie tijdens printen 
op twee manieren te bekijken. In figuur 7-is in de linker figuur y(i) uitgezet en in de rechter 
figuur staat het verloop van de positie van iedere bandsectie afzonderlijk. Als we naar de 
bandpositie y(i) kijken zien we na het inschakelverschijnsel een grillig verloop met een 
duidelijke trend. Als we vervolgens kijken naar de posities van iedere bandsectie afzonderlijk 
dan zien we dezelfde trend. Het verloop is hier vrij vloeiend. Het blijkt dat de gemeten 
posities van de bandsecties t.o.v. elkaar verschoven zijn. Dit veroorzaakt het grillige verloop 
van y(i) waarin alle metingen achter elkaar gezet zijn. Het wordt niet veroorzaakt door nog 
aanwezige offsets var! de bandsecties omdat de verschuiving niet constant is. Het grillige 
verloop wordt duidelijk veroorzaakt door een bocht in de band. Het is niet de bedoeling de 
regeling hierop te laten reageren, omdat dit niet tot zichtbare aansluitfouten leidt. 
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Figuur 7: Bandpositie tijdens printen 
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Verder willen we een indruk krijgen van het verloop van de bandpositie bij de fuse-wals in 
vergelijking met de gemeten bandpositie. Hiervoor is een experiment uitgevoerd waarbij ook 
gemeten wordt met een extra sensor in de slede. De sensor waar normaal mee gemeten 
wordt, wordt de procédé-sensor genoemd. Een uitgebreidere beschrijving van dit experiment 
staat in bijlage 2. Het positieverloop dat eerst bij de procédé-sensor wordt gemeten, wordt 
later bij de slede-sensor terug gezien. Dit onderstreept dat de bandpositie locaal behoorlijk af 
kan wijken van wat er bij procédé-sensor gemeten wordt. We kunnen dus moeilijk spreken 
van de bandpositie. De bandpositie is een functie van de tijd en van de materiële coördinaat. 

2.7 Doel van de regeling 

Er moet een regeling ontworpen worden voor het positimeren var? de hand in axiale ricnting. 
Het uiteindelijke doei van de regeling is het minimaliseren van zichtbare aansluitfouten op 
het papier t.g.v. van bandscheefsturing. De maximaal toelaatbare aansluitfout bedraagt 0.1 
mm. De momentane positie van de band is niet van belang voor aansluitfouten. Uiteraard 
moet de band wel helemaal over de walsen blijven lopen. Er wordt naar gestreefd de band 
in het midden te laten lopen. Dit wordt beschouwd als positie nul. De minimale bandpositie 
bedraagt -3.3 mm en de maximale bandpositie bedraagt +3.3 mm (100 counts). 
Aansluitfouten worden o.a. veroorzaakt door de variatie in de translatiesnelheid van de band. 
Als aangenomen wordt dat de band als star lichaam transleert in axiale richting als gevolg 
van verstoringen, dan levert een constante translatiesnelheid geen aansluitfouten op. leder 
tonerbeeld wordt immers over dezelfde afstand meegetransleerd. Omdat de 
translatiesnelheid evenals de bandpositie een betrekkelijk begrip is, is deze aanname i.h.a. 
fliet verantwoord. Daarom wi!len we de translatiesnelheid toch klein houden. Er wordt 
geprobeerd de positie naar nul te regelen, waarbij de regeling zodanig ontworpen dient te 
worden, dat de translatiesnelheid beperkt blijft tot 0.3 mm per bandomwenteling. 
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Hoofdstuk 3: Modelvorming 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de modelvorming van het systeem beschreven. Het is de bedoeling 
een model van het systeem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden voor simulatie en dat 
eventueel kan dienen als basis voor het ontwerp van een regeling. We kiezen voor een 
discrete-tijd model. Dit heeft diverse voordelen t.o.v. een continu model. Ten eerste moet de 
regeling toch discreet ge'implementeerd worden, zodat een continu model moet worden 
vertaald naar een discreet model. Bij een discreet model is deze vertaalslag niet nodig. Ten 
tiweede worden er vier discrete rnetiiigen per bandomwente!ing gitgevoerd. Een discreet 
model biedt meer mogelijkheden om hier rekening mee te houden. Er is gekozen voor een 
ARMA model [4]. Dit model heeft de volgende structuur. 

Hierin is y(z) de positie van de band in AD-counts, waarbij één count gelijk is aan k 33 pm. 
u(z) is de hoekverdraaiing van de spindel in halve omwentelingen. A en B zijn polynomen in 
de delay-operator z en e(z) is een verstoring. Er worden twee verschillende modellen 
behandeld waarbij de keuze van de modelstructuur gerelateerd is aan de keuze van de 
definitie van de bandpositie. In paragraaf 3.2 wordt een vierde orde model behandeld waar 
in bandpositie y(i) gebruikt wordt. Als bandpositie y*(i) wordt gebruikt kan volstaan worden 
met een eerste orde model, dat besproken wordt in paragraaf 3.3. 

3.2 Een vierde orde model 

Om de structuur en de parameters van het model te bepalen is het volgende experiment 
uitgevoerd. We laten de band draaien terwijl de slede op een vaste positie staat. Als 
exciterende ingang werd een random signaal gebruikt. Dit signaal werd gesuperponeerd op 
een PI-regeling. Dit is noodzakelijk omdat bij afwezigheid van een regeling de band al snel 
van de walsen af loopt. De positie y(i) werd volgens (2) berekend. Deze positiemetingen 
bevatten een meetfout vanwege de onbekende offset Q. Wanneer de band in een bocht ligt 
wordt ook dit verschijnsel gemeten. Beide verschijnselen zijn niet gewenst in de metingen. 
Het effect van beide verschijnselen samen is wel meten. Het is mogelijk de metingen 
hiervoor te corrigeren. Dit is gedaan door de band te Jaten draaien zonder excitatiesignaal 
maar met een PI-regeling, tot dat het gemiddelde van de afgelopen vier metingen de waarde 
nul bereikt had. Het signaal dat dan bij iedere bandsectie gemeten wordt, is de som van de 
positie van de betreffende bandsectie en de bijbehorende offset. Als compensatie wordt 
deze waarde bij iedere bandsectie van de meting afgetrokken. 
Er is gekozen voor een vierde orde model. Voor de berekening van een volgende waarde 
van y(i) kunnen dan de vier vorige posities gebruikt worden. Iedere vierde positie hoort bij 
dezelfde bandsectie. Het is te verwachten dat deze term duidelijk invloed heeft. Voor het 
polynoom B is d.m.v. trial and error gekozen voor 3 parameters. Het model ziet er dan als 

y(;) +a,y(i-l) ~ a ~ y ( i - 2 )  +a3y(i-3) +a4y(i-4) = b, u(;-I) +b2u(i-2) +b3u(i-3) +e( i )  

volgt uit: 

(6) 

- 0 bevat de parameters van het model: eT = [a, a2 a, a4 b, b, b, ] 

Ten behoeve van identificatie van de parameters zijn een aantal experimenten uitgevoerd 
van ieder k 100 waarden voor y(i). De meetserie van één experiment staat in figuur 20 in 
bijlage 3. Bij deze meetserie kan zonder verlies van algemeenheid een wiliekeurige waarde 
opgeteld worden. Voor de bandpositie betekent dat een translatie. Dit heeft geen gevolg voor 
het systeemgedrag. Het optellen van een constante bij de ingang heeft ook geen invloed op 
het dynamisch systeemgedrag. Dit is nodig om de metingen te corrigeren voor constante 
verstoringen. Alleen dan is het mogelijk een redelijke fit te krijgen. Van de meetserie wordt 
zowel bij de ingang als bij de uitgang de gemiddelde waarde afgetrokken. Vervolgens wordt 

11 
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bij de ingang de waarde 0.1 opgeteld. De parameters van het model worden bepaald met de 
functie arx uit de system identification toolbox van matlab. Als maat voor de kwaliteit van de 
fit wordt het volgende criterium gebruikt: 

waarin y staat voor de gemeten uitgang, y,, voor de gesimuleerde uitgang en N staat voor 
het aantal metingen. De geschatte parameters en de bijbehorende standaarddeviaties o zijn 
gegever! ir! k b e !  I .  

parameter 8 
a1 -0.600 
a2 -0.073 
a3 -0.307 
a4 -0.06% 
bl 0.654 
b-2 0.51 5 
b3 -0.459 

CS 
0.061 1 
0.0525 
0.0484 
0.0509 
0.031 1 
0.0568 
0.041 6 

Tabel 1 : modelparameters 

Met hei model is een simulatie uitgevoerd. Es fit van y en y, staat in figuur 21 in bijlage 3. 
Wat opvalt aan dit model is dat de parameters a, en a4 van dezelfde ordegrootte zijn als hun 
standaarddeviaties. De covariantiematrix staat in bijlage 3. Hieruit volgt dat de parameters a, 
t/m a4 gecorreleerd zijn. Ze zijn niet onafhankelijk te schatten. De som van de parameters a, 
t/m a4 is altijd ongeveer gelijk aan één. Dit is een fysische eigenschap van het systeem. Het 
ligt dus op de rand van stabiliteit. Wanneer er geen walsen scheef staan en de hoek van de 
stuurwals is nul dan zal de positie van de band een stationaire waarde aannemen die i.h.a. 
ongelijk is aan nul. Dit betekent een pool op positie (1,O) in het z-vlak. Het polenplot van dit 
model ziet er als volgt uit: 

polenplot 

1.5 21------ 
nulpunten: 0.532 

-1.31 8 
I \ :  

0 -  

-0.5 - 

-4  

-2 
-2 -1.5 -1 -0.5 O 0.5 1 4 5 2 

Figuur 8: Polenplot 

polen: 1 .o25 
-0.109 + 0.553 i 
-0.109 - 0.553 i 
-0.207 

Eén pool ligt net buiten de 
eenheidscirkel. De rest van de polen 
ligt er in. Het is interessant te kijken 
naar enkele responsies van het model. 
Hiervoor worden de stap- en 
impulsresponsie gebruikt. 



Modelvorming 13 

stapresponsie 

30T--- 

/ 

impulsresponsie 
1 

09- 

0 8 -  

0 7 -  

0 6 -  

9 
5 0 5 -  

0 4 -  

03- 

0 2 -  

I 

o 

i 
o'  ' 250 I 

tkjd tiid 

Figuur 9: Stapresponsie Figuur 10: Impulsresponsie 

De stapresponsie verloopt volgens verwachting. Wanneer de ingang van het systeem de 
waarde één aanneemt zal de band zich in de bijbehorende richting verplaatsen. De snelheid 
waarmee dat gebeurt hoort constant te zijn. Vanwege de pool op positie (1.0250) neemt de 
snelheid toe. Dit verloop is te zien in figuur 9. Ook de impulsresponsie verloopt volgens 
verwachting. De ingang van het systeem heeft een kwart bandomwenteling de waarde één 
en vervolgens de waarde nul. Een bandsectie zal een positie afwijkend van nul aannemen 
terwijl een andere bandsectie nog de waarde nul heeft. Uiteindelijk zal de band recht worden 
en een gemiddelde positie aannemen. Vanwege de pool op positie (1.025,O) blijft de 
bandpositie toenemen. Dit verloop is te zien in figuur 10. 

3.3 Eerste orde model 

In paragraaf 2.2 werd de positiemeting van één bandsectie beschouwd als de huidige 
bandpositie. in paragraaf 1.5 is aangetoond dat dit geen goede maat is. De uitgang wordt nu 
berekend volgens (4): 

y * ( i )  = y ( i )  + y( i -1)  + y(i-2) + y( i -3)  
4 

Deze definitie van de uitgang leidt tot een andere modelstructuur. Om in het vorige model de 
positie van de gehele band mee te nemen waren de vier vorige bandposities nodig. Sij 
bandpositie (4) zit de positie-informatie van de gehele band al in f(i). Daarom wordt in dit 
model alleen de vorige bandpositie meegenomen. De volgende structuur voldoet: 

Het systeem is nu met drie parameters goed te beschrijven. Wanneer er geen verstoringen 
zijn en de ingang gelijk aan nul is dan zal de bandpositie gelijk blijven. Dit betekent dat de 
parameter a, de waarde - i  heeft. Alleen de parameters b, en b, moeten gei'dentificeerd 
worden. Hiervoor wordt de incrementeie bandpositie gedefinieerd: 

Ay(i) = Y'(  i )  - y* (  i-1 ) (1 0)  

Substitutie in (9) levert: 

Ay( i )  = b, u(  i-1 ) + b,u( i-2) + e( i )  

Wanneer i de waarden q+l ,..., N aanneemt is (1 1) als volgt in matrixnotatie te schrijven: 
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= 

Dit wordt genoteerd als: 

u(q+l) 

u(;) u(i-I) 

u( N)  u( N-1 1, 

- e is de equation error en 9 bevat de parameters van het model. Er is een kwadratisch fout- 
criterium gedefinieerd, gebaseerd op de equation error : 

1 J = - eTe 
N - q - -  

Minimalisatie van dit criterium als functie van de modelparameters levert de e waarbij J 
minimaal is. 

Een afleiding hiervan staat in bijlage 4. Om e te bepalen is opnieuw een experiment 
uitgevoerd, Als exciterend signaal werd in eerste instantie een PRBS-signaal (Pseudo- 
ïandom-binary-noise-signaal) gebruikt. Dit signaai wordt weer gesuperponeerd op een PI- 
regeling. Het PRBS-signaal kan twee waarden aannemen, nl. -r en r. Het moment waarop 
het signaal van waarde verandert, wordt bepaald door een random getal dat de waarden 1 
t/m 7 kan aannemen. Voor r is de waarde 8 gekozen. De ingang neemt dan telkens een 
stap van 16 halve omwentelingen. In werkelijkheid is dit geen stapfunctie maar een 
rampfunctie omdat de ingang er 4 seconden over doet om zijn nieuwe setpoint te bereiken. 
Bij een bandsnelheid van 12 m/min. betekent dit, dat er in die tijd al een bandsectie 
gepasseerd is. Dit levert een extra delay. Bij normaal bedrijf komen dergelijke stappen niet 
vaak voor. Dit betekent dat het delay in het model groter wordt geschat dan het in 
werkelijkheid is. Om dit te voorkomen wordt het signaal zodanig aangepast dat de maximale 
stap twee omwentelingen bedraagt. De reden dat nu dit signaal gebruikt wordt, in 
tegenstelling tot het eerder gebruikte random signaal, is dat dit signaal beter het stuursignaal 
representeert dat bij normaal bedrijf gebruikelijk is. Bij normaal bedrijf komen de hoge 
frequenties van het eerdere random signaal minder voor. Dit exciterend signaal en de 
bijbehorende responsie y* staan in figuur 22 in bijlage 3. Uit y* wordt Ay berekend volgens 
(10). De modelparameters kunnen worden berekend volgens (15). Ook kan hiervoor de 
functie arx in matlab gebruikt worden. De fits van Ay en y* staan in figuur 23 in bijlage 3. De 
geschatte parameters met bijbehorende standaarddeviaties zijn: 

b, = 0.110, 
b, = 0.1 86, 

O, = 0.0172 
O, = 0.01 71 

De covariantie matrix I?, staat in bijlage 3. Hieruit volgt dat de parameters gecorreleerd zijn. 
Dit blijkt ook uit experimenten met eer? ander excitatiesignaai. Hieruit volgde een andere b, 
en b, maar waarvan de som dezelfde waarde had. Model (9) heeft een pool in (1,O) en een 
nulpunt in (-1.6,O) in het z-vlak. De locatie van dit nulpunt wordt bepaald door de verhouding 
tussen de parameters b, en b,. Naarmate het nulpunt verder naar links ligt is er sprake van 
een groter delay. Van dit model zijn ook de stapresponsie en de impulsresponsie bepaald. 
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Figuur 11 : stapresponsie 
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Bij dit model ligt de dominante pool op (í,O). Dit betekent dat de impulsresponsie naar een 
constante waarde gaat en de stapresponsie met een constante snelheid blijft toenemen. 
Omdat hier naar y* gekeken wordt i.p.v. y is de banddynamica niet meer zichtbaar zoals dat 
bij de impulsresponsie van model (6) het geval was. 
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Hoofdstuk 4: Ontwerp van een regeling 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden twee regelconcepten beschouwd. In paragraaf 4.1 wordt een PI- 
regeling besproken, waarbij gekeken wordt naar de ligging van de polen van het geregelde 
systeem. De benadering, die hier gevolgd wordt, staat beschreven in [3]. In paragraaf 4.2 
wordt een schakeivlakmethode besproken. Deze heeft als doel de positie met een constante 
snelheid naar nul te regelen. in beide gevallen wordt gebruik gemaakt van bandpositie y*(i). 
In paragraaf 4.3 wordt het gedrag van het geregelde systeem bij het printen bekeken. 
Daariia wordt ii; paragraaf 4.4 eri 4.5 besshrever! hoe dit verbeterd kan worden door het 
gebruik van a priori kennis van de verstoring. 

4.2 Een PI-regeling 

Een discrete PI-regeling is als volgt te beschrijven: 

Pyx(/) i /Cy-(i) 
k=l 

Dit is te schrijven ais: 

of: 

met: go = P + I 
g , = - P  

Model (9) is te schrijven als: 

Substitutie van (1 8) in (i 9) levert de vergelijking voor het teruggekoppelde systeem: 

Uit deze vergelijking zijn de polen van het geregelde systeem te bepalen. Een beproefde 
instelling van de regeling is de volgende: 

P=0.4 
I =0.013; 

Dit levert de polen: ( 0.9423 , O ) 
( 0.9271 , O ) 
( 0.0852 0 ) 

In bijlage 5 staat een simulatie met deze regeling. Hier zien we een positieverloop waarbij de 
band een grote snelheid krijgt t.g.v. van de reactie van de Pl-regelaar op de grote 
positiefout. Ten gevolge van de integrerende actie ontstaat een doorschot. Uiteindelijk zal de 
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positie naar nul gaan ongeacht verstoringen zoals scheefstaande walsen. Deze regeling 
voldoet niet aan de doelstelling omdat de snelheid niet begrensd is. De bandsnelheid t.g.v 
van deze regeling is te beperken door de P en I-actie klein te kiezen. Deze vrijheid hebben 
we echter niet. De P- en I-actie mogen niet te klein gekozen worden omdat de regeling dan 
de verstoringen niet op tijd kan compenseren. Een realistische verstoring is een stapvormige 
verstoring van vijf counts. Als minimale eis aan de regeling wordt gesteld dat de P-actie de 
bandpositie moet kunnen stabiliseren bij de maximale bandpositie (1 O0 counts). Voor P volgt 
dan: 

Ay = (bi + b,)(-P*y,,) + e = O 3 f  = 0.17 

Wznneer er geen verstoring aanwezig is en de bandpositie is íU0 aan veroorzaakt deze P- 
actie een snelheid Ay van 5 counts per meting. In het meest ongunstige geval wanneer de 
bandpositie 100 bedraagt en de verstoring gelijk is aan -5 dan ontstaat t.g.v. van de 
minimale P-actie en de verstoring een snelheid van 10 counts per meting. Het doel was een 
maximale snelheid van 0.3 mm per omwenteling. Dit is omgerekend 2 counts per meting. 
Het is duidelijk dat deze eis met de PI-regeling niet haalbaar is. Daarom wordt overgegaan 
op een ander concept. 

4.3 Een schakelvlakmethode 

De beste manier om de bandpositie in een eindige tijd naar nul te regelen, waarbij de 
maximale snelheid zo klein mogelijk is, is met een constante snelheid. Als maat voor de 
snelheid wordt de incrementele bandpositie gebruikt: 

Ay(i) = y* ( i )  - y " ( i - 1 )  (22) 

Opgemerkt wordt dat dit gelijk is aan 0.25*{y(i)-y(i-4)}. Wanneer de bandpositie afwijkt van 
nul willen we een constante snelheid realiseren waarmee de bandpositie naar nul gaat. Deze 
gewenste constante snelheid wordt de referentiesnelheid genoemd. De referentiesnelheid 
wordt als volgt bepaald: 

Om dit te bereiken kan een PI-actie op de snelheid toegepast worden: 

Vanwege afrondfouten e.d. zal de bandpositie in de praktijk nooit precies de waarde nul 
bereiken. Daardoor zal een klapperend gedrag van de regeling ontstaan vanwege de sign- 
functie. Dit is onacceptabel. Er zijn twee mogelijkheden om dit te voorkomen: 

1. Wanneer de bandpositie binnen een bepaalde band rond nul komt overschakelen op de 
Pi-regeling (16). Wanneer een PI-regeling wordt toegepast in een band van * 20 counts 
rond nul zal dit geen grote snelheden meer veroorzaken en zal het doorschot beperkt blijven 
ook met de eerder gekozen parameters P=0.4 en I =0.013. 

2. De sign-functie wordt vervangen door een sat-functie [2]. Voor de sat-functie geldt het 
volgende: 



Ontwerp van een regeling 18 

De regeling ziet er dan als volgt uil: 

i )  -y*( i-1 j + sat 1 +sat - wmax ] (26) 

Wanneer - p < <(i) cc p dan is (26) te schrijven als: 
/ 

waarin: 

Binnen een band van +/- p counts gaat de regeling dus over in een PID-regelaar. Deze band 
wordt de grenslaag genoemd. Buiten de grenslaag moet de bandsnelheid naar de 
referentiesnelheid geregeld worden. Omdat een variatie in de snelheid tot aansluitfouten kan 
leiden mag dit niet te snel gebeuren. Daarom wordt alleen een I-actie gebruikt. Uit de 
volgende analyse blijkt dat het geregelde systeem stabiel is zonder P-actie. De regeling is 
dan terug te voeren op: 

Om een goede keuze te maken voor I bekijken we het geregelde systeem voor ly^(i)l > p. 
Dan is (28) te schrijven als: 

of: 
-I Ay(z) - I sign{y"(z)}.v,,, 

1 - z-' 
u(z) = 

Substitutie van (29) in het model (i 9) levert voor het geregelde systeem: 

(1 + (Ib, - 1)z-1 + I b,~-~)Ay(z) = -(biz-' +b,~-~)  Isign{y'(z)}-vmax (31 1 

Het karakteristiek polynoom wordt dus gegeven door: 

1 + ( I  bl - 1)z-1 + I b2z-2 



Ontwerp van een regeling 19 

polynoom als functie van I bepaald. Voor 
Met matlab zijn de polen van dit rootlocus ligging van de poien O < i c 7 

' 'i 1=7 ' 
O e I e 7 zijn de polen in het z-vlak 
uitgezet in figuur 13. Om de snelheid 
naar de referentie-snelheid te regelen 
zonder doorschot wordt gekozen voor 0 5 -  

een waarde I = 1. Voor p wordt de 
waarde 20 gekozen en vmaX bedraagt 2 
counts per meting. Binnen de grenslaag 
gedraagt de regeling zich als een PI- 
regeling met P' = 1 en I' = 0.1. De polen 
van het ge:e-;elUe systeem !iggen dan op -05 

(0.83,0), (0.75,O) en (0.30,O). Een 
simulatie en een experiment staan in 
figuur 14. Voor het experiment heeft de -1 

van 105 counts gekregen. Na de start 
van het experiment geeft de regeling de Figuur 13: rootlocus 
band een snelheid gelijk aan de 
referentiesnelheid. Vervolgens houdt de ingang een constante waarde totdat de positiefout 
kleiner is dan 20 counts. De regeling gaat zich dan gedragen als een PI-regelaar. De band 
bereikt de positie nul zonder noemenswaardig doorschot. Het positieverloop van de band 
tijdens het experiment komt goed overeen met de simulatie. De ingang gaat bij het 
experiment niet naar nul. Dit komt dooi' een constante verstoring, veroorzaakt door 
scheefstaande walsen. Vanwege die verstoring is de ingang tijdens het experiment groter 
dan bij de simulatie. De volgende stap is onderzoek naar het gedrag van het geregeld 
systeem tijdens het printen. 
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Figuur 14: simulatie en experiment met stilstaande slede 
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4.4 Regeling tijdens printen 
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Figuur 15: Responsie tijdens printen 

De gestippelde lijn geeft aan wanneer er geprint wordt. Blijkbaar is er bij het printen en 
draaien bij stilstaande slede steeds een redelijk reproduceerbare verstoring. Dit is als volgt te 
verklaren: bij stilstaande slede is er t.g.v. van scheefstaande walsen sprake van een 
constante verstoring. De ingang neemt een constante waarde aan om deze verstoring te 
compenseren. Tijdens printen transleren de pendelwalsen (zie figuur I ) ,  Dit heeft tot gevolg 
dat zowel een eventuele hoek als ook het toerental van de pendelwalsen verandert. Dit heeft 
een andere maar reproduceerbare verstoring tot gevolg. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
grootte van deze verstoring afhankelijk is van de afstelling van de constructie. Speciaal voor 
dit experiment is de constructie slecht afgesteld door de pendelwalsen onder een hoek te 
zetten. Deze verstoring is aangebracht om de prestatie van de regeling goed te kunnen 
beoordelen. De achterliggende gedachte hierbij is dat de montagetoleranties zo groot 
mogelijk moeten zijn. M.b.v. het model is de grootte van de verstoring te berekenen. Deze 
staat in figuur 16. Met name van de laatste twee prints is de verstoring zeer 
reproduceerbaar. Bij stilstaande slede is de verstoring ongeveer 6 counts en bij printen gaat 
de verstoring naar ongeveer 2 counts. Bij de overgang van draaien bij stilstaande slede naar 
printen lijkt de stationaire verstoring via een eerste orde verloop over te gaan naar een 
constante verstoring tijdens printen. Tijdens de overgang van printen naar draaien bij 
stilstaande slede staat de band even stil. Omdat in die tijd het samplen doorgaat, is de 
bandpositie gedurende vijf metingen onbetrouwbaar, zodat aan dat verloop niet veel waarde 



Ontwerp van een regeling 21 
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Figuur 16: Verstoring 
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gehecht kan worden. Tijdens printen slaagt de regeling er in de bandpositie naar nul te 
regelen waarbij de snelheid beperkt blijft tot v,,,. De snelheid van de band ten gevolge van 
de verstoring is echter te groot tijdens printen, nl. 3.3 counts per meting (0.43 mm per 
bandomwenteling). Omdat de verstoring reproduceerbaar is, is het mogelijk een compensatie 
toe te passen met a priori informatie over de verstoring. Dit zal in de volgende paragraaf 
nader bekeken worden. 

Gezien de reproduceerbaarheid van de verstoringen kunnen we proberen deze voor een 
deel te compenseren door het toepassen van een geschikte ingang. Hierbij gaan we er van 
uit dat bij de huidige print dezelfde verstoring optreedt als bij de vorige print. Het model werd 
gegeven door: 

Ay(i) = b,u(i-l) i b2u(i-2) e ( i )  (33) 

De verstoring e(i) is als volgt te modelleren: 

e ( i )  = e,(i) + e,(i) + e,(i) (34) 

met: e,: verstoring bij stilstaande slede 
ep: verstoring tijdens printen 
e,: onbekende verstoring 

We veronderstellen dat e, constant is. Deze verstoring is eenvoudig te schatten. Na iedere 
meting kan e(i) berekend worden volgens: 

e( i )  = Ay(i) - &, u(;-1 ) - b2u(i-2) (35) 

Bij stilstaande slede is ep gelijk aan nul. Tevens is de verwachte waarde van e, gelijk aan 
nul. Een schatting voor e, kan verkregen worden door alle berekende waarden van e(i) bij 
stilstaande slede te middelen. Het is echter niet uit te sluiten dat e, toch kan veranderen 
over een langere periode. Daarom wordt een vergeetfactor toegepast. Tijdens draaien van 
de band bij Stilstaande slede wordt deze verstoring geschat volgens: 
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waarin h een vergeetfactor voorstelt. Deze heeft de waarde 0.95 gekregen. On-line kan dit 
recursief gebeuren. Na iedere meting waarbij er niet geprint wordt, komt er een nieuwe 
waarde van e, beschikbaar. Tijdens printen wordt de laatst geschatte waarde aangehouden. 
In figuur 16 zien we tijdens printen een reproduceerbaar verloop van ep. Tijdens printen 
wordt ep berekend voigens: 

A A e,(;) = e( i )  - e, (37) 

Hiermee hebben we een geschat verloop van ep tijdens printen. De geregistreerde verstoring 
ep tijdens de vorige print wordt epv genoemd. We willen tijdens het printen een compensatie 
toepassen. Het is niet mogelijk de verstoring exact te compenseren omdat dit leidt tot 
oneindig grote ingangen. Daarom wordt een benadering toegepast. Voor de compensatie 
tijdens printen wordt gesteld: 

c ( i )  = -(d16,,(i+2) + d,6,,(i+ i)} 

Hierin moeten de parameters d, en d, nog gekozen worden. Hiertoe veronderstellen we dat 
c de ingang is die tijdens printen gebruikt wordt, dus zonder de regeling: u(i) = c(i). 
Substitutie van (38) in het model (33) levert: 

Omdat de verstoring reproduceerbaar is, wordt aangenomen dat ep = epv. De compensatie 
heeft als doel Ay zo klein mogelijk te houden. De parameters d, en d, moeten daarvoor 
optimaal gekozen worden. Wanneer de verstoring constant is, is het wel mogelijk de 
verstoring exact te compenseren. Hieruit volgt een eis die aan de parameters d, en d, 
gesteld moet worden. Ze moeten voldoen aan de volgende vergelijking: 

dlb, + d'bl + d,b, + d2b2 = 1 (40) 

Hieruit volgt voor d,: 

Hiermee is het probleem teruggevoerd tot het bepalen van een parameter. Hiervoor wordt 
het volgende kwadratisch criterium geminimaliseerd: 

J = c { e , ( i )  - d,b,e,(i+l) - (ci,b, + d,b,)e,(i) - ú,b,e,(i-1)}2 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verstoring ep die tijdens een print geregistreerd is. Dit 
is uitgevoerd met een minimalisatie-routine in matlab. Hieruit volgt: 

d, = 2.22 
d, = 1.17 

Er is een simulatie uitgevoerd, waarmee geverifieerd wordt of de verstoring goed benaderd 
kan worden. Het resultaat staat in figuur 25 in bijlage 6. Hieruit blijkt dat een goede 
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benadering mogelijk is. Wanneer gestopt wordt met printen wordt de compensatie c gelijk 
aan nul gemaakt. Uit experimenten blijkt dat deze overgang te abrupt is. Omdat de band 
even stil gezet wordt, is het verloop van de verstoring daar niet reproduceerbaar. Het heeft 
daarom geen zin in deze situatie de afname van de compensatie te relateren aan het vorige 
verloop van de verstoring. In plaats daarvan wordt de compensatie geleidelijk verminderd 
volgens: 

(43) ~ ( i )  = 0 . 5 ~ ( i - l )  

De compensatie c wordt bij de ingang, bepaald door (28), opgeteld. Vervolgens wordt de 
som afgerond. Dit is het setpoint voor de motor die de stuurwals aandrijft. 

u, = round(u + c) i449 

Met deze methode is een experiment uitgevoerd. Hierbij worden 3 prints gemaakt, waarvan 
de eerste 12 scans bevat. De laatste twee prints bevatten ieder tien scans. Bij deze wordt de 
compensatie toegepast. Het resultaat staat in figuur 17 waarin de stippellijn het printinterval 
aangeeft. 

- sitie 
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Figuur 17: Regeling met compensatie 

Bij de eerste print zien we weer een positiefout van -10 counts. Bij de tweede print wordt de 
compensatie (38) toegepast waarmee de positiefout tot de helft wordt teruggebracht. Bij de 
derde print b!ijft de positiefout beperkt tot twee counts. Blijkbaar was de verstoring bij de 
laatste twee prints zeer reproduceerbaar. Dit experiment is uitgevoerd met 1 O scans. De 
meeste prints bevatten vier scans. In bijlage 6 staat in figuur 26 het resultaat van een 
experiment waarin zes korte prints gemaakt zijn. De eerste print bevat zes scans en de 
volgende vijf ieder vier scans. Het resultaat is vergelijkbaar met het vorige experiment. Het 
blijkt dat de verstoring over het algemeen redelijk reproduceerbaar is. De verstoring tijdens 
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de vorige print is een goede voorspelling van de huidige verstoring bij het printen. Als deze 
reproduceerbaar is, heeft de toepassing van compensatie een zeer gunstig effect op de 
positiefout en de snelheidsfout. Als de verstoring niet reproduceerbaar is, heeft de 
compensatie een averechts effect. €en nadeel is tevens dat een print van twee scans meer 
dan de huidige print gemaakt moet worden om de benodigde informatie te verkrijgen. Dit is 
op te lossen door oudere informatie van eerder gemaakte prints te gebruiken of door de 
laatst geregistreerde waarde van de verstoring te blijven gebruiken als er geen informatie 
van de vorige print meer beschikbaar is. Deze methode is niet algemeen bruikbaar. Er is 
aangenomen dat er vanuit een stationaire toestand gestart wordt met printen. De verstoring 
is dan gelijk aan e,. Als er twee prints kort achter elkaar gemaakt worden, dan is de 
stationaire toestand na de eerste print nog niet bereikt op het moment dat de tweede print 
gestart wordt. Omdat de veïstoriq bi; het stzrten van het printer! niet geiijk is aan e,; kiopt 
het geschatte verloop van de verstoring niet. In dit geval zal de compensatie niet goed 
werken. Tevens moet voor iedere papierbreedte een andere verloop onthouden worden. 

Om het bandgedrag zowel met ais zonder het gebruik van compensatie beter te analyseren 
worden voorgaande experimenten nog een keer uitgevoerd waarbij nu y(i) geregistreerd 
wordt i.p.v. f(i). Hiermee is f(i) achteraf te berekenen. Wellicht ten overvloede wordt 
vermeld dat voor de regeling wel <(i) gebruikt wordt. Bij het eerste experiment werd geen 
compensatie toegepast. In bijlage 6 staan in figuur 27 vier plots behorende bij de vier 
bandsecties waarin in iedere plot de positie y(i) van de betreffende bandsectie en y(i) is 
uitgezet. Hier zien we dat het verloop van de positie van iedere bandsectie goed 
overeenkomt met y*(i). Dit was te verwachten. Bij het tweede experiment werd de 
compensatie toegepast. De resultaten staan in figuur 28 in bijlage 6. Bij de eerste print, waar 
de compensatie gelijk aan nul was, komt het verloop van de positie van iedere bandsectie 
weer met y'(i) overeen. Door het toepassen van compensatie wordt de fout van bandpositie 
f(i) verkleind. In y(i) zien we echter pieken die we niet terugzien in i ( i )  omdat ze daarin 
uitgemiddeld zijn. Dit betekent dat het resultaat van de compensatie niet zo goed als we 
naar aanleiding van figuur 17 dachten. Wel is de variantie van de bandpositie per sectie bij 
toepassing van compensatie een factor twee kleiner dan zonder compensatie. 

4.6 Aanzet tot een mathematisch verstoringsmodel en -compensatie 

Het gebruik van het vorige verloop van de verstoring heeft als nadeel dat de compensatie 
niet algemeen bruikbaar is. Tevens worden ook alle meetfouten meegenomen in de 
compensatie. Er kan ook geprobeerd worden het verloop van ep te schatten en dat te 
gebruiken voor de compensatie i.p.v. e, zelf. Voor e$) wordt het volgende model 
geïntroduceerd. 

u P(i)  
7 ep(i) = -e (i-1) + - 

1 + z  1 + z  
(45) 

Hierin heeft p(i) de waarde I als er geprint wordt en de waarde nul bij stilstaande slede. e,, 
heeft initieel de waarde nul. Via een eerste orde verloop wordt tijdens printen de waarde u 
bereikt. De snelheid waarmee dat gebeurt wordt bepaald door z. Bij ieder print wordt het 
verloop van e, geregistreerd volgens (37). Hierna kunnen schattingen voor de constant 
veronderstelde parameters u en z berekend worden. Dit kan als volgt gebeuren. Tijdens één 
print is (45) te schrijven als: 

met: 

K 
v2 = l+.r: 
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Wanneer i de waarden q+l ,..., N aanneemt is (46) als volgt in matrixvorm te schrijven: 

Dit wordt genoteerd als: 

El = E2 Y 

De kleinste kwadratenschatting van y wordt gegeven door: 

p = [ET, E*]-' EJ2E, (49) 

Hieruit zijn z en K eenvoudig te berekenen. Op deze wijze zijn de parameters geschat van 
verstoring van figuur 16. Hiervoor zijn de geregistreerde verstoringen van drie prints gebruikt. 
Voor z en K zijn de volgende waarden gevonden: 

7 = 1.63 
K = -2.98 

In bijlage 6 staat in figuur 29 een simulatie met ~ o G , .  ( 5) van de verstoring ep. M.b.v. van 
dit model kan het verloop van ep tijdens de huidige print voorspeld worden. De compensatie 
kan weer berekend worden volgens: 

waarbij d, en d, optimaal gekozen zijn voigens (42). Op tijdstip i hebben we de waarde 
ep(i+2) nodig. De berekening van (45) moet twee sampleperioden eerder starten dan het 
printen zelf. Dit is mogelijk omdat het starttijdstip van de slede al minimaal de tijdsduur van 
een halve bandomwenteling (=2 sampleperioden) bekend is. Het is bekend hoe lang het 
printen duurt. Na die tijd neemt p de waarde nul aan, waardoor de geschatte verstoring (45) 
volgens een eerste orde verloop afneemt. Deze methode is algemeen bruikbaar, ook als er 
twee prints kort achter elkaar gemaakt worden. Wel zullen voor iedere papierbreedte andere 
parameters z en K geschat moeten worden. 

De parameters z en K worden constant verondersteld. Na het vervangen van een ttf-band 
zijn de parameters echter veranderd. Het is mogelijk dat ze daarna langzaam in de tijd 
veranderen t.g.v. het inlopen van het apparaat. Daarom moet het mogelijk zijn een nieuwe 
schatting van de parameters te bepalen. Dit kan gebeuren tijdens het opwarmen van het 
apparaat. Gedurende die tijd kunnen testprints zonder papierdoorvoer gemaakt worden. Op 
die manier kunnen de parameters elke dag opnieuw geschat worden. Het is ook mogelijk de 
parameters on-line te schatten. Het systeem is dan robuuster tegen veranderende 
verstoringen. In dat geval moeten tijdens printen gegevens opgeslagen worden. Dit kost wat 
meer geheugen en rekentijd. Het rekenwerk kan gebeuren wanneer er niet geprint wordt. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Er is voor gekozen om vier keer per bandomwenteling de bandpositie te bepalen. Hiervoor is 
de band verdeeld in vier bandsecties. Er zijn twee verschillende definities voor de 
bandpositie besproken. Bandpositie y(i) wordt verkregen door middeling van de samples van 
de vorige bandsectie. Deze waarde moet gecompenseerd worden voor de bij iedere 
bandsectie behorende offset. Het is niet mogelijk deze offsets te schatten omdat ze niet zijn 
te onderscheiden van een eventuele bocht in de barid. Dazrom is voor de regeling gekozen 
voor bandpositie < ( i )  die w~rdf verkrsge!! door de samples van de vorige gehele 
bandomwenteling te middelen. Voor analyse van het bandgedrag is y(i) beier geschikt omdat 
daarin locaal bandgedrag zichtbaar is terwijl dat in <(i) uitgemiddeld wordt. 

Het systeem is goed te beschrijven met een ARMA model. Als bandpositie y(i) gebruikt 
wordt, is dit model van de vierde orde omdat de vier vorige bandposities nodig zijn om de 
volgende positie te bepalen. Op basis van dit model is het mogelijk een regeling te 
ontwerpen. Deze regeling zal echter niet goed kunnen functioneren vanwege slecht 
gecompenseerde offsets. Als bandpositie <(i) gebruikt wordt, is een eerste orde model 
voldoende. Op basis van dit model zijn twee verschillende regelingen ontworpen. 

Een PI-regeling voldoet niet aan de eis de band met een beperkte snelheid naar nul te 
regelen. De schakelvlakmethode is daar wel toe in staat. Buiten de grenslaag wordt de band 
naar een constante reierentiesnelheid geregeld en bimen de grenslaag gedraagt de regeling 
zich als een Pi-regeling. 

Als alleen de schakelvlakregeling toegepast wordt, kunnen verstoringen bij een slecht 
afgestelde opstelling nog steeds een te grote bandsnelheid veroorzaken die aanleiding zal 
geven tot aansluitfouten. Uit experimenten is gebleken dat de verstoring zowel voor draaien 
bij stilstaande slede als voor printen reproduceerbaar is, maar i.h.a. voor beide situaties 
verschillend. Dit biedt de mogelijkheid tot het toepassen van een compensatie. Voor de 
berekening van de compensatie tijdens printen kan gebruik gemaakt worden van de 
geregistreerde verstoring tijdens de vorige print. Dit is een schatting voor de huidige 
verstoring. Ook is het mogelijk de Verstoring tijdens printen te modelleren met een eerste 
orde model. Dit model kan gebruikt worden voor de berekening van de compensatie. 
Afhankelijk wan de reproduceerbaarheid heeft de compensatie een gunstige invloed op de 
positie- en snelheidsfout. 

5.2 Aanbevelingen 

Het stil zetten van de band na het maken van een print zorgt voor een verstoring en leidt tot 
meetfouten. Als er twee prints snel achter elkaar gemaakt worden kan dit in de tweede print 
tot aansluitfouten leiden. Het is dus beter de band door te laten lopen. Dit is nog niet van 
belang voor het huidige onderzoek maar wel voor het uiteindelijk ontwerp. 

In de huidige constructie kunnen de pendelwalsen roteren om een as in het vlak van 
tekening loodrecht op de pendelwalsgoten (zie figuur 1 ). Door deze vrijheidsgraad te 
onderdrukken kunnen verstoringen t.g.v. die rotatie vermeden worden. 

De schakelvlakregeling kan direct geïmplementeerd worden. De toepassing van de 
verstoringscompensatie moet nog beter onderzocht worden, met name wanneer de 
verstoring gemodelleerd wordt met een eerste orde model. 

Tijdens de opwarmtijd van het apparaat kunnen testprints gemaakt worden, waarbij het 
verloop van de verstoring tijdens het printen geregistreerd wordt of de parameters van het 
verstoringsmodel geschat worden. Dan kan er bij de eerste print al een compensatie 
toegepast worden. 
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------I 

3. Bocht 

Figuur 18: vrijheidsgraden van een ttf-band 
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Bijlage 2: Experiment met een extra sensor 
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Figuur 19: procédésensor - - -, sledesensor - 
Op de ingang wordt een bloksignaal gezet, gesuperponeerd op een PI-regeling. Het 
bloksignaal heeft een periode van 48.8 seconden (de tijdsduur van twee 
bandomwentelingen) en een amplitude van 7. De sensor, waar normaal mee gemeten wordt, 
wordt de procédé-sensor genoemd. De metingen van beide sensoren zijn gecorrigeerd voor 
offsets van de bandsecties en een eventuele bocht in de band. Om het verloop van de twee 
gemeten bandposities goed met elkaar te kunnen vergelijken worden van beide metingen de 
gemiddelde waarden afgetrokken. Dit is voor verschillende sledeposities uitgevoerd. De 
slede kan bewegen tussen de positie O mm (links) en 1000 mm (rechts). De metingen zijn 
uitgevoerd bij de positie 200, 500 en 800 mm. In figuur 19 staat het positie verloop bij 
sledepositie 500. Het positieverloop dat gemeten wordt met de procédé-sensor wordt even 
later teruggezien bij de sledesensor. Hieruit volgt dat het positieverloop, dat door de ingang 
veroorzaakt wordt, op alle posities langs de band terugkomt. 
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Bijlage 3: Modelvorming 

bandpositie y ingang 
40 

20 

Y 
E 5 0  
0 

-20 

O 50 1 O0 O 50 1 O0 -40 I -60 I 

samples 
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Figuur 21: Fit 
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ri = E: 

Covariantiematrlces: 
- 

1 -0.62 0.34 -0.74 -0.05 0.81 0.47 
-0.62 1 -0.71 0.45 0.12 -0.54 0.14 
0.34 -0.71 1 -0.56 -0.39 0.40 -0.01 

-0.74 0.45 -0.56 1 0.06 -0.76 -0.47 

-0.05 0.12 -0.39 0.06 1 -0.28 0.15 
0.81 -0.54 0.40 -0.76 -0.28 1 0.21 

- 0;47 0.14 -0.01 -0.47 0.15 0.21 1 

-0.893 

-0.893 

Hierin is Ei een diagonaalmatrix met de standaarddeviaties. 
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Bijlage 4: Theoretische achtergronden van de kleinste kwadraten methode 

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in [l] en [4]. 

1 ~ afleiding van uitdrukking voor 9 

Voor de overzichtelijkheid wordt A y genoteerd als y. 

Uit model (13) volgt voor de fout: 

e = y - U B  

Het foutcriterium is: 

Substitutie levert: 

Differentiatie naar 9: 

- dJ - - - (UJy -2 - UJU e) 
de N - q  

J is minimaal voor: 

0 = (UTU)-’UJy 

(5?) 

(54) 

(55) 

Aangenomen wordt dat de elementen van e ongecorreleerd zijn en een variantie hebben van 
O’. In dat geval geldt voor de covariantiematrix: 

cov(0) = a[ UTUI-’ (57) 

3. Afleiding van een schatter voor d: 

Eerst wordt een schatter voor de kwadratensom van de fout bepaald: 

S = e Te = (y  - Uû)T(y - U@) 

= (y  - U[UJU]-1UTy)T(y - U[UJU]-lUTy) 

= y J y  - yJU[UTU]- lUJy 

= y J ( /  - yTU[UTU]-lUT)y 

De schatter voor c? wordt gegeven door S/(N-2) 
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Bijlage 5: Simulatie met een PI-regeling 
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Bijlage 6: Compensatie 
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Figuur 25: werkelijke en benaderde verstoring 
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Bijlage 7: Programmalisting van matlab 

%%%%%%%%%%%%%%%% BEPALING MODEL %%%%%%%%%%% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
YO 

% 
% 
% 
% 

Deze rn-file berekent de parameters van een model met de volgende structuur: 

y(i) = y(i-1) + b l  u(i-1) + b2 u(i-2) 

Hiertoe wordt eerst de incrementele bandpositie dy berekend volgens: 

dy(i)=y(i)-y(i-i ) 

De correlatie tussen y en u wordt berekend die informatie verschaft 
over het delay. M.b.v ARX worden de parameters b i  en b2 bepaald. Hieruit 
volgt een nulpunt van het model, de pool lag al vast. 
Er wordt een simulatie uitgevoerd. Hieruit volgt een fit voor de incrernentele 
bandpositie dy en een fit voor de bandpositie y. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

load idz4yr.mat 
y=detrend(r(5:rnax(size(r))),O); 
load idz4ur.mat 
Li=de?renc! (r(6: rnax(size(r))) O); 

dyg=[Y G7-Y ( 1 )I 
y=y(2:rnax(size(y))); 

subplot(211) 
PI Ot(Y 1 
title(’bandp0sitie y*’) 
xlabel(’sarnp1es’); 
ylabel(’counts’) 
grid 
subplot(212) 
P W U )  
title(’ingang’) 
xlabel(’sarnp1es’) 
ylabel(‘ornw.2’) 
grid 
pause 

z=[dyg UI; 
[ir,R,cr]=cra(z,20,1 O); 

grid 
title(‘corre1atie van u naar Y’) 
pause 

 plot(^(:, 1 ), ~ ~ 4 1 )  

nn=[O 2 i]; 
ths=arx(z,nn); 
[a b]=th2arx(ths); 

% bandsnelheid 12 m/min 

% inladen responsie 

%bereking A y 

% plot responsie 

% correlatie analyse 

%bepaling rnodelpararneters met arx 

A=[l -11; B=b; 



Bvlage 7 3% 

ths2=arx2th(A,B, 1 ,l); 
zepo=t h2zp(t hs2) ; 
[n,pI=getzp(zepo); 
zpplot(zepo) 
pause 

yn=y(2); yt=[ynl; 
dy=dyg (2); dyt=íd~l; 
for i=3:max(size(y)) 

yn=yn+b(2)*u(i-í )+b(3)*u(i-2); 
yt=[yt: ynj; 
ayt=jdyt; yt(i-i )-yt(i-2j]; 

end 

t=O:max(size(dyt))-1 ; 
plot(t,dyt,t,dyg(2:max(size(dyg))),’--’) 
title(’fit incrementele bandpositie dy’) 
ylabel(’counts’) 
xlabel(’samp1es’) 
grid 
pause 
t=O:max(size(yt))-1 ; 
plot(t,yt,t,y(2:rnax(size(y))),’--’) 
title(% bandpositie y*’) 
ylabel(’counts’) 
xlabel(’samp1es’) 
grid 

‘30 pool en nulpunt 

% simulatie 

%plot fit incrementele bandpositie 

%plot fit bandpositie 
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%%%%%%%%%%%%%%% SCHAKEL %%%%%%%%%%%%%%%% 
% 
% Deze m-file voert een simulatie met het eerste orde arma model. 
% 
% 
% 
% Dit systeem wordt geregeld met een schakelvlakmethode: 
% 
% 
% 
% 
% 
% met: delta y = y*(i) - y*(i-1) 
% vref = -sat(y*(i)/mu)*vmax 
% 
% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

y*(i) - y*(i-1) = b l  u(i-1) + b2 u(i-2) 

u(i) = - i sum( delta y - vref ) 

of: u(i) = u(i-1) - I ( delta y - vref 

clear all 

% modelparameters 

bl=O.11 O ;  b2=0.186; 

% regelparameters 

I=1; mu=20; vmax=2; 

% beginvoorwaarden 

y=[1 O5 1051; yn=lO5; 
u=[O O]; un=O; 
vtot=[l; V L O ;  

for i=3: 140 

% systeem 

yn=yn+bl *u(i-1 )+b2*u(i-2); 
Y=[Y (YnK 

% regeling 

v=y(i)-y(i-I); vtot=[vtot VI; 
vref= -vmax*sat(yn/mu); 
un=un-l*(v-vref); 

if un>35 
un=35; 

end 
if unc-35 
u n =-35; 

end 

u=[u round(un)]; 
end 

vmaxs=max(abs(vtot(3:max(size(vtot))))) 
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dt=6.1; YO sampletijd 

t=O:dt:dt*max(size(y))-1 ; 
subplot(211) 

title(’bandp0sitie met schakelvlakmethode’) 
ylabel(’counts’) 
xlabel(’tijd [s]’) 
grid 

PI ot (t ?Y) 

suhp!ot(2! 2) 
PI O V 7  4 
title(’ingang’) 
ylabel(’omw.2’) 
xlabel(’tijd [s]’) 
grid 
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Bijlage 8: Programmalistings van het besturingsprogramma 

Tu rbopascal program ma: identificatie 

var y,ytml ,ytm2,ytm3,yg,d6rg:double; {extra variabelen} 
d6,d5,d6r:longint; 
ttf~div,d6gi,d6gl,egi,egio,ttf~cnt,d5gs,d6gs,d6gos, 
pso,psoo,str-cnt,xc,ttf-divr,rsc,tï,cr,uexc,ureg,uset:integer 
ttf-ar : array[l..800] of double; egiar : array[l..lOOO] of integer; 

{ aktieve scheefstuurkompensatie) 

function contro1ttf:integer; 
begin 
psoo := pso; pso := (pso + (port[P3A] and $08)) shr 1 ; 
if (pso = 4) and (psoo = O) then stï-cnt := str-cnt + 1 ; 
if dac5>d5limcon then 
begin 
d5 := d5 + dac5; d6 := d6 + dac6; controlttf := 1 ; 
ttf-div := ttf-div + 1 ; 
d6r := d6r + dac6; ttf-divr := ttf-divr + 1 ; 
if ttf-divr = xc then {xc = # samples per bandsectie} 

(berekening gemiddelde per bandsectie} 
{bandsectie counter} 

begin 
d6rg := d6rhtf-divr; 
rsc := rsc + 1; 

ttf-divr := O; (sample counter} 
ytm3:=ytm2; ytm2:=ytml; ytml :=y; y:=d6rg-l28; 
yg := (y+ytml +ytm2+ytm3)/4; 
if ttfnar < 800 then ttfnar := ttfnar + 1; ttf-ar[ttfnar] := yg 

d6ï := O; 

{berekening y*} 

end; 

if (ttf-divr = O) and (dac5 > d5limcon) then 
begin 
if (d6gs<=Q) or (d6gs>=255) then 
begin controlttf := O; tst := O; port[P3C] := port[P3C] and $f3 end 

else 
begin 
d6gi := d6gi + round(yg); 
if d6gi > d6gl then d6gi := d6gl; if d6gi < -d6gl then d6gi := -d6gl; 
tr:=tr+l; 
egio:=egi; 
if tr=cr then 

begin 
uexc:=-uexc; 
ureg:=-round (0.4*(yg)+0.01 *d6gi+9); 
uset:=uexc+ureg ; 
cr:=round((8*random)+0.5); 
tr:=O 

{Pi - regeling} 

end; 

begin 
if (mei-egi) > O iheri egi:=egi+4; 
if (uset-egi) < O then egi:=egi-4 

end; 

if egi o uset then 

{begrenzing max. stap ingzng} 

if egi > 32 then egi := 32; if egi .c -32 then egi := -32; 
egiar[ttfnar] := egi 

end: 
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end; 

if (dac5<d51im-con-30) and (ttf-di-1 000) then 
begin 

d5gs := round (dUttf-div); d6gs := round (do/ttf-div); 
d6 := O; d5 := O; ttf-div := O; xc := round(ttfWdiv/4)-l ; 
d6r:=0; ttf-divr:=O; rsc := 1 ; 

end 
end; 

{intitalisatie) 

d5 := O ;  d6 := 0; d5gs := O; d6gs := 128; d 6 g 0 ~  := O ;  PSO := O ;  
ttf-div := O; ttfnar := O; d6r := O; ttf-divr := O; rsc := 1; 
y:=O; ytmi :=O; ytm2:=0; ytm3:=0; yg:=O; tr:=O; cr:=5; egi:=O; egio:=O; 
uexc:=8: 

Turbopascal programma: regeling met schakelvlakmethode 

var yg, ygtml $u,vref,v,vmax,y,yfml ,ytrn2,ytm3,d6rg,c, {extra variabelen} 
bbl ,bb2,labda:double; 
d6r:longint; 
ttf-div,egi,egio,ttfnar,ttfpos,d5gs,d6gs,d6gos, 
xc,ttf-divr,rsc,staco,ttf-divcinteger; 
ttí-ar : array[l..800] of double; eg iar  : array[l ..1000] of integer; 

{ aktieve scheefstuurkompensatie) 

function control-ttf:integer; 
begin 
psoo := pso; pso := (pso + (port[P3A] and $08)) shr i ;  
if (pso = 4) and (psoo = O) then str-cnt := str-cnt + 1 ; 
if dac5>d5limcon then 
begin 
d5 := d5 + dac5; d6 := d6 + dac6; controlttf := 1; 
ttf-div := ttf-div + 1; d6r := d6r + dac6; 
ttf-divr := ttf-divr + 1 ; 
if ttf-divr = xc then 

begin 
d6rg := (d6r/ttf-divr); 
rsc := rsc + 1; 
d6r := O; 
ttf-divr := O; 
ytm3:=ytm2; ytm2:=ytml; ytml :=y; y:=d6rg-l28; 
ygtml := yg; 
yg := (y+ytml +ytm2+ytm3)/4; 
staco:=staco+l ; 
if ttfnar < 800 then ttfnar := ttfnar + 1; ttf-ar[ttfnar] := yg; 
egiar[ttfnar] := egi 

{berekening y*} 

end; 

{samplecounter) 
{xc= # samples per bandsectie} 

{berekening gemiddelde samples} 
{bandsectie counter} 

if (ttf-divr = 0) and (dac5 > d 5 l i m c o ~ )  then 
begin 
if (d6gs<=0) or (d6gs>=255) then 
begin control-ttf := O; tst := O; port[P3C] := port[P3C] and $f3 end 

else 
begin 
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if staco > 5 then 

v:=yg-ygt m 1 ; 
vref:=-yg*vmax/20; {referentiesnel heid} 
if yg > 20 then vref:=-vmax: 
if yg e -20 then vref:=vmax; 
u:=u-(v-vref); 
if u > 32 then u := 32; if u e -32 then u := -32; 

{start conditie} 

{delta y} 
begin 

{ rege I i ng) 

egi:=round (u) 
m d  

else 
egi:=O; 

if egi > 32 then egi := 32; if egi e -32 then egi 
end; 

end: 

if (dac5ed51im-con-30) and (ttf-div>l 000) then 
begin 

:= -32 

d5gs := round (d5/ttf-div); d6gs := round (de/ttf-div); 
d6 := O; d5 := O; xc := round(ttf-div/4)-1; ttf-divc:=ttf-div; ttf-div := O; 
d6r:=0; ttf-divr:=O; rsc := 1; 

end 
end: 

{initialisatie} 

d5 := O; d6 := O; d5gs := O; d6gs := 128; d6gos := O; pso := O; 
ttf-div := O ;  Itfnar := O; str-cnt := O; 
d6r := O; ttf-divr := O; rsc := 1 ; vmax:=2; 
staco:=O; bbl  :=0.1132; bb2:=0.1823; 

{eenmalige initialisatie} 

egi := O; pso := O; u:=O; y:=O; ytml:=O; 
ytm2:=0; ytm3:=0; yg:=O; ygtml :=O; staco:=O; 

Turbopascal programma: regeling met schakeîvlakmethode en compensatie 

var yg,ygtml ,u,vref,v,vmax,y,ytmí ,ytm2,ytm3,d6rg,c, {extra variabelen} 
bbl  ,bb2,mf,mfst,mfs,mfsi,mfv,al ,a2,labda:double; 
d6r:longint; 
ttf-div,egi,egio,ttfnar,ttfpos,d5gs,d6gs,d6gos7 
xc,ttf-divr,rsc,staco,ttf-divc,ecount,pcount:integer; 
ttf-ar : arraycl ..800] of double; egiar : array11 ..1000] of integer; 
mf-ar : array[d ..l OOI of double; 

{aktieve scheefstuurkompensatie} 

function contro1ttf:integer; 
begin 
psoo := pso; pso := (pso + (port[P3A] and $08)) shr 1 ; 
if (pso = 4) and ipso0 = O) then str-cnt := str-cn: t 1 ; 
if dac5>d5limcon then 
begin 
d5 := d5 + dac5; d6 := d6 + dace; controlttf := 1 ; 
ttf-div := ttf-div + 1 ; d6r := d6r + dac6; 
ttf-divr := ttf-divr + 1 ; {samplecounter} 
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if ttf-divr = xc then {xc= # samples per bandsectie} 

{berekening gemiddelde samples} 
begin 

d6rg := (dôr/ttf-divr); 
rsc := rsc + 1; 
d6r := O; 
ttf-divr := O; 
ytm3:=ytm2; ytm2:=ytml; ytmí :=y; y:=d6rg-l28; 
ygtml := yg; 
yg := (y+ytml +ytm2+ytm3)/4; 
stac0:=9tac0+1; 
if ttfnar e 800 then ttfnar := ttfnar + i; ttf-arrttfnar] := (yg); 
egi-ar[ttfnar] := egi 

(berekening y*} 

end; 

if (ttf-divr = O) and ( d a d  > d5limcon) then 
begin 
if (d6gs<=0) or (d6gs>=255) then 
begin controlttf := O; tst := O; port[P3C] := port[P3C] and $f3 end 

else 
begin 
if staco > 5 then {startconditie} 

begin 
v:=yg-ygtml ; {delta y*} 
vref:=-yg*vmax/20; 
if yg > 20 then vref:=-vmax; 
if yg e -20 then vref:=vmax; 
mf:=v-bbl *egi-bb2*egio; (modelfout} 
if svm-pr and not svm-prv then {overschakeling van printen naar niet printen} 

begin 
ecount:=O; 
pcount:=pcount+d ; 
mfsi:=mfs; 

end; 
svm-prv:= svm-pr; 
if not svm-pr then {berekening compensatie tijdens niet printen} 

begin 
mfst:=mf+labda*mfst; 
mfs:=rnfst*(l -labda); 
c:=O.~*C; 

end; 

begin 
if svm-pr then 

ecount:=ecount+l ; 
if pcount = 1 then 

else 

mf-ar[ecount]:=mf; {opslag modelfout} 

c:=o 

c:=-(al *(mf~ar[ecount+2]-mfs)+a2*(mf~ar[ecount+l]-mfs)); 

end; 
u:=u-(v-vref); (regeling) 
if u > 32 then u := 32; if u e -32 then u := -32; 
egi:=round (u+c) 

end 
else 
egi:=O; 

if egi > 32 then egi := 32; if egi < -32 then egi := -32 
end; 

end; 

{berekening compensatie tijdens printen} 
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if (dac5<d51im-con-30) and (ttf-di-1 000) then 
begin 

d5gs := round (dWttf-div); d6gs := round (d6/ttf-div); 
d6 := O; d5 := O; xc := round(ttf-div/4)-1; ttf-divc:=ttf-div; ttf-div := O; 
d6r:=0; ttf-divr:=O; rsc := 1 ; 

end 
end; 

{initialisatie} 

d5 := O; dE := O; d5gs := O; d6gs := 128; d6gos := O; pso := O; 
ttf-div := O; ttfnar := O; str-cnt := O; 
d6r := O; ttf-divr := O; rsc := 1 ; vmax:=2; a l  :=2.22; 
a2:=1.17; staco:=O; bbl :=0.1132; bb2:=0.1823; labda:=0.95; 

{eenmalige initialisatie} 

svm-pr := false; egi := O; pso := O; u:=O; 
y:=O; ytml :=O; ytm2:=0; ytm3:=0; yg:=O; ygtml :=O; staco:=O; 
c:=O; mfst:=O; mfs:=O; mfsi:=O; svm-prv:=false; ecount:=O; pcount:=O; 
for i:=l to 100 do mf-ar[i]:=O; 
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