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SAMENVATTING 
Bij Buhrs in Zaandam worden machines voor de grafische industrie gefabriceerd. Dit worden ook wel 
mailingmachines genoemd. In deze machines worden koppelingen tussen modulen op mechanische 
en elektronische wijze uitgevoerd. De elektronische koppelingen zijn het meest flexibel, echter 
toepassing voor de hele machinelijn is te duur. Buhrs wil om economisch verantwoord aan de wensen 
van de klanten tegemoet te kunnen komen, een "low cost" elektronische koppeling toepassen. Hiertoe 
is een methode bedacht. In dit verslag wordt onderzocht of met die voordelige methode de modulen 
van de mailingmachine, die nu nog mechanisch gekoppeld zijn, van elektronische koppelingen kunnen 
worden voorzien. 
Er zijn functioneel gezien twee typen modulen te onderscheiden. Dit zijn de transportmodule en de 
bewerkingsmodule. De transportmodule bestaat uit een nokkenkettingsysteem, waarmee de produkten 
door de machinelijn getransporteerd worden. Dit is de master van de machinelijn. De andere modulen 
zijn bewerkingsmodulen; dit worden ook wel de slave's van de machinelijn genoemd. De aandrijfas 
van een module maakt één omwenteling per cyclus, deze heet daarom de cyclus-as. Er moeten dus 
meerdere slavecyclus-assen aan één mastercyclus-as gekoppeld worden. De positie of fase van de 
cyclus-as wordt met een rotatiesensor bepaald. Bij een elektronische koppeling volgt de slaveregeling 
de fase van de master. Het volgsysteem is hiertoe uitgerust met een sensor, een discrete PI regelaar, 
een snelheidsfeedforward en een Anti windup. 
De kosten van de elektronische koppelingen kunnen verlaagd worden door de sensorresolutie van de 
slave's te verlagen. Hiermee wordt echter de meetruis vergroot. Dit is uniform verdeelde 
kwantisatieruis, die het vooral het statische volggedrag nadelig beïnvloedt. Dit nadeel kan omzeild 
worden door de regelmethode aan te passen. Deze aangepaste regelmethode wordt de Buhrsmethode 
genoemd. Deze methode wordt ook wel de asynchrone methode genoemd, doordat de regelfrequentie 
niet synchroon met een vaste klokfrequentie loopt. Deze methode maakt gebruik van de hoge resolutie 
van de mastersensor en regelt op de tijdstippen dat slavefase een vast deel heeft afgelegd. Dit 
impliceert dat de regelfrequentie met de slavesnelheid verandert. Bij deze methode wordt de 
kwantisatieruis van de slavesensor geëlimineerd, dit zal vooral statisch een beter volggedrag opleveren. 
De prestaties hiervan worden onderzocht door deze te vergelijken met de niet aangepaste 
conventionele methode. Deze methode beschikt over een vaste regelfrequentie die synchroon met een 
vaste klokfrequentie loopt, daarom wordt deze methode ook wel de synchrone methode genoemd. 
In simulaties met een feedermodule als slave belasting, wordt aangetoond dat de asynchrone methode 
beter presteert dan de synchrone methode. Asynchroon geeft een beter volggedrag te zien, echter de 
synchrone methode geeft een beter inschakelgedrag te zien. Een combinatie van deze twee methoden 
wordt de hybride methode genoemd. Bij lage snelheid wordt de conventionele methode gebruikt. 
Boven een bepaalde snelheidsdrempel wordt de Buhrsmethode gebruikt. De hybride methode is een 
goede oplossing, die de beste eigenschappen van beide methoden combineert. 

De asynchrone methode heeft voor het koppelen van de feeder aan de masterreferentie in staedy state 
een sensorresolutie van 2 pulsen per omwenteling nodig. Daarbij wordt tijdens het inschakelen de 
toegestane marge overschreden, zodat voor koppeling binnen de marge voor alle situaties de 
sensorresolutie van 8 pulsen per omwenteling de beste oplossing geeft. Nu voldoet de asynchrone 
methode altijd en is de hybride methode overbodig geworden. 
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SUMMARY 
Buhrs Zaandam B.V. produces machines for the graphical industry. These machines are called mailing 
machines. In these machines mechanic and electronic coupling between modules are used nowadays. 
The electronic coupling is more flexible than de mechanic coupling, but applying electronic coupling 
for the whole machine is too expensive. Therefore Buhrs wants to apply a low cost electronic 
coupling, so they can meet the costurner wishes. That is why a metbod is generated by Buhrs. In this 
thesis is examined weather or not the advantageous metbod can be applied for replacing the existing 
mechanic couplings into electronic ones. 
Two different modules can be distinguished; a transport module and a processing module. The 
transport module is a cam chain system that transports the products through the machine line. This 
module is called themaster of the system. The other modules are processing modules that are called 
the slaves of the mailing machine. The drive axis of the module makes one revolution per cycle and 
is therefore called the cycle axis. There bas to be coupled more slave cycle axis to one master cycle 
axis. With a rotation sensor the cycle axis can be divided in discrete parts, this is called the phase of 
the cycle axis. By an electronic coupling the slave follows the phase of the master. The tracking 
system consists of a sensor, a discrete PI controller, a speed feed forward and Anti wind up. 
The costs of the electronic coupling can be reduced by reducing the sensor resolution of the slaves. 
However this introduces more measurements noise. This uniform distributed quantization noise 
influences badly the steady state tracking. This disadvantage can be bypassed by adapting the control 
method. This adapted control metbod is called the Buhrs method. Because this metbod does not 
control synchronous with a constant clock frequency the metbod is also called asynchronous. The 
metbod uses the high resolution master sensor and controls at times that the slave bas rotated over 
a fixed distance. This implies that the control frequency varles with the slave speed and the production 
speed. In this way, the quantization noise of the low resolution slave sensor is eliminated by the Buhrs 
method. So mainly the steady state tracking for this metbod is improved. 
The behaviour of the metbod is examined by comparing the performance with the not adapted 
conventional method. This metbod bas a constant control frequency that controls synchronous with 
a constant clock frequency. Therefore this metbod is also called the synchronous method. 
A module of the Buhrs mailing machine is the feeder module. This module bas to be coupled to the 
master transport module. In simulations with this module as slave load can be seen that the 
asynchronous metbod performs better than the synchronous method. Asynchronous shows better 
stationary behaviour but synchronous shows better start up behaviour. A combination of these two 
methods is called the hybrid method. At low speed the conventional metbod is used. Above a certain 
speed level the Buhrs metbod is used. The hybrid metbod is a good solution which combines the best 
of both methods. 
For coupling the feeder to a master reference, the asynchronous metbod needs in steady state a sensor 
resolution of 2 [-]. During start up the tracking does notmeet the demanded specifications. It is out 
of bis claimed area for a while.The best results for all circumstances gives a sensor resolution of 8 
[-]. This means that the hybrid metbod and the synchronous metbod are no longer needed. 
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1 INLEIDING TOT HET AFSTUDEERPROJEKT 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het afstudeerprojekt is ontstaan, hoe ik met machinefabriek 
Buhrs Zaandam B.V. in kontakt ben gekomen, welke machines zij maken en welk probleem zij 
hebben met één van hun machines. Buhrs verwacht dit probleem met een zelf ontworpen methode te 
kunnen aanpakken. Voordat deze methode toegepast kan worden, is het belangrijk te weten of deze 
methode aan de verwachtingen zal voldoen. Hiervoor moest een deel van de machine samen met de 
concept methode van Buhrs gemodeleerd en gesimuleerd worden met een computer. Tenslotte zal 
vergelijking van de simulatieresultaten met de gestelde eisen duidelijk moeten maken of aan Buhrs' 
verwachtingen ten aanzien van hun concept kan worden voldaan. 

1.1 Het ontstaan 

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Wat heeft dit gezegde met de ontstaanswijze van het 
afstudeerprojekt te maken? Een buurman vertelde enthousiast over het bedrijf Buhrs, waar hij werkt 
als servicemonteur en waar mogelijkheden zijn voor een afstudeerprojekt Tijdens een bezoek aan het 
bedrijf bleek er een afstudeeronderwerp te zijn, dat voor een student van de Technische Universiteit 
interessant kon zijn. Het onderwerp betrof het aanpassen van een mailingmachine, die boeken en 
tijdschriften verpakt, aan de toenemende eisen van de afnemers. Daarbij wordt gedacht aan het verder 
uitwerken van de opzet van deze machine in modulaire bewerkingseenheden die gekoppeld worden 
aan een transportsysteem die prodokten langs deze eenheid voert. Naast mijn persoonlijke voorkeur 
voor dit project bleek dit ook voor de Universiteit een zinvol afstudeerprojekt te zijn. 
In de volgende paragraaf wordt het probleem verder toegelicht. 

1.2 Het probleem 

Waar gaat het afstudeerprojekt over? Buhrs heeft een technisch-economisch probleem met de huidige 
mailingmachine. Dit probleem is ontstaan doordat de klanten meer eisen aan de huidige machine 
stellen. Zij vragen een flexibel inzetbare machine. En dat is in principe technisch te realiseren. Dit kan 
door alle bewerkingsmodulen van de machine van eigen aandrijving en regeling te voorzien en te 
koppelen aan de transportmodule. De centrale mechanische aandrijving wordt omgebouwd tot een 
decentraal elektronisch geregeld en aangedreven systeem. Daarbij worden meerdere harde mechanische 
koppelingen door flexibel inzetbare, elektronische koppelingen vervangen. 
Deze technische oplossing geeft echter een economisch probleem. De machine krijgt een hogere 
kostprijs wanneer de huidige mechanische koppelingen door meerdere conventionele, elektronische 
koppelingen vervangen worden. De klanten zullen de prijsverhoging niet zo maar accepteren, waardoor 
naar een alternatief met lagere kosten dan de conventionele, elektronische koppelingen gezocht wordt. 
Buhrs heeft een concept methode voor de aandrijving en regeling bedacht en verwacht hiermee "low 
cost" elektronische koppelingen tot stand te kunnen brengen. Voordat tot toepassing kan worden 
overgegaan moeten eerst de verwachtingen getoetst worden aan de werkelijke prestaties. 
Dit afstudeerproject dient ten eerste om inzicht te krijgen in de prestaties van dit concept dat 
aangeduid zal worden als de Buhrsmethode. Ten tweede moeten de prestaties van de conventionele 
methode met de Buhrs methode vergeleken worden. Ten derde wordt onderzocht of de methode 
geschikt is om toe te passen als elektronische koppelingen tussen de bewerkingsmodulen en de 
transportmodule van de mailingmachine. 
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1.3 De aanpak van Buhrs 

Ontwerpers en ontwikkelaars van Buhrs hebben eerst het technisch-economische probleem 
geanalyseerd. Uit deze analyse werd een eisenprogramma opgesteld. Vervolgens werden mogelijke 
oplossingsrichtingen bepaald. Na vergelijking van de effectiviteit van de mogelijke 
oplossingsrichtingen kregen deze een waardering. Aan de hand van het eisenprogramma en de 
waardering werd een keuze gemaakt, dit werd de potentiële methode. De potentiële methode werd de 
Buhrsmethode genoemd. Met een pricipe beschrijving van de Buhrsmethode en het eisenprogramma 
werd ik ingelicht. Aan mij werd gevraagd deze methode te onderzoeken, zodat Buhrs een handvat 
krijgt bij de methode. Hiermee wil Buhrs duidelijkheid krijgen of de Buhrsmethode voor de 
machinelijn toegepast kan worden. Zodra dat het geval is dan zal de Buhrsmethode in een prototype 
toegepast kunnen worden. Wanneer het prototype aan de gesteld eisen voldoet dan zal de eerste 
mailingmachine met de Buhrsmethode gebouwd kunnen worden. 

1.4 De plaats van uitvoering 

De uitvoering van het projekt is begonnen bij Buhrs Zaandam, omdat daar de mailingmachines 
gemaakt worden. Voordat de machines bij de klanten afgeleverd kunnen worden, moeten zij uitvoerig 
getest worden. Tijdens het testen wordt duidelijk hoe de grafische produkten door de machinelijn 
heengaan, hoe de bijlagen aan de grafische prodokten worden toegevoegd, hoe de grafische produkten 
en bijlagen worden ingepakt en van adres worden voorzien; kortom hoe de huidige mailingmachine 
een harmonieuze samenbouw is van verschillende modulen. Doordat alle funkties met elkaar moeten 
samenhangen, wordt duidelijk dat de mailingmachine een kamplex geheel is van mechanika en 
elektronika. 
Het afstudeerprojekt is bij eerst bij Buhrs uitgevoerd omdat daar de machinelijn gebouwd wordt en 
daar het ontwerp, de produktie en verkoop van de mailingmachine plaats vindt. Door met allerlei 
mensen over het project te praten wordt het project gepromoot, het wordt bekend bij de mensen van 
de werkvloer en zij kunnen gaan mee denken om je problemen op te lossen. Hiermee wordt het 
draagvlak van het project vergroot en tevens de kans van slagen. 
Bij Buhrs in Zaandam is een theoretisch model van mailingmachinemodulen, zoals de feedermodule 
en de labelmodule ontwikkeld. 
Tegelijkertijd met de simulaties is een testopstelling ontworpen en gebouwd om de simulatie van 
Buhrsmethode te controleren met een experimentele opstelling te kunnen verifiëren. 
Simulaties van de conventionele methode bieeken goed te lopen, echter de simulaties van de 
Buhrsmethode bleken vast te lopen. De simulaties die uitgevoerd werden met het simulatieprogramma 
PSI hadden de mogelijkheid om de Buhrsmethode te simuleren, echter ik doorzag deze mogelijkheid 
niet en bleef zonder resultaat steken. 
Het afstuderen is naar Eindhoven verplaatst omdat daar meer experise aanwezig was met betrekking 
tot het specifieke simulatieprobleem. Dit leidde tot het resultaat, dat de Buhrsmethode in een 
simulatiemodel uitgevoerd kon worden. 
Om tijd te besparen is de experimentele verificatie door een andere student uitgevoerd. Dit was Paul 
Kamphuis. Hij hield zich bezig met onderzoek naar een nieuw DSP (Digital Signal Processor) systeem 
met vele besturingsmogelijkheden met een groot aantal in· en uitgangen. Samen met de proefopstelling 
en de DSP had hij een praktische toepassing voor zijn afstuderen. Van de Burhsmethode werd de 
digitale regelaar in de DSP geprogrammeerd waarmee de experimenten uitgevoerd konden worden. 
De resultaten van de proeven met de testopstelling gaven aan dat de Buhrsmethode, wat volggedrag 
betreft, betere eigenschappen dan de conventionele methode bij dezelfde lage sensor resolutie heeft. 
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2 AFBAKENING VAN HET PROJEKT 

Eerst wordt het bedrijf beschreven waarvoor het projekt wordt uitgevoerd. Dan zal ik de huidige 
mailingmachine als produkt beschrijven. Vervolgens geef ik de gewenste veranderingen voor het 
mailingproces aan op korte en lange termijn. Dan worden de technische-economische problemen met 
de huidige machine besproken, in relatie tot de veranderende vraag naar anders en meer. Is er voor 
dit projekt sprake van innovatie of renovatie van de mailing machine? Dan wordt de probleemstelling 
van het ontwikkelingsprojekt toegelicht. Het hoe en waarom wordt in de doelstelling verwoord. Hoe 
het probleem wordt aangepakt wordt in de procedure en taakstelling beschreven. Als laatste paragraaf 
van dit hoofdstuk wordt de afstudeeropdracht geformuleerd. 

2.1 Het bedrijf en het belang van de 
mailingmachines voor het bedrijf 

Buhrs-Zaandam B.V. is een bedrijf dat machines voor de grafische industrie produceert. Tot 1960 was 
het een machinefabriek die zich op landbouwmachines concentreerde. Door de overname van het 
bedrijf door Buhrmann Tetterode (BT) werd de aandacht verlegd naar grafische machines. Vanaf 1960 
leverde Buhrs-Zaandam over de hele wereld meer dan duizend mailingmachines voor ontelbare 
tijdschriften, kranten en catalogie. In 1986 introduceerde Buhrs-Zaandam haar polywrap systeem voor 
het verpakken van periodieken in folie, een alternatief voor het banderen. Enkele jaren later bleek dat 
er bij de klanten een aarzeling viel te bespeuren met betrekking tot de acceptatie van kunststof als 
verpakkingsmateriaal. Buhrs reageerde hierop met de Zaandam-Enveloper, een machine die zowel 
papier als folie kan verwerken. 

In 1993 is het bedrijf opnieuw in andere handen overgegaan. De nieuwe eigenaar is Convent Holdings. 
Om de ontwikkelingen op de markt verder voor te blijven, werd een nieuwe machinelijn ontworpen. 
Deze werd door een team van verschillende disciplines gerealiseerd. Door toepassing van een 
combinatie van mechanisch en elektronisch ontwerp, dus door integraal ontwerpen is de Buhrs 
Enveloper MTR ontwikkeld. Dit is een machine speciaal voor persoonlijk geadresseerde poststukken, 
ook wel een direktmail toepassing genoemd. Die nieuwe machine blijkt goed aan te slaan in het 
bovenste segment van de markt voor mailingmachines; vorig jaar steeg de omzet met 25% en dat ten 
opzichte van een jaarproduktie van 30 machines. In dit jaar wil Buhrs weer een omzetstijging van 25% 
realiseren. Voor Buhrs is de mailingmachine het hoofdprodukt geworden en daarom zeer belangrijk 
en van levensbelang. 

Om ook in het onderste segment van de markt met de eenvoudige en goedkopere vepakkingssystemen 
door te dringen, heeft de Buhrs een machinefabriek in Duitsland opgekocht die deze systemen 
fabriceert. Deze fabriek heet Buhrs-ITM en maakt deel uit van de Buhrs holding. 

Buhrs heeft op de wereldmarkt van mailingmachines een aandeel van 30 à 35 procent in handen en 
wil dit percentage uitbreiden. 

Om in de toekomst de mailingmachine voor meerdere klanten aantrekkelijk te maken, moet er 
geïnnoveerd worden. Introduktie van meer elektronische koppelingen kan tot grotere flexibiliteit van 
de machines leiden. Voordat op de innovatie van de machinelijn ingegaan kan worden, moet eerst de 
huidige machinelijn beschreven worden. 
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figuur 1 De opbouw van de Buhrs MTR mailingmachine, boven- en zijaanzicht 
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2.2 De huidige mailingmachine 

Om een duidelijk beeld te scheppen waarvoor de mailingmachine dient, wordt de algemene functie 
van de machine beschreven. Tevens wordt in deze paragraaf beschreven voor wie de machine gemaakt 
wordt. Daarna volgt een beschrijving hoe de machine werkt, hoe hij uit mechanische en elektronische 
componenten is samengesteld. 

De algemene funktie van de huidige mailingmachine kan als volgt omschreven worden: De 
mailingmachine van Buhrs Zaandam stelt direktmail samen, verpakt het en adresseert het. De inputs 
van de machinelijn zijn tijdschriften, boeken en direktmail bijlagen. Nadat deze inputs in de 
machinelijn zijn verwerkt, komen ze er als verpakte, geadresseerde en van bijlagen voorziene pakketjes 
weer uit. 

De doelgroep met potentiële klanten van deze machine ligt in de grafische industrie. Drukkerijen en 
uitgevers van boeken en tijdschriften zijn de voornaamste afnemers van de mailingmachine. De 
direktmail-bijlage is vaak een reklame of aanbieding van een produkt of dienst die in het interesseveld 
van de lezers ligt. Door middel van de direktmail-bijlagen in de tijdschriften of boeken worden de 
lezers op een eenvoudige maar doeltreffende wijze bereikt. 

Hoe ziet een doorsnee machinelijn eruit en wat zijn de functies van de mailingmachinemodulen? In 
figuur 1 staat de opbouw van een Buhrs mailingmachine. De machinelijn heeft een lengte van 
ongeveer 12 meter. De nummers in de figuur verwijzen naar functionele modulen van de machinelijn. 
De invoer van boeken en tijdschriften vindt plaats bij de toadermodule (1). Via een transportsysteem 
worden deze invoerprodukten naar rechts door de machinelijn heen getransporteerd. Een positie verder 
naar rechts in de machinelijn, staat een feedermodule (2) opgesteld. De feedermodule zorgt voor 
invoer van de directmail bijlage bij het boek of tijdschrift. In totaal heeft deze machinelijn 3 
feedermodulen die naast elkaar zijn opgesteld, hiermee kunnen een drietal bijlagen aan het 
hoofdprodukt worden toegevoegd. In het midden van de machinelijn staat de verpakkingsmodule (3) 
opgesteld. Deze module verpakt het hoofdprodukt met de daarop gestapelde bijlagen. Het verpakken 
kan met papier of folie gebeuren. Bij nummer (4 in het bovenaanzicht) wordt het 
verpakkingsmateriaal toegevoerd, dit is de verpakkingsmateriaal-toevoermodule. De uitwerpmodule 
(5) zorgt voor uitwerpen van onjuist verpakte pakketten. De adresseermodule (6) brengt via etiketteren 
of inkjetten het postadres op het ingepakte directmail pakket. De stapelmodule (7) maakt bundels van 
de ingepakte en van bijlage(n) voorziene directmail pakketten. Deze gebundelde pakketten vormen de 
uitvoer van de mailingmachine. 

Elk hoofdprodukt wordt middels de transportmodule door de machine heen verplaatst en 
achtereenvolgens door de bewerkingsmodulen bewerkt. Hoe worden de bewerkingsmodulen aan de 
transportmodule van de mailingmachine gekoppeld? Om dit te kunnen uitleggen wordt het werk van 
de mailingmachine in cyli verdeeld. De herhaalde bewerking en de daarbij behorende transportafstand 
wordt een cyclus genoemd. Door een vast punt van de cyclus als beginpunt van de cyclus af te 
spreken, is het mogelijk de fase van een cyclus vast te leggen. De modulen worden aangedreven door 
een as die één omwenteling per cyclus maakt en beschikt over een cyclusbeginpunt, deze wordt de 
cyclus-as van de betreffende module genoemd. Om de machine goed te laten werken moeten de 
cyclus-assen van de bewerkingsmodulen aan de cyclus-as van de transportmodule gekoppeld worden. 
Deze koppeling kan door mechanische koppeling of elektronische koppeling gerealiseerd worden. 
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Bij mechanische koppeling is er één centraal aangedreven as. Via slipvrij mechanisch gekoppelde 
overbrengingen wordt het vermogen voor de aandrijving en de koppeling van de cyclus en fase van 
de centrale as naar de cyclus-as van de bewerkings-en transportmodulen overgebracht. Voorbeelden 
van slipvrij mechanisch gekoppelde overbrengingen zijn o.a. langs-assen, tandriemoverbrengingen, 
tandwielkasten, kettingen en tandwielen. De functie van deze koppeling is het aandrijven van de as 
van de module die één omwenteling per cyclus maakt. Tevens wordt de momentane fase van die 
cyclus gekoppeld. 

Een elektronische koppeling is opgebouwd uit een regelsysteem. Door eerst de eigenschappen van 
een regelsysteem te beschrijven wordt duidelijk gemaakt wat de functie van zo'n regeling is en waaruit 
het is opgebouwd. 
Een een regelsysteem is opgebouwd uit een regelaar, vermogensversterker, actuator, een te regelen 
proces, een sensor en een foutbepaling, zie figuur 2. De regelaar moet zodanig ingesteld worden dat 
de uitgang van het proces (c) de ingang (r) zo goed mogelijk volgt. De regelaar wordt gevoed door 
de fout (e) en stuurt een regelsignaal naar de vermogens versterker. Deze verhoogt het vermogen zodat 
een actuator aangestuurd kan worden. De actuator grijpt op het proces in. De sensor meet de proces 
uitgang (c) en geeft de verschilbepaling informatie over de te regelen grootheid van het proces. Een 
gewenste volgfout (e) van nul, geeft aan dat de verstoring (d) geen invloed op het proces heeft. Tevens 
moet het systeem stabiel worden ingesteld, dit geeft weer extra eisen voor de regelaarinstelling. 
Hierdoor wordt het volggedrag nadelig beïnvloed. Er moet dus een compromis gesloten worden tussen 
het volggedrag en de stabiliteit. 

Ingang 

Referentie Fout Verstoring Uitgang 
r e d li ~ c 

~ Regelaar ...... Vermogens ...... Actuator ...... Proces ...... ..... 
Versterker 

..... ..... ..... 
-ü 

Sensor A 
....... 

r Ingang referentie 

e Fout e•r-c 

c Uitgang 

d Verstoring 

figuur 2 Regelsysteem voor de elektronische koppeling van processen. 

Welke relatie heeft een regelsysteem met een elektronische koppeling? Het proces bij de elektronische 
koppeling bestaat uit het regelen en het aandrijven van de cyclus-as (n=l [omw/cyclus] as) van de te 
koppelen bewerkingsmodule, zie fig 3. De uitgang van de cyclus-as van de module (Mod) geeft met 
de sensor-cyclus (SC) een beginpunt van de cyclus aan. Met een tweede sensor (Sen) kan van deze 
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cyclus de fase bepaald worden. Deze fase wordt vergeleken met de ingang van de regeling, de 
referentie fase. De referentie-fase wordt bepaald uit de ingestelde snelheid waarmee de machine moet 
werken. Dit wordt de Referentiesnelheid genoemd en wordt uitgedrukt in het aantal produkten per 
uur dat de machinelijn verwerkt. De regelaar stuurt een frequentie regelaar (Freq.). Dit is een 
vermogensversterker waarmee de draaistroommotor (Motor), ofwel de actuator, de fase van de cyclus
as van de module regelt. De combinatie van de draaistroommotor en frequentie regelaar geeft de 
eenvoudigste en goedkoopste manier van snelheidsturing van de aandrijving van de cyclus-as. Door 
belasting van de module, dit is de verstoring, treedt in de motor slip op. Deze slip kan met sensor 
gemeten worden en met een regelaar gecompenseerd worden. Het toerental van de motor is maximaal 
3000 rpm, hetgeen overeenkomt met een omwentelingsfrequentie van 50 Hz. Tussen de motor en de 
module is de reduktor (Red) gekoppeld, die zorgt voor vertraging van het toerental van de cyclus-as. 
De cyclus-as van de module draait dan maximaal met een omwentelingsfrequentie van 5 Hz rond. 

Bij elektronische positie koppeling is er één referentie cyclus-as, deze geeft voor de hele machinelijn 
de fase aan. Voor de mailingmachine is de transportmodule (Modi) de referentie fase. Binnen de 
referentieregeling moeten de beperkingen van de machinelijn ingesteld worden. Door de 
massatraagheid van de machinelijn is het onmogelijk om stapsgewijs de machinesnelheid te 
veranderen. Dit moet dan ook in de referentie regeling opgenomen worden. Tevens moeten 
beperkingen van de referentiesnelheid een goed te volgen referentiesignaal opleveren. 
Dit fasevolgsysteem van de module wordt ook wel een servosysteem genoemd. De elektronische 
koppeling wordt ook een "masterslave" systeem genoemd. De "master" is te vergelijken met de 
referentie cyclus-as en de slave is te vergelijken met de volg cyclus-as. Dit systeem is modulair 
uitbreidbaar, de koppeling blijft instand zolang de slaveregelingen sneller reageren dan de 
m asterregeling. 
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figuur 3 
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v.,.kkln.,......... SC Sau-eyclu& 

Rei ~ 

Voq,wkldn ............ Preq. l'lequflltlo ... 

toevoermodule 
.lofQtot Drul.slroommot< 
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Mod Module 

n•1,3.9 ..u.eid IS (omwj't:yçluli) 

161-5 
o1eklroolsdl fiCIIIIOido -

Elektmolach ~ MecbaDla:h Son -

Blokdiagram van de elektronische en mechanische koppeling van modulen 
van de huidige mailingmachine. 

In de huidige mailingmachine worden beide manieren van koppelen toegepast. Dit is historisch zo 
gegroeid, want de oudere typen mailingmachines waren volledig mechanisch gekoppeld. Door de 
toenemende vraag van flexibel inzetbare mailingmachines is de mechanische koppeling van de oude 
machine gedeeltelijk door elektronische koppelingen vervangen. 
Er zijn 5 elektronisch aangedreven en geregelde assen (asl-as5) in de machinelijn aanwezig, zoals te 
zien is in figuur 3. De eerste as (asl) drijft echter geen module aan, maar drijft een mechanische 
fasekoppeling aan van het voortraject. In dit voortraject zijn mechanisch en middels een langs-as (asl), 
het nokkenkettingtransportsysteem (Modi), de loadermodule (Mod2) en drie feedermodulen (Mod3-5) 
aan elkaar verbonden. De referentie sensor van de machinelijn bevindt zich op de cyclus-as van het 
transportsysteem, dit is de nokkenketting. Deze as (asl) geeft samen met de cyclus-as de referentie 
fase van de gehele machinelijn en de regeling van die as wordt de masterregeling genoemd. De 
slaveregelingen krijgen de masterfase van de mastersensor (Sen) als te volgen referentiefase binnen. 
Er is een combinatie van elektronisch en mechanisch fasekoppelingen toegepast. De tweede as (as2) 
zorgt voor elektronische koppeling van de verpakkingsmodule (Mod6) en de derde as zorgt voor 
elektronische koppeling van de verpakkingsmateriaal-toevoermodule. De vierde as koppelt de 
seperatiemodule en de vijfde as koppelt de adresseermodule. De stapelaar word met een sensor aan 
de machinesnelheid gekoppeld. 
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2.3 V eraoderingen in het mailingproces op korte 
en lange termijn 

Er bestaat grote interesse bij afnemers om met de huidige machinelijn (waarin extra, flexibel inzetbare 
feeder modulen zijn te plaatsen) een nog breeder gevarieerder direkt mail pakket te kunnen 
samenstellen. Sommige afnemers willen nog langere machinelijnen die parallel lopen. Dit zorgt voor 
een nog grotere produktiecapaciteit 

2.4 Het technisch-economisch probleem met de 
huidige machine in relatie met de veranderende 
vraag naar anders en meer 

Een verhoging van de functionaliteit van de mailingmachine wordt door de klanten gevraagd, dit 
betekent het nog gevarieerdeer samenstellen van direktmail pakketten of vergroten van het 
mailingpakket door meer bijlagen. Deze vraag naar meer functionaliteit vereist een andere aandrijf
en koppelingswijze van de mailingmachine modulen, omdat de huidige machinelijn te veel 
mechanische, niet flexibel inzetbare koppelingen bevat. Dit betekent dat koppelingen die nu 
mechanisch zijn uitgevoerd, vervangen moeten worden door flexibel inzetbare elektronische 
koppelingen met een eigen regelbare aandrijving. Het voordeel is buiten de flexibiliteit dat 
elektronische koppelingen niet uitgelijnd hoeven worden, zoals dat bij mechanische koppelingen wel 
het geval is. Vooral voor zeer lange machinelijnen is dat een tijdrovend en praktisch probleem. 
Uitlijnen van een elektronisch gekoppelde modulen is overbodig, dat levert veel bedienings- en 
instelgemak op. 

Dit proces kan vergeleken worden met de ombouw van fabrieken uit het stoommachine tijdperk, naar 
fabrieken in het huidige elektronische tijdperk. Eerst was er een stoommachine voor de hele fabriek 
via banden en drijfstangen werd de roterende beweging door de fabriek getransporteerd om ter plaatse 
een apparaat zoals een zaag, boor of draaibank aan te drijven. Vanuit de elektriciteitscentrale stroomt 
de elektrische energie het bedrijf binnen en de elektrische apparaten kunnen op allerlei plaatsen via 
stekkerverbindingen van energie worden voorzien waardoor de eigen elektromotor de aandrijving van 
het apparaat realiseert. 
Het verschil met bovenstaande vergelijking is dat door de mechanische loskoppeling van de 
aandrijving de bewegingen door de induviduele sturingen niet synchroon met elkaar plaats vinden. Dit 
komt door de induviduele verschillen van de modulen, een boormachine heeft andere belasting dan 
een zaagmachine. Bij de mailingmachines moeten de modulen met elkaar in de pas lopen (synchroon). 
Elektronische synchronisatie kan plaatsvinden met twee sensoren en een regelaar. De eerste sensor is 
benodigd om de beweging van de referentie om te zetten in een signaal waarmee de regelaar kan 
werken. De tweede sensor is benodigd om de beweging van de detreffende module in een meetwaarde 
te vertalen. Uit beide sensor signalen kan het verschil in beweging bepaald worden, met de regelaar 
wordt de module nu elektronisch aangedreven en geregeld, waarmee synchronisatie totstand wordt 
gebracht. 
Het probleem is dat de kosten van kommerciële sensoren, regelaars, vermogens elektronica, motoren 
ervoor zorgen dat de individuele, elektronisch geregelde aandrijving een factor twee duurder is dan 
de mechanisch gekoppelde aandrijving. 
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2.5 Aanpassing van de machine of een nieuw concept? 

In de huidige mailingmachine worden elektronische en mechanische koppelingen toegepast. 
Toepassing van alleen conventionele elektronische koppelingen leidt tot een te dure machine, maar 
wel met de vereiste extra functionaliteit. Op langere termijn zal door miniaturisatie van de elektronica 
een prijsdaling van de elektronische koppeling tot gevolg hebben, waardoor totale elektronische 
koppeling toegepast kan worden. Voorlopig zal een combinatie van beide koppelingen de gunstigste 
prijs/prestatie verhouding opleveren. Het voortraject van de mailingmachine bevat deze combinatie. 
De technische en functionele problemen spelen een grote rol in het voortraject van de mailingmachine, 
daarom wordt de aandacht op dat deel van de mailingmachine gelegd. 

2.6 Concentratie van de aandacht op het voortrajekt 

Het voortraject zorgt voor de samenstelling van de tijdschriften, boeken en direktmail bijlagen. Er is 
een elektrisch aangedreven en geregelde as, vergelijkbaar met de stoommachine. De hoofdprodukten 
worden door een nokkenketting door het voortraject getransporteerd. Via een mechanische verbinding 
worden de directmail bijlagen met feeders bij het hoofdprodukt gevoegd, dit is vergelijkbaar met de 
aandrijfbanden in de fabriek met de stoommachine. Wanneer voor een feeder een elektronische 
koppeling gemaakt kan worden dan kan dat voor iedere andere module van de mailingmachine ook 
plaats vinden. Er moet gezocht worden naar een elektronische oplossing met lagere kosten dan de 
commercieel verkrijgbare elektonisch regelbare aandrijving. 

2.7 Potentit~le oplossingen vanuit de theorie en 
de praktijk 

Volgens Buhrs Zaandam moet het mogelijk zijn door gebruik te maken van een goedkope sensor en 
een elektronische regeling die volgens een andere methode werkt dan de commerciële om tot een 
economisch verantwoorde elektronische koppeling te komen. Deze methode zal de Buhrssynchronisatie 
methode genoemd worden. Omdat verwacht wordt dat deze methode aan de gestelde eisen zal 
voldoen, wordt deze methode onderzocht. 

2.8 Probleemstelling van het ontwikkelingsprojekt 

Is het mogelijk om met de Buhrs synchronisatie methode eletronische koppelingen van mailingmachine 
modulen tot stand te brengen? Voordat op deze vraag antwoord gegeven kan worden, moeten eerst 
de deelvragen beantwoord worden. Hoe werkt de Buhrs synchronisatie methode? Welke sensor is 
hiervoor benodigd? Wat is de nauwkeurigheid van de sensor? Welke eigenschappen moet regelaar 
bezitten? Hoe moet deze regelaar geïmplementeerd worden? Hoe kan worden beoordeeld of de 
methode aan de eisen voldoet? Op deze vragen wordt in het verslag een antwoord gegeven. 
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2.9 Doelstelling binnen het kader van het afstuderen 

Door te onderzoeken of de Buhrs synchronisatie methode een low cost alternatief is voor de te dure 
conventionele elektronische koppeling kan Buhrs een verder onderzoek naar deze koppeling doen in 
een prototype. 

2.10 Procedure en taakstelling 

De procedure die in dit verslag gevolgd wordt, bestaat uit de volgende taken: 

1. Opstellen van het eisenprogramma van de elektronische koppeling. 
2. Bepalen van het simulatiemodel van de feedermodule. 
3. Bepalen van de conventionele- en de Buhrsregelaar 
4. Simuleren van de beide regelaars voor het koppelen van de feedermodule aan de referentiefase. 
5. Vergelijken van de simulatie resultaten met de gestelde eisen en conclusies hieruit afleiden. 

Deze methode wordt uitgewerkt door het ontwerpen van een model. Met het model wordt de werking 
gesimuleerd, dit geeft resultaten hoe het ontwerp functioneert. Vergelijking van de simulatie resultaten 
met het eisenprogramma leidt tot evaluatie van het resultaat. Dit betekent het goedkeuren of verwerpen 
van het ontwerp en zonodig advies voor de verdere aanpak. 
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2.11 Opdracht formulering 

De officiele afstudeeropdracht van 1 juli 1995 luidde: 

Onderzoek de mogelijkheden en beperkingen van een goedkope slave positie regeling indien een 
nauwkeurige master positie regeling beschikbaar is, zoals beschreven in W0-19944 van Buhrs 
Zaandam B.V. 

Onderzoek welke sensoren gebruikt moeten worden en geef een indicatie van de bereikbare 
nauwkeurigheid (hoekfout) afhankelijk van de gekozen resolutie van deze sensoren en de bemonstertijd 
van de digitale regelaar. Geef deze antwoorden over het gehele gewenste snelheidsbereik. Leid een 
wiskundig model af dat u berekent met een gebruikt simulatieprogramma. Dit model beschrijft het 
(dynamisch) gedrag van de motoren, last, encoders, (Flexibele) as, PTS en frequentie regelaar en uw 
eigen digitale regelaar die voor synchronisatie zorg draagt 

Realiseer, indien mogelijk en in overleg met Buhrs, een prototype en verifieer de simulatie resultaten 
in een echte opstelling. 

Organisatie: 

-Afstudeerdocent: Prof.dr.ir.P.P.J. van den Bosch 
-Begeleider Buhrs:ir. M. Vonder 

Start: 1 juni 1995 
Eind: 14 december 1995 
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3 BESCHRIJVING MASTERSLA VE SYSTEEM 

In dit hoofdstuk wordt het master-siave systeem beschreven. Eerst wordt het blokschema van dit 
systeem en de componenten daarvan beschreven. Daarna worden de praktijkwaarden van de 
mailingmachine toegelicht. Dit zijn onder andere de snelheidspecificaties en koppelings-eisen die voor 
de Buhrs machinelijn gelden. Vervolgens wordt de fasebeschrijving wiskundig geïntroduceerd, hiermee 
kan de bewerkingsmodule aan de transportmodule gekoppeld worden. Dan wordt een model van de 
aandrijving en de module bepaald. Dit is benodigd om een simulatie van de koppeling te kunnen 
uitvoeren. Tot slot worden de parameters van dat model bepaald. 

3.1 Blokschema 

In deze paragraaf wordt het blokschema van het masterslave systeem toegelicht. Elektronische 
koppeling van de cyclus-as van de transportmodule met de cyclus-as van de bewerkingsmodule vindt 
plaats met een masterslave servoregeling zoals vermeld is in paragraaf 2.2. In figuur 4 staat een 
blokschema van een masterslave servoregeling getekend. Er kunnen twee regelingen onderscheiden 
worden: een masterregeling voor de cyclus-as van de transportmodule en een slaveregeling voor de 
cyclus-as van de bewerkingsmodule. 

Uref 

feedfOIWard 

xsl 

Laat 

pulsgever 

figuur 4 Blokschema van de masterslave koppeling. 

Beide regelingen zijn vrijwel identiek opgebouwd. De masterregeling moet ervoor zorgen dat de 
referentiesnelheid van de machine gevolgd wordt. Te abrupte veranderingen van de referentiesnelheid 
moeten over een grotere tijd uitgesmeerd worden, zodat de machinelijn, die altijd met traagheid behept 
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is, de kans krijgt de aangepaste referentie te volgen. De slaveregeling volgt de masterfase als 
referentie. 
Belangrijke signalen die in het blokschema vermeld zijn, worden hieronder toegelicht. 
Urer [V] is de referentiespanning die overeenkomt met de produktiesnelheid van de mailingmachine. 
Dit signaal komt binnen bij de masterregelaar die de mastermodule op de gewenste snelheid laat 
draaien. 
Omi [rad] is de masterlastpositie, ook wel de positie van de mastercyclus-as genoemd. Dit is de te 
volgen grootheid voor de slaveregeling. 
0,1 [rad] is de slavelastpositie, ook wel de positie van de slavecyclus-as genoemd. Dit is de te regelen 
grootheid van de slaveregeling. Uit deze twee positiesignalen (Omi, Oo~ } wordt de fase van de cyclus
assen bepaald. Hiermee wordt het faseverschil tussen de master en de slave berekend. Dit verschil 
dient als ingangsfout voor de regelaar. De regelaar moet ervoor zorgen, dat de ingangsfout wordt 
geminimaliseerd binnen de toegestane marge. 
In paragraaf 2.2 is al aangegeven, dat de regelingen zijn opgebouwd uit een regelaar, een frequentie 
regelaar, een draaistroommotor, een sensor, een reduktor, een cyclussensor en een module. 
Deze bouwstenen, die onderdeel zijn van het blokschema, worden achtereenvolgens beschreven. 

3.1.1 Regelaar 

In het blokschema van figuur 4 worden twee regelaars weergegeven. Dit zijn de master- en 
slaveregelaar. In dit onderzoek is de slaveregelaar de te onderzoeken regelaar. Deze regelaar heeft 
twee soorten ingangen. De eerste ingang dient om de master en slave fase te bepalen en de tweede 
ingang dient als snelheidsfeedforward. Het doel van de snelheidsfeedforward is de slaveregeling te 
ontlasten door het masterstuursignaal naar de slaveregelaar te leiden. De slavesnelheid zal daardoor 
de mastersnelheid gaan volgen. De slaveregelaar hoeft nu alleen het faseverschil binnen de toegestane 
marge te houden. 
De uitgang van de regelaar is een stuurspanning voor de frequentieregelaar. Deze stuurspanning u.t,sm 

[V] is een maat voor de te regelen motorsnelheid. 
In hoofdstuk 5 wordt de regelaar ontworpen, dan wordt de relatie tussen in- en uitgang bepaald. Dit 
wordt de overdrachtsfunctie van de regelaar genoemd. Omdat het stuursignaal van de regelaar naar 
de frequentieregelaar loopt, wordt in de volgende paragraaf deze regelbare wisselspannings
vermogensomzetter behandeld. 

3.1.2 Frequentieregelaar 

De frequentieregelaar wordt door de regelaar gestuurd. De frequentieregelaar is aan de netspanning 
aangesloten en werkt als spanningbron met regelbare frequentie en amplitude voor de 
draaistroommotor. De netspanning wordt eerst gelijkgericht. Daarna wordt door middel van 
pulsbreedtemodulatie een driefasenspanning U.m [V] opgewekt. De grondgolf van deze pulsbreedte
gemoduleerde spanning wordt geregeld in amplitude en frequentie door de stuurspanning U•t.•m· De 
grondgolf kan door een sinus beschreven worden die een amplitude heeft van Uampl [V] en een 
frequentie van ro,1 [rad/sec]. Deze amplitude en frequentie zijn lineair afhankelijk van de 
stuurspanning. · 
Om de frequentieregelaar goed te laten werken, wordt het stuursignaal door een begrenzer bewerkt. 
Deze begrenzer beperkt het stuursignaal op twee manieren. Eerst wordt de grootte van het stuursignaal 
(amplitude} beperkt tussen een maximale en minimale waarde. De maximale waarde is 10 [V] en de 
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minimale waarde is 0 [V]. Dit is een standaard analoog spanningssignaal. Daarna wordt de toename 
en afname van de stuurspanning beperkt. Dit betekent dat de afgeleide van de stuurspanning in een 
begrensd interval moet liggen. Het door Buhrs bepaalde intervalligt tussen -2 [V/sec] en +2 [V/sec]. 
De begrensde afgeleide van de stuurspanning wordt vervolgens geïntegreerd waarmee het begrensde 
ofwel gelimiteerde stuursignaal wordt verkregen. 
In paragraaf 3.4.1 wordt het model van de frequentiereglaar gevormd. De output van de 
frequentieregelaar gaat naar de draaistroommotor. Deze wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

3.1.3 Draaistroommotor 

De draaistroommotor krijgt zijn voedingsspanning U.m [V] van de frequentieregelaar. De grondgolf 
van deze spanning wekt met de statorspoel een magnetisch veld op dat roteert met de frequentie 
ro•t.lm[rad/sec] van de aangelegde spanning. De rotor van een draaistroommotor bestaat uit een kooi met 
kortgesloten windingen. Bij een onbelaste draaistroommotor zal de rotor met dezelfde frequentie 
roteren als de frequentie van het veld en de spanning. Een belasting van de motor met een bepaald 
koppel leidt tot slip van de rotorfrequentie ten opzichte van de statorfrequentie. Deze slipfrequentie 
wekt in de rotorkooi een reactiekoppel op waarmee de last aangedreven kan worden. De motor-as 
levert dus koppel M.m (Nm] bij een door de belasting bepaalde slip en omwentelingsfrequentie 
ro,m[rad/sec]. De positie van de motor-as wordt e.m [rad] genoemd. 
In paragraaf 3.4.2 wordt een vereenvoudigd model van de draaistroommotor verder uitgewerkt. De 
positie van de motor-as wordt door de sensor gemeten, deze wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. 

3.1.4 Sensor 

De door Buhrs toegepaste positiesensor is een incrementele encoder die direkt de positie van de motor
as meet en indirekt de fase van de cyclus-as bepaalt. De encoder verdeelt de motor-as in N gelijke 
stukken. Iedere keer als een stuk afgelegd is, wordt een spanningspuls opgewekt. Deze spanningspuls 
verhoogt (engels: increment) een teller met één. Hiermee wordt de positie van de motor-as gemeten 
(9*). Die positie is meteen in digitale vorm beschikbaar voor de regelaar. De resolutie van de sensor 
wordt uitgedrukt in het aantal pulsen per omwenteling (N). Het kleinst meetbare positieverschil is 
2n:/N [rad]. Dit is de maximale fout die gemaakt kan worden bij de positiemeting. De sensor is op de 
motor-as bevestigd om zo een grotere resolutie van de fasemeting van de cyclus-as te verkrijgen. 
Indien de reduktie i kleiner dan één is, dan wordt het kleinst meetbare verschil van de positiemeting 
2n:i/N [rad]. De encoder wordt verder in paragraaf 3.2.1 behandeld. 
Aan de moror-as zit niet alleen de sensor maar ook de reduktor, deze wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. 

3.1.5 Reduktor 

Tussen de motor-as en de cyclus-as is een reduktor i[-] opgesteld, om verlaging van het toerental en 
verhoging van het aandrijfkoppel voor de cyclus-as te bewerkstelligen. De motoren die Buhrs toepast, 
hebben een onbelaste frequentie van 50 [Hz]. Bij een belaste draaistroommotor treedt slib op van 5 
[Hz], waardoor die motor met een frequentie van 45 [Hz] roteert. De maximale frequentie van de 
cyclus-as is 5 [Hz]. De totale reduktie wordt verkregen door de maximale frequentie van de cyclus-as 
te delen op de maximale frequentie van de motor-as; de reduktie wordt dan i=l/9 [-]. De reduktor is 
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opgebouwd uit een tandriempoelie systeem. Hiennee wordt gegarandeerd dat elke vaste verdraaiing 
van de motoras een vaste verdraaiing van de cyclus-as oplevert. Door de tanden in de tandriemen kan 
er geen slip of dode zone optreden. 

In figuur 5 zijn de mechanische koppelingen tussen de motor en last voor de master en voor de slave 
geschetst. 

figuur 5 Koppelingen tussen motor en last van de master en de slave assen. 

De master tandriem-overbrenging imm [-] van de mastennotorhoek ernm [rad] naar de masterlasthoek 
9ml[rad], dit is de cyclus-as, is door de verhoudingen van de diameters dm1 ,dm2 ,drn3 ,dm4 [m] van de 
tandriempoelies gedefinieerd. Er wordt aangenomen dat er geen rek of slip optreedt waardoor 
onderstaande fonnules geldig zijn. 

(1) 

(2) 

De slave tandriem-overbrenging i.m [-] tussen de slavemotorhoek e.rn [rad] naar de slavelasthoek (dit 
is de cyclus-as) 9,1 [rad] is door de verhoudingen van de diameters d, 1 ,d.2 ,d.3 ,d.4 [m] van de 
tandriem poelies gedefinieerd. 
De overbrenging iml [m/rad] van hoekverdraaiing op de masterlast eml [rad] naar verplaatsing xml [m] 
(de afgelegde afstand over de omtrek gezien) is evenredig met de straal van de cilinder. 

(3) 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kettingwiel, werkt men met andere parameters. De 
overbrenging van het kettingwiel im1 [m/rad] wordt uitgedrukt in het aantal tanden Nwiet[-] en de 
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schakellengte L.ehal: [m] van de kettingschakels. 

i = Lii/CIItJI!Ywf4fl [mfrad] (4) 
1111 2n; 

De totale masteroverbrenging van mastermotorhoek naar masterlastpositie im wordt door 
vermeningvuldiging van de deeloverdrachten verkregen. 

(5) 

Op dezelfde manier kan de totale slave overbrenging i. afgeleid worden. 

x 
Î =_!L=i i [mfr,n...1l 
.J a .sJ • UWJ 

.J1It 

(6) 

3.1.6 Module 

Er zijn in het blokschema een tweetal (last) modulen te onderscheiden. Dit zijn de master (transport)
module en de slave (bewerkings)-module. Wanneer de cyclus-assen van de betreffende modulen in 
fase aan elkaar gekoppeld worden, dan werkt de mailingmachine zoals gewenst is. 
In figuur 5 staat de master als nokkenketting en de slave als feeder afgebeeld. De mastercyclus-as 
drijft een ketting aan. Op deze ketting zitten nokken waarmee het produkt door de machinelijn 
getransporteerd wordt. Elke nok transporteert een produkt door de machinelijn heen. De 
masterbeweging kan in produktcycli verdeeld worden. De mastercyclus bestaat uit het transporteren 
van een produkt over de afstand van xnok [m]. 

3.1.7 Conclusie 

Het blokschema heeft geïllustreerd hoe de masterslave koppeling van modulen uit blokken is 
samengesteld. Er zijn twee regellussen een voor de master en een voor de slave. Zo'n lus is 
opgebouwd uit de volgende blokken: regelaar, frequentieregelaar, draaistroommotor, sensor, reduktor 
en module. De functies van deze blokken zijn toegelicht en worden in verdere paragrafen 
gemodelleerd. 

3.2 Fasebeschrijving 

De cyclus-assen leggen zeer veel omwentelingen af. De afgelegde hoek ookwel positie van de as 
genoemd wordt dan zeer groot Om dit te voorkomen wordt het begrip fase gedefinieerd, na een hele 
cyclus wordt de fase weer gereset Dit is ook nodig voor implementatie van de tellers van de 
encoderpulsen, die kunnen niet tot oneindig lopen. 
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De fase is nul wordt gedefinieerd als begintoestand van de cyclus. Het eindpunt ligt op de maximale 
fase. Om een tweetal verschillende processen te kunnen vergelijken met gelijke cyclustijden, wordt 
de fase genormeerd. Hiervoor wordt voor Xm~(t), X..ot ingevuld. Via de modulo operator (mod) wordt 
de periodieke genormeerde master fase cpm(t) gecreëerd. Deze ligt tussen 0 en 1 in. 

(31) 

Hierbij telt k de mastercycli, waarbij de operator round de gehele waarde, naar beneden afgerond 
bepaalt. 

x,J.t) 
k=round(-) [-] 

xno.t 
(32) 

Dit is tevens voor de slave te definieren. De maximale hoek is per cyclus Ocycl,s [rad]. De periodieke 
genormeerde slave fase cp,(t) wordt: 

"'.(t)=mod( OJ.t>,l) [ ] ...... () r,o 1) "'~ - ' 'l's t El ' 
acycl.r 

De slave fase heeft een bereik van [0,1) waarbij I een slave cyclusteller is. 

6Jt) 
l=round(-) [-] 

6cycl.8 

(33) 

(34) 

Nu kunnen master en slave fase met elkaar vergeleken worden. Dit levert het faseverschil +ms(t) op. 

ci>IIIS(t)=cl>111(f)-cl>8(f)+(k-l) ci>IIIS(t)E[ -1 +k-1,1 +k-l) (35) 

In figuur 6 staan de master en slave fasen voor een situatie met constante snelheid geschetst 

Om de operators mod en round te verduidelijken zijn onderstaande voorbeelden uitgewerkt voor een 
bepaalde master- en slavefase. Hiermee wordt het master-siavefaseverschil bepaald volgens formule 
(35). 
voorbeeld cp,=MOD(3.25,1)=0.25, +m=MOD(4.22,1)=0.22, 

l=ROUND(3.22)=3 k=ROUND( 4.22)=4 
+m.=cpm-cp•+k-1=0.22-0.25+4-3=1-0.03=0.97 

voorbeeld cp,=MOD(3.25,1)=0.25, +m=MOD(3.22,1)=0.22, 
l=ROUND(3 .22)=3 k=ROUND(3 .22)=3 
+m.=cpm·cp,+k-1=0.22-0.25+3-3=-0.03 
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figuur 6 

«t) [-) 
1 

Master slave fase. 

0 t"" 

3.2.1 Fasebeschrijving encoder 

t Ieee! 

De eneaderpulsen van de motorhoek geven ook een uitdrukking voor de fase waarin de motor zich 
bevindt. De eneaderpulsen worden door teller z geteld. De teller z... wordt verhoogd, zodra de eneader 
21t/Nm [rad] heeft afgelegd en een puls aan de telleringang aanbiedt. De teller begint op de maximale 
telstand {Z...,max=512*9}, na de eerste master puls wordt de tellerstand één en daarna steeds met één 
verhoogd. De tellerstand z... loopt van Z...,max> 1, 2, 3 tot Z...,max· Hiermee wordt de fase <!>* m digitaal 
gemeten. 

(36) 

De maximale telstand Z....max na één mastercyclus is: 

(37) 

Voor de gemeten slavefase <!>*. geldt: 

(38) 

Waarbij de maximale telstand Z.,max na één slavecyclus is: 

(39) 

Dit levert de volgende uitdrukking voor de master-siave fase op. De cyclustellers k,l zijn nu ook in 
de formule opgenomen. 
De maximale masterteller ervoor halen. 
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(40) 

4> *=-1-(z -yz )+k-l [ -] 
11U z..-x 111 .J 

(41) 

Als de master- en slavepositie synchroon lopen, dan geldt dat y, de ratio tussen de master en slave 
tellerstand constant is. Dit is tevens de verhouding tussen de maximale master telstand en de maximale 
slave telstand. 

(42) 

De testopstelling is voor een speciale situatie uitgevoerd, waarbij: 

(43) 

Hierdoor vereenvoudigt de uitdrukking: 

(44) 

Voor het geval dat de eneaders gelijk zijn Nm =N. geldt. 

1 
"' (t)=-(z -z )+k-l 
"""" N liJ " liJ 

(45) 

De ratio voor de testopstelling wordt dan Ytest=Nm!N •. 

1 "' * =-(z -y oz '+k-l """" N 111 tQt .y 
111 

(46) 

3.2.2 Conclusie 

De fasebeschrijving is gebruikt om het masterslave faseverschil op de cyclus-as te bepalen. De sensor 
meet de fase met behulp van tellers. Dit levert het gemeten masterslave faseverschil op, hetgeen de 
ingangsfout van de regelaar wordt. Voor de testopstelling zijn de overbrengingen aan elkaar gelijk, 
waardoor de verhouding tussen de tellerstanden gelijk aan het pulstal van de encoders wordt. 
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3.3 Praktijkwaarden 

In deze paragraaf worden de praktijkwaarden van de mailingmachine toegelicht. Dit zijn de 
nauwkeurigheidseisen waaraan de koppeling moet voldoen. Deze kunnen vanuit nauwkeurigheidseisen 
van masterposities omgezet worden in de geeiste fasen van de cyclus-as. Deze wordt omgezet in 
hoekposities van de cyclus-as en hoekposities van de motor-as. De posities moeten met een sensor 
gemeten worden. Wat is de nauwkeurigheid van de sensor? 
De meetnauwkeurigheid van een roterende sensor wordt bepaald door de kleinste afwijking die 
gemeten kan worden. Aan de hand van de sensorresolutie wordt de kwantisatiefout bepaald. Hoe snel 
wordt de meetwaarde bijgewerkt? Hiervoor moet de rotatiesnelheid van de sensor bekend zijn. Deze 
hangt van de machinesnelheid af. 
Het bereik van de machinesnelheid geeft aan bij welke snelheden de koppeling totstand gebracht moet 
worden. 
Met de machinesnelheid worden de eneaderfrequenties bepaald. 

3.3.1 Nauwkeurigheidseisen 

De nauwkeurigheidseisen .1\xmJ,rd van de koppeling tussen de master en de slave, worden gegeven in 
meters ten opzichte van de masterlast (X,.0~c). Hiermee kan de positie eis naar een fase eis .1\cpm•l i [-] 

vertaald worden. 

llxm~ 
ll<J> =- [-] 

IIUI,I X 
cycL;rll 

Dit betekent dat de master-siavefase binnen de fase-eis moet liggen. 

(47) 

(48) 

De afstand die de slave binnen één cyclus aflegd is ecycl,i , waarbij i staat voor fd (=feeder) of lb 
(=label). Deze komt overeen met een mastercyclus. Hiermee kan de geeiste positie nauwkeurigheid 
voor de positie van de cyclus-as .!\9sl,i bepaald worden. 

(49) 

Rekeninghoudend met de reduktor tussen motor en last kan de eis ook op de motor-as .!\9,m,i 
vastgelegd worden. 

(50) 

In Tabel 1 staan de nauwkeurigheidseisen voor de koppeling vermeld. 
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last 

nok i=m 

feeder 
i=fd 

label 
i=lb 

Tabeli 

cyclus eis op eis op eis op eis op eis op eis op 
afstand master slave slave slave slave last 

last last last motor motor 

Xcy<IJ ÖX..!,i öe ... Mol.i 69-.; öe ... A+; 

[m) [m) [rad) (grd) [rad) [grd) [-) 

0.508 -
0.5588 12.5E-3 0.1546 8.858 1.39 79.72 0.0246 

0.4572 IE-3 1.237 0.7087 0.111 6.38 0.00197 
E-2 

De nauwkeurigheidseisen van de positiekoppeling in meters vertaalt naar 
eisen op de slave last en slavemotor in radialen en graden. 

De nauwkeurigheidseisen kunnen met de meetnauwkeurigheid vergeleken worden. In de volgende 
paragraaf wordt de meetnauwkeurigheid van de encoders bepaald. 

3.3.2 Meetnauwkeurigheid 

In de machine wordt een encoder gebruikt met een resolutie van 512 puls per omwenteling in 
combinatie met de masterregeling. De slave-.encoder heeft een pulstal van 8. Deze waarde is een 
startwaarde, gegeven door Buhrs (zij hebben het liefst een pulstal van 1 ). Buhrs wil graag weten welk 
pulstal bij verschillende soorten belastingen hoort. Er is voor de startwaarde 8 gekozen om enig inzicht 
in dit proces te krijgen en omdat deze sensor met deze encoderresolutie reeds in de machinelijn van 
Buhrs worden toegepast. 

De master-encoder heeft een resolutie van Nm, waarbij Nm 512 pulsen per omwenteling is. De 
maximale fout he,enc.m die optreedt bij de mastermotorpositiemeting wordt door de resolutie bepaald; 
zie onderstaande. 

i". 1/9 &6 =-2ït=-2ït=l.36e-3 [r:--..11 
tiiC,Ifl N S12 UWJ 

". 

(51) 

De maximale fout wordt ook wel de kwantisatie fout genoemd. De positie van de master wordt met 
een factor 8.2 nauwkeuriger gemeten (I .36E-3 [rad]) dan dat in het nauwkeurigste geval (I abelstation 
12.6 [rad]) vereist is. 

De slave-encoder heeft een resolutie van N. pulsen per omwenteling. Indien de resolutie van de slave 
encoder N. 8 pulsen per omwenteling is, dan wordt de maximale fout .ll9enc.• bij de slavepositiemeting: 
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(52) 

De meting van de slavesensor heeft een nauwkeurigheid van 87.2E-3 [rad]. De geeiste nauwkeurigheid 
(12.5E-3[rad]) ligt hier onder. De conventionele methode zal hierdoor veellast van kwantisatieruis 
krijgen. 
Door gebruik te maken van het meetconcept (zie hoofdstuk H4 ) is alleen op het moment van de 
slavepuls de masterslavepositie met de masternauwkeurigheid te bepalen, waardoor de kwantisatieruis 
door de mastersensor bepaald wordt. 

3.3.3 Machinesnelheid 

In deze paragraaf worden de snelheidsrelaties tussen de machine-onderdelen bepaald. De machine 
snelheid is in vier categoneen in te delen: 

1. Zeer lage snelheid, tijdens opstarten. 
2. Minimale snelheid waarbij de koppeling aan zijn nauwkeurigheidseisen moet voldoen. 
3. Nominale snelheid, de huidige machinesnelheid. 
4. Maximale snelheid, waaraan de machine in de toekomst aan moet voldoen. 

De produktiesnelheid van de machine (p) wordt in het aantal produkten per uur uitgedrukt. 

p [prodfuur] (53) 

De relatie met de horizontale snelheid van de nokkenketting is afhankelijk van deze produktiesnelheid. 
Een hiermee samenhangende tijd is de cyclustijd (T cyci [s]). De tijd waarin één een steek verder wordt 
getransporteerd wordt de cyclustijd genoemd. In de machinelijn is deze steek een steeds terugkerende 
positie. Hierdoor kan iedere positie cyclisch beschreven worden. 

T = 3600 [sec] 
eycl p 

Het aantal produkten dat per seconde bewerkt wordt, is afhankelijk van de produktiesnelheid. 

f. =-
1
- =_i!_ [Hz] 

P Teyc1 3600 

(54) 

(55) 

Tijdens het opstarten p = 0 .. 1 000 [prod/uur] kan de synchronisatie wellicht niet binnen de vereiste 
nauwkeurigheid plaats vinden. Dit omdat de slave pulsgever te weinig informatie per tijdseenheid 
binnen krijgt. De positie-informatie per eneaderpuls van de slave is altijd constant. Met deze positie 
informatie kan een nauwkeurige koppeling niet gegarandeerd worden. De minimale machine snelheid 

>or de ~@OO~riJalt MjR:slMultisltllali;e 
een minimale regelfrequentie opgelegd wordt kan synchronisatie gehandhaafd blijven. De maximale 
machinesnelheid (pm.,.=24000 prod/uur) bepaalt de snelheid waarmee de eneaderpulsen gegenereerd 
worden. In het geval van de master-encoder is dit van belang om te bepalen met welke snelheid de 
counter van de eneaderpulsen moet kunnen tellen om de positie te meten. 
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3.3.4 Encoderfrequenties 

De encoder op de master geeft Nm pulsen per omwenteling af. De encoder zit op de motor, de 
produktfrequentie is op de last gedefinieerd, waardoor het aantal pulsen vermeningvuldigd moet 
worden met de overbrenging tussen motor en last. 

(56) 

Het aantal pulsen per seconde van de encoder hangt van de machinesnelheid af. 

(57) 
p I1I&X 1 24000 

!. =N--=8--9=480 [Hz.] 
et~CoY,mtAX 11 3600 i 3600 

11 

Op maximale snelheid moet de teller bij 31 kHz de pulsen kunnen tellen om de hoekmeting goed te 
kunnen uitvoeren. 
Voor de slave-encoder ligt deze frequentie lager ten gevolge van een lagere resolutie. Dit is de 
bemonsterfrequentie waarmee het positieverschil volgens het sensorconcept (zie hoofdstuk 
sensorconcept) bepaald wordt. In de onderstaande tabel worden de relaties tussen machinesnelheid, 
motorhoeksnelheid en encoderfrequentie gegeven. 

max 

nom 

min 

Tabel2 

p fp 00 mot fen cm fenc. 
[pd/uur] [Hz] [r/s] [Hz] [Hz] 

24000 6.66 377 31k 480 

18000 5 282 23k 360 

1000 0.28 16 1k3 20 

De gemiddelde frequenties van de encoders met (Nm=512, im=l/9, i.=l/9, 
N.=8) bij vaste snelheden. 
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3.3.5 Conclusie 

De nauwkeurigheidseisen die opgesteld zijn ten opzichte van de positie van het hoofdprodukt op de 
nokkenketting, kunnen omgerekend worden naar hoeken op de motor·as of cyclus·as. Deze kunnen 
weer in fase uitgedrukt worden. De meetnauwkeurigheid wordt door de kwantisatiefout bepaald. Deze 
is omgekeerd evenredig met de sensor resolutie. Het snelheidsbereik van de machine ligt tussen 1000 
en 24000 [prod/uur]. De encoder frequenties zijn afhankelijk van de machinesnelheid, de reduktie en 
de sensorresolutie. 

3.4 Modelvorming van de aandrijving 

In deze paragraaf wordt een model bepaald van de aandrijving en de last. Het model is nodig om 
simulaties uit te kunnen voeren. Er zijn zeer gecompliceerde modelbeschrijvingen voor de 
draaistroommotor en tandriemkoppelingen mogelijk. De geeiste nauwkeurigheid van de koppeling 
tussen master en slavepositie is niet extreem hoog. Een vereenvoudigd en gelineariseerd model wordt 
voldoende geacht om simulaties te kunnen uitvoeren zodat de eerste inzichten verkregen kunnen 
worden. 

3.4.1 Frequentieregelaar 

In deze paragraaf wordt de overdrachtsfunctie van de frequentieregelaar bepaald. De ingangspanning 
is U.,[V]. Deze spanning wordt door een limiter gevoerd U.t,tim[V]. Dan wordt de uitgangsfrequentie 
ro,m,st [rad/sec] uitgestuurd. Voor het gelineariseerde model wordt de invloed van de limiter 
verwaarloosd. Toch wordt de limiter behandeld, omdat hij in de simulatie wel geïmplementeerd wordt. 
Zoals beschreven in paragraaf 3.1.2 beschikt de frequentieregelaar over een limiter. De grootte 
begrenzer werkt volgens formule (58) Hierbij is U., [V] deingangsspanning en Umagn[Vl de in grootte 
beperkte spanning. De groottebegrenzer werkt in het bereik van [Umin,Umaxl, dit is [O,IOV]. 

(58) 

De afgeleide van Umagn [V] is de groeisnelheid V [V /sec] van de stuurspanning. 

V= dU 1fiOI'I [ JIJsec] 
dt 

(59) 

De de beperking van de groeisnelheid ofwel de ratelimiter werkt volgens onderstaande formule. 
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V nu=Vmax; Y>Vmax 
Vnu=V; Vm~n<V<Vmax 

V nu= V mlD; V< V mJa 

De gelimiteerde stuurspanning wordt verkregen door de gelimiteerde afgeleide te integreren. 

(60) 

(61) 

De frequentieregelaar wordt voorgesteld door versterking k•m.st =ro•nvt,max/U•m.•t.max· Hierbij zijn de 
maximale motorfrequentie en maximale frequentieregelaar ingangsspanning: ro.m.•t =70•21t [rad/sec] 
en U•m.st.max=lO [V]. De stuurversterking van de frequentieregelaar van de slavemotor wordt dan k•m.st 
=ro sm,st,~ sm,st,max =(70. 21t )/1 0= 141t [V sec/rad]. 

(62) 

3.4.2 Draaistroommotor 

In deze paragraaf wordt van een vereenvoudigd draaistroommotor-model gebruik gemaakt om de 
frequentie regelaar met de draaistroommotor te kunnen beschrijven. De koppelvergelijking is de basis 
voor deze beschrijving. Deze kan in het Laptace domein opgesteld worden. Het versnellende koppel 
(M.m .• ) van de mechanica wordt geleverd door het motorkoppel (M.m.mot) minus het lastkoppel (M.m.1.."1) 

en het visceuze koppel (M.m 8 ). 

(63) 

Het motorkoppel M•m,mot [Nm] is in steady-state een niet-lineaire functie van de sliphoeksnelheid ro.m,slip 
[rad/sec]. De slipsnelheid geeft het verschil tussen de mechanische hoeksnelheid en de hoeksnelheid 
van het draaiveld weer. 

In figuur 7 staat de niet lineaire koppel-slip kromme. Deze wordt in paragraaf 3.4.4 verder toegelicht, 
zie vergelijking (77). In het werkgebied voldoet een lineare benadering van de koppel-slip kromme. 

(64) 

De sliphoeksnelheid is het verschil tussen het sturende statordraaiveld met een hoeksnelheid ro.m.at 
[rad/sec] en de mechanische hoeksnelheid roam [rad/sec]. De gelineariseerde versterkingsfactor k.m,alip 
[Nm.sec/rad] is geldig voor kleine slip waarden [ -ro.., ro.]. Hierbij is ror de nominale slipfrequentie, 
deze ligt op 20 [rad/sec]. 
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I 
~~-r--~-r--~-r--~-r--r--r~ 

figuur 7 

~ m 
:I 

M_p 

10 

-10 

Koppel-slip kromme van een draaistroommotor. 

3.4.3 De mechanica 

WJI 

(65) 

De versnelling van de massatraagheid J.m [kg.m2
] door het koppel M.m.• [Nm] op de slavemotor gezien, 

levert een uitdrukking voor de hoeksnelheid m.m [rad/sec]. 

(66) 

De massatraagheid J.m staat voor de som van de motor- en lasttraagheden zoals die op de slave motor 
waargenomen kunnen worden. Met het kwadraat van de overbrenging i. wordt de lasttraagheid J.1•1 .. , 

bij de J,m mot opgeteld. Bovenstaande uitdrukking is alleen geldig indien de overbrenging tussen motor 
en last zeer stijf is. 

(67) 

Het visceuze wrijvingskoppel M.m.B [Nm] is via de viscueze wrijvingscoefficient (demper) B.m 
[Nm.sec/rad] aan de mechanische hoeksnelheid gekoppeld. 

(68) 

De afgelegde hoek van de slave motor e.m [rad] wordt verkregen door de hoeksnelheid m.m [rad/sec] 
te integreren. 
Deze formules leiden tot een model die in figuur 8 afgebeeld wordt. 

a (s)= fJl;",,(s) [rad] 
SM S 

(69) 

De lasthoek 9.1 wordt uit de motor hoek e.m verkregen door te vermenigvuldigen met de overbrenging 
I •. 
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6Js)=i"6-(s) [rad] (70) 

Het lastkoppel M.m.last is voor elke andere slave verschillend. De labelkop heeft een ongeveer constant 
lastkoppel Msm,lb= M.m,con=3 [Nm]. 

(71) 

M 11111,1&11 

figuur 8 Gelineariseerd model van de draaistroommotor en de mechanische belasting. 

De feeder M.mi.rd heeft een constant lastkoppel Mrd,con=12.5 [Nm] met daarboven een varierend 
lastkoppel Mrd,var met een amplitude van Mrd,max =2.5 [Nm]. 

(72) 

Dit varierende Jastkoppel is via sinus met de hoek van de Jast 9.1 gekoppeld. 

Uit figuur 8 kunnen twee overdrachtsfuncties bepaald worden. Dit zijn de procesoverdrachtsfunctie 
Hproces(s) en de lastoverdrachtsfunctie H1 .. t(s). 
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M/d.WII' =MAmaxsin(36si..,/2) [Nm] 
M1~ =2.5~ O_J:[ -4x/3<6.fl<4x/3] 

MJf.max=O, 6~[ -2x<6.fl<-4x/3 ~ 4x/3<6111<2x] 

Hierbij zijn k1, k2 en 1:1 gedefinieerd als: 

Tc,.- 1 [radfNm.sec] 
B.:rm +k.:rm,aJip 

3.4.4 Conclusie 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

De frequentieregelaar geeft via een factor de relatie tussen de uitgangsfrequentie weer als functie van 
de ingangsstuurspanning. Deze stuurspanning wordt door een limiter in amplitude en rate begrensd. 
Dit niet lineaire deel wordt voor de lineaire benadering verwaarloosd, maar wel in de simulaties 
opgenomen. 
Een lineaire steady state modelbeschrijving van de draaistroommotor maakt gebruik van de slipfactor 
om de relatie tussen ingangsfrequentie en uitgangskoppel te beschrijven. De mechanica wordt 
beschreven door het versnellen van de massatraagheid en integratie van frequentie naar hoek op de 
last-as. Tevens wordt het belastingskoppel voor de feeder module als functie van de hoekverdraaiing 
beschreven. Uiteindelijk zijn twee overdrachten voor het proces en de belasting in het laptace domein 
bepaald. 

3.5 Bepaling van de modelparameters 

In deze paragraaf ga ik de methoden van parameters bepaling behandelen. Dit zijn de parameters die 
in het hoofdstuk modelvorming aan de orde zijn gekomen. De slipfactor wordt uit de motorgegevens 
van de fabrikant bepaald. De massatraagheid van het totaal wordt via een benadering vastgesteld. De 
visceuze demping is onbekend en er wordt aangenomen dat deze zeer klein is ten opzichte van de 
slipfactor. In het simulatieprogramma PSI, referentie Bosch [1] wordt een snelheidsstaperesponsie van 
een nauwkeurig simulatiemodel (middels het ideal rotating transformer (IRTF) model met hoofd- en 
lekinduktanties) van de draaistroommotor (ASM) en frequentieregelaar bepaald, referentie Gorter [2] 
en Veltman [3]. Hierna volgt het vergelijken van het gelineariseerde motormodel met de nauwkeurige 
IRTF simulatie, door de stapresponsie van beide modellen te vergelijken. 

3.5.1 Bepaling slipfactor 

De factor k.m,slip kan volgens de niet lineaire koppel-slip kromme bepaald worden. 
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(77) 

w~ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
10 

MJ ·-~-·-

·10 

figuur 9 Koppel-slip kromme van een draaistroommotor. 

(78) 

Belangrijke punten in de koppelslipkromme zijn het nominale (=bij maximale powerfactor) koppel 
Mr met nominale slip ro, en het kipkoppel MP met kipslip roP. Het nominale belastingskoppel (ro,, M,) 
ligt bij het nominale werkpunt Het kipmoment (roP, MP) is het maximale koppel dat de machine kan 
leveren. De kipslip is de rand van het stabiele werkgebied. Van de gegevens van de fabrikant kan een 
schatting van de machine parameters worden gemaakt. De maximale magnetische flux 'f'0 wordt 
constant gehouden door spanning en frequentie evenredig te laten verlopen. In de literatuur spreekt 
men van een scalaire spanningsregeling van de ASM. 

(79) 

De relatieve lekfactor er kan met bovenstaande hoeksnelheden ro., roP berekend worden, referentie 
Gorter [2]. 

(I) 

o=(-'i [ -] (80) 
(l)p 

De rotortijdconstante •r wordt dan: 
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1 
't =-- [sec] 

r (A>,{ä 
(81) 

De rotor weerstand ~: 

(82) 

De hoofdinduktiviteit Lm: 

(83) 

De lekinductiviteit La: 

a L =L- [H] 
a "'1-a 

(84) 

Bovenstaande parameters geven de koppelslip kromme van figuur 7. Tevens kunnen bovenstaande 
parameters gebruikt worden in een IRTF simulatie model van de asynchrone draaistroom motor 
(ASM). Dit model wordt gebruikt om de visceuze demping Bm te bepalen. De koppelslip kromme kan 
voor kleine slipwaarden benaderd worden door de factor k.m,slip· 

ro, M, (l)p MP (J 'l'o Tr 

[rad/sec] [Nm] [r/s] [Nm] [ -] [V sec/rad] [sec] 

15.7 

Tabel3 

5.016 86.4 13.95 3.302e-2 1.213 3.505e-1 

Het nominale koppel en kipkoppel waaruit de machine parameters bepaald 
kunnen worden. 

mo2 2 x (1-a) 
kSifl,slip R 2 [Nmseqradj 

r ( O't,(A),) + 1 
(85) 

In onderstaande tabel staan de nominale- en kipkoppel en de bijbehorende frequenties, gegeven door 
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de motor. Hieruit worden de lekfactor, flux en de rotortijdconstante bepaald. 

Met deze gegevens kunnen de weerstanden en inductiviteiten van de ASM motor bepaald worden, zie 
Tabel 4. De stator weerstand R. wordt met een de meting bepaald. Voor de simulatie wordt 
aangenomen dat de stator weerstand gelijk aan de rotor weerstand is. 

~ Lrn La R. kslip 

[n] [H] [H] [n] [Nm.s/r] 

4.556 1.597 5.453e-2 4.556 2.923e-1 

Tabel 4 De parameters van de ASM voor het IR TF model. 

3.5.2 Bepaling massatraagheid 

De massatraagheid wordt bepaald via berekening van de roterende massa's en vormen daarvan. Voor 
een cilinder met diameter d en breedte w geldt voor de massatraagheid J [kgm2

] bij rotatie om de 
cilinder-as: 

De massa van de cilinder wordt gegeven door: 

1td2 
m=pV=p .. w

!1 4 

Voor massatraagheid J van een ijzeren cilindrische vorm met p=7800 [kg/m3
] geldt: 

J- 78001t wd4 
32 

(86) 

(87) 

(88) 

Voor een servosysteem wordt geëist dat a. tussen 1 en 4 ligt. Dit is de verhouding tussen de totale 
massatraagheid van de last en de massatraagheid van de motor. 

EJlast 
~= ~e[l .. 4] 

JtMtor 

(89) 

Voor de testopstelling geldt a.=4. 
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(90) 

De totale massatraagheid J,m wordt dan met a=4 en motormassatraagheid J,m =1.4e-3 [kgm2
]: 

J.m =4* 1.4e-3=5.6e-3 [kgm 2
] 

3.5.3 Controle motormodel met IRTF-model 

In het IRTF model worden de belangrijkste dynamische eigenschappen van de Asynchrone Machine 
(ASM) beschreven. Via een stapresponsie van de stuursnelheid wordt de mechanische snelheid 
bestudeerd. 

300 

-e~~e.=~~e~.~~~e.~~~e.=~~~~~~~~•=•~~7.,4~e~ ... ~~~~~· 
IIOOCI 

figuur 10 Staprespons van de hoeksnelheid voor het IRTF motor model uitgevoerd. 

Met formule (76) kan een eerste orde model gefit worden waarmee de versterking en tijdconstante 
komen vast te liggen. De hoeksnelheid romwordt door de stuursnelheid ro.1 en het lastkoppel M1 

beinvloedt. 

k1 ~ w =--w ---M 
111 St+l .st St+l l 

1 1 

Waarbij k1 ongeveer 1 wordt, k1 wordt 1/k,m,slipen 't 1 wordt J.mlksm,slip: 

(91) 

(92) 

(93) 
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kl=l H 
t 1=0.045 [sec] 
k2=llk.m,slip =3.45[rad/Nm.sec] 

1 /BSWI 1 1 
~ = ksm,s~~p IB.,+ 1 = kSWI,'Illp + B., 11$ ksm.,r~~p 

Dit kan aan het model gefit worden. 

(94) 

De visceuze demping (B.m) is niet bekend. Hierdoor wordt voor de simulaties een waarde gekozen, 
die veellager B.m=le-5 [kgm2 sec-1

] is dan de slip factor kslip.am=0.29 [kgm2 sec-1
] is. In formule (93) 

staan k•lip en B.m in de noemer. Doordat B,m veel kleiner dan k,up is, zal de visceuze demping vrijwel 
geen invloed hebben. 

3.5.4 Conclusie 

De draaistroommotor wordt beschreven door de slipfactor. Deze wordt bepaald uit de steady state 
koppeltoerenkromme van de motor. Dit zijn de kip en het nominale koppel en bijbehorende 
frequenties. Hiermee worden de parameters van het IRTF model bepaald. Om de parameters van het 
lineaire model te bepalen wordt alleen de steady state gegevens gebruikt. Dit is in de vorm van een 
constante slîpfactor. 
De totale massatraagheid wordt berekend met de motormassatraagheid en de 
massatraagheidsverhouding. Deze verhouding wordt maximaal genomen waarmee een worstcase 
situatie gesimuleerd kan worden. 
Het verkregen lineaire model wordt vergeleken met het IRTF model door middel van simulatie van 
beide stapresponsies. Hieruit blijkt dat het steady state model een redelijke benadering is voor het 
IRTF model. De bepaalde parameters voldoen en het lineaire model is een redelijke benadering voor 
het IRTF model. 
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3.6 Conclusie 

Het blokschema heeft geïllustreerd hoe de masterslave koppeling van modulen uit blokken is 
samengesteld. Er zijn twee regellussen één voor de master en één voor de slave. Zo'n lus is 
opgebouwd uit de volgende blokken: regelaar, frequentieregelaar, draaistroommotor, sensor, reduktor 
en module. 

De fasebeschrijving is gebruikt om het masterslave faseverschil op de cyclus-as te bepalen. De sensor 
meet de fase met behulp van tellers. Dit levert het gemeten masterslave faseverschil op, hetgeen de 
ingangsfout van de regelaar wordt. Voor de testopstelling zijn de overbrengingen aan elkaar gelijk, 
waardoor de verhouding tussen de tellerstanden gelijk aan het pulstal van de eneaders wordt. 

De nauwkeurigheidseisen die opgesteld zijn ten opzichte van de positie van het hoofdprodukt op de 
nokkenketting, kunnen omgerekend worden naar hoeken op de motor-as of cyclus-as. Deze kunnen 
weer in fase uitgedrukt worden. De meetnauwkeurigheid wordt door de kwantisatiefout bepaald. Deze 
is omgekeerd evenredig met de sensorresolutie. Het snelheidsbereik van de machine ligt tussen 1000 
en 24000 [prod/uur]. De eneader frequenties zijn afhankelijk van de machinesnelheid, de reduktie en 
de sensorresolutie. 
De frequentieregelaar geeft via een factor de relatie tussen de uitgangsfrequentie weer als functie van 
de ingangsstuurspanning. Deze stuurspanning wordt door een limiter in amplitude en rate begrensd. 
Dit niet lineaire deel wordt voor de lineaire benadering verwaarloosd, maar wel in de simulaties 
opgenomen. 

Een lineaire steady state modelbeschrijving van de draaistroommotor maakt gebruik van de slipfactor 
om de relatie tussen ingangsfrequentie en uitgangskoppel te beschrijven. De mechanica wordt 
beschreven door het versnellen van de massatraagheid en integratie van frequentie naar hoek op de 
last-as. Tevens wordt het belastingskoppel voor de feeder module als functie van de hoekverdraaiing 
beschreven. Uiteindelijk zijn twee overdrachten voor het proces en de belasting in het laptace domein 
bepaald. 

De slipfactor wordt bepaald uit de steady state koppeltoerenkromme van de motor. Dit zijn de kip en 
het nominale koppel en de bijbehorende frequenties. Hiermee worden de parameters van het IRTF 
model bepaald. Om de parameters van het lineaire model te bepalen wordt alleen de steady state 
gegevens gebruikt. Dit is in de vorm van een constante slipfactor. 
De totale massatraagheid wordt berekend met de motormassatraagheid en de 
massatraagheidsverhouding. Deze verhouding wordt maximaal genomen waarmee een worstcase 
situatie gesimuleerd kan worden. 
Het verkregen lineaire model wordt vergeleken met het IRTF model door middel van simulatie van 
beide stapresponsies. Hieruit blijkt dat het steady state model een redelijke benadering is voor het 
IRTF model. De bepaalde parameters voldoen en het lineaire model is een redelijke benadering voor 
het IRTF model. 

35 



S)1lchroni•atie van mailingmachinemodulen met behulp van voordelige, lage rnolutie pul•geven, Jeroen Bakker, (19/04197 

4 BUHRS METHODE 

In dit hoofdstuk wordt de Buhrsmethode toegelicht. Deze methode is op te splitsen in de meetmethode 
en de regelmethode. De meting vindt plaats met een lage resolutie sensor. Het unieke van deze 
methode is dat het resultaat van een nieuwe meeting direct aan een nieuwe regelactie gekoppeld is. 
Hiermee wordt het onzekerheidsinterval van de positiemeting verkleind, waardoor de kwantisatieruis 
van de sensor wordt verminderd. 

4.1 Meetmethode 

Bij een masterslave servosysteem moet zowel de masterpositie als de slavepositie gemeten worden. 
Er zijn hierbij twee positiesensoren (encoders) nodig. De Buhrs meetmethode maakt gebruik van twee 
eneaders met verschillende resoluties. Eén eneader wordt beschikt over een hoge resolutie, deze wordt 
gebruikt om de masterpositie te meten. De eneader geeft per omwenteling van de motor 512 pulsen 
(Nm) af. Dit betekent dat de mastermotorpositie elk moment met een nauwkeurigheid van 11512 
gemeten kan worden. Deze meting vindt plaats door de master-eneader pulsen te tellen met een teller 
~ . Het doel is de masterlastpositie te meten, welke door de overbrenging im met de last is gekoppeld. 
Dit betekent dat de masterlastpostie met een relatieve nauwkeurigheid van im/Nm[-] gemeten kan 
worden. 

De tweede eneader is een "low budget" sensor met een lage resolutie. Deze bevindt zich op de slave 
motor. Het aantal pulsen per omwenteling (N.) kan varierenvan 1 tot Nm. Deze pulsen worden geteld 
met teller z. en via een interrupt de slaveregelaar te actieveren. Onderdeel van dit onderzoek is te 
onderzoeken welk pulstal voor de slave nodig is, om de gewenste regelperformance te halen. 

Elke keer als een slave-encoder een puls geeft, op slave positie z. (~9.1 ) dan is de fase tussen master 
en slave cPmsi• met formule (95) te berekenen. Hierbij is 1 de slavecyclus teller, k de mastercyclus 
teller, z. de slaveteller, y de verhouding tussen masterteller ~ en slavetelier z.. Er wordt vanuit 
gegaan dat er één draairichting is. Zodat een volgende puls altijd een verhoging van de teller met één 
oplevert. 

(95) 

De afstand die de slave last tussen twee slave pulsen in heeft afgelegd, wordt een part ~e., [rad] 
genoemd. Hierbij is i, de slave overbrenging en N. het pulstal van de slave encoder. 

De posities waarbij de slave iedere keer één part heeft afgelegd, wordt met de slave teller z. c 
[1,2,3 .. Nmi.IN,iml bijgehouden. De frequentie waarmee de slavetelier zijn nieuwe positieinformatie 
krijgt, is afhankelijk van de slavesnelheid. Het positieverschil tussen master en slave wordt gemeten 
door de pulsen van de masterteller en de slavetelier te tellen. 

Op commando van de slave wordt de telstand uitgelezen en is de verschilpositie tussen master en 
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dàl rrfNm 

0 I I I 

-es11 es12 esl3 es [rad] 

figuur 11 Het onzekerheidsinterval in de meting van het master-siave hoekverschil op 
de last-as als functie van de slavehoek. 

slave gemeten met een lage onzekerheid (21tim/Nm=21t/9*512) bepaald. Op alle andere posities bevat 
de meting van de masterslaveverschilpositie een grote onzekerheid (21ti,/N,=21t/9*8). In figuur 11 
wordt het onzekerheidsinterval van de verschilpositiemeting tegen de slavepositie uitgezet. 

4.1.1 Meetonzekerheid 

Een meetapparaat geeft een meetwaarde van een grootheid, dit noemen we a*. De meetwaarde a ligt 
in een interval Aa rond de exacte waarde a. Dit interval noemt men ook wel de absolute fout. 

ja-a*j:S:áa 
a:S:a*±áa 

(97) 

Voor de masterpositiemeting op de last geldt dat de exacte waarde eml kleiner is dan of gelijk is aan 
de gemeten waarde 9m1* plus het onzekerheidsinterval ASm1 .Waarbij c de verhouding is tussen de 
masterhoek en de slavehoek. 
Voor de slave geldt dezelfde formule met andere indices. 

(98) 

De masterslave verschilpositie op de last ernst krijgt een absolute fout á9m•l die uit de som van de 
afzonderlijke absolute fouten A9,1 , A8m1 bestaat. 

Op het moment dat de slavepositie ( Spart) een "part" heeft afgelegd, is er geen onzekerheidsgebied 
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(100) 

voor de slavepositie. De verschilmeting heeft dan alleen de masterpositie-onzekerheid 89mt ter 
beschikking. 

(101) 

Voor alle andere slaveposities wordt de onzekerheid van de verschilpositie 89m•l door de slave 
onzekerheid 89,1 bepaald, want er geldt dat Nmc/im » N/i,. 

(102) 

Bovenstaande meetmethode leidt tot een slavepositie afhankelijk bemonstergedrag van de masterslave 
verschilpositie. Onderzocht gaat worden of de koppeling bij het gewenste snelheidsbereik binnen de 
vereiste nauwkeurigheidsmarge gehandhaafd kan blijven. 

In samenwerking met Buhrs heb ik een testopstelling ontworpen. Om inzicht te krijgen in de 
onzekerheid van de meting van de master-siave-verschilpositie worden de parameters van de 
testopstelling gebruikt. Deze parameters zijn: Nm =512, N. = 8, im = i, = 1/9 en c= 1. 

De onzekerheid in de master-siave-verschilpositie wordt hiermee: 
precies: aemsl = (2 pi)/(512 *9)+(2 pi)/(8 *9)[rad] = 88.63 10"3 [rad] 
op een slavepuls aemsl = (2 pi)/(512 *9) [rad] = 1.364 10"3 [rad] 
anders dan slavepuls aemsl ~ (2 pi)/(8 *9)[rad] = 87.27 10"3 [rad] 
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4.1.2 De encodersignalen 

De cyclische processen van master en slave kunnen in een tijddiagram, zie figuur 12 vastgelegd 
worden. Aan een bepaalde gebeurtenis in de tijd wordt een naam toegekend. De cyclische masterpuls 
wordt tm(k) genoemd, waarbij k de k_de cyclus aangeeft. Op dezelfde wijze wordt de cyclische 
slavepuls benoemt t.(l), die bij de 1_de slavecyclus hoort. 

Mam•~-----------------l----------------~----------

tjm(k) t m(k+1) t m(k+2) t[sec] 

K * ~ 
Slave -+-----+--------------------'--------------------'-----

t s ,0+1) 

>< T 
8 

(1+1) 

figuur 12 Tijddiagram met master en slave cycluspulsen. 

Mastercyclus (k) op de last: 
T m(k): cyclustijd van mastercyclus k van tm(k) tot tm(k+ 1) in seconden. 
T.(l): cyclustijd van slavecyclus k van t.(l) tot t.(l+l) in seconden. 

t (1+2) t[sec] s, 

> 

In een positie diagram kunnen de specifieke tijden benoemd worden. Zie figuur 13. 
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fase[-] master slave 

4181 (t) 

41 mi (l,m+2) 

figuur 13 Master slave fase wordt middels het meetconcept op de slavepart tijdstippen 
met de nauwkeurigheid van de mastereneader bepaald. 

In de bovenstaande figuur staan de fase van de masterlast q,m1(t) en slave-last q,.,(t) afgebeeld voor het 
geval dat zij positie synchroon bewegen. Het master slave fase verschil q,m•1(t) is alleen op de slave 
puls momenten t,(l,m)= tpan met hoge mastersensor-nauwkeurigheid te bepalen. 
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4.2 Regelmethode 

Het fysisch systeem van master en slave, zoals geschetst in figuur 4, kan in een blokschema figuur 14 
vertaald worden. Hierbij is het masterproces Pm respectievelijk opgebouwd uit: de master 
frequentieregelaar, de master draaistroommotor, de master tandriemoverbrenging en de masterlast 
Het slaveproces P. is respectievelijk opgebouwd uit: de slave frequentieregelaar, de slave 
draaistroommotor, de slave tandriemoverbrenging en de slavelast De ingang van het proces is de 
stuurspanning U [V] en is een maat voor de snelheid waarmee de motor moet draaien. De uitgang van 
het proces is de afgelegde hoek e [rad] van de last as. 

figuur 14 Blokschema van het Buhrs regelmethode. 

De produktie snelheidsreferentie Pref is een maat voor de referentiesnelheid van de motor ro .. r, waarbij 
krer het lineaire verband aangeeft. 

[rad/sec] 
[prod/uur] 

(103) 

Voor de testopstelling is de referentie hoeksnelheid rorer.max=70*27t [rad/sec] en de referentie 
produktiesnelheid Prer.max=rorer,maxi.3600/27t=28000 [prod/uur]. Het verband tussen de hoeksnelheid en 
de produktiesnelheid wordt dan krer=i,3600/27t=3600/(27t*9)=7t/200 [rad.uur/sec.prod]. De referentie 
positie eref [rad] wordt verkregen door de snelheid te integreren (1/s). 

De positiefout van de master em., [rad] is het verschil tussen de referentie hoek 9rer [rad] en de 
gemeten masterhoek ernl[rad]. 

De masterregelaar Cm zorgt ervoor dat de master de referentiepositie goed volgt. De slave regelaar c. 
zorgt ervoor dat de slave de masterpositie goed volgt. Met de fase ingang kan een faseverschil 9r ... 
van tussen master en slave ingesteld worden. 
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Door de feedfonvard Crr van het master stuurspanning Urn naar de slave stuurspanning u. te voeren, 
zal de slave het gedrag van de master volgen, waardoor er slechts een kleine afwijking tussen de 
master en de slave ontstaat Deze afwijking moet door het meetconcept gemeten worden op 
commando van de slavepuls en door de regelaar gecorrigeerd worden. In figuur 15 is de werking van 
de sampelende en regelende slave puls door middel van een schakelaar met r. weergegeven. De 
encodersignalen eml * en 9,1 * worden met een ster aangeduid. De gemeten masterpositie eml wordt 
door de encoder en de teller als een trapsignaal aangeboden. De gemeten slavepositie is eveneens een 
trapsignaal met een veel grotere trap grootte. Zoals te zien was in figuur 13 waarin de encodersignalen 
zijn opgenomen 

eme Um em 
Cm Pm 

mastereneader 

efase 
Cs Ps 

Ts 

slave eneader 

figuur 15 Blokschema van de Buhrs meet- en regelmethode. 

In de volgende paragraaf wordt de conventionele methode met de Buhrsmethode vergeleken. 

4.3 Conventioneel versus Buhrs 

De conventionele techniek van meten en regelen van een masterslave systeem bestaat uit twee 
nauwkeurige encoders en twee tijddiscrete regelaars. Deze encoders kunnen in combinatie van tellers 
gezien worden als analoog digitaal converters. Er zijn twee encoder signalen: A en B. Deze signalen 
zijn 90 [grd] ten opzichte van elkaar verschoven. Hiermee kan de draairichting van de as bepaald 
worden. Deze encoder is ook geschikt voor nauwkeurige positionering bij lage snelheden. 
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De digitale regelaar heeft een sample en hold aan de ingang. Deze wordt door een klok met een vaste 
tijdbasis bestuurd. Hiermee wordt de tellerstand uitgelezen. Door de hoge resolutie van de teller wordt 
de fase vrijwel exact gemeten. 

De conventionele methode wordt ook wel de synchrone methode genoemd, omdat de regelfrequentie 
gelijk met een vaste klokfrequentie loopt. Deze methode werkt minder goed indien de resolutie van 
de encoder verlaagd wordt. De reden van verlaging van de encoderresolutie is dat hiermee de kosten 
van de encoder gereduceerd kunnen worden. Ten gevolge van een lagere resolutie van de sensor 
onstaat bij de conventionele methode kwantisatiemeetruis. Deze ruis zal het volggedrag van de 
slaveregeling verstoren. 

Bij de Buhrsmethode wordt niet synchroon met een vaste klok geregeld. Daarom wordt dit de 
asynchrone methode genoemd. Hierbij wordt na update van de slavepositie tegelijkertijd de regelactie 
uitgevoerd. In tegenstelling tot de conventionele methode ontstaat bij de Buhrsmethode geen 
kwantisatiemeetruis, doordat de slavefase-events aan de regelacties zijn gekoppeld. De methode werkt 
alleen als de slavepuls inderdaad de volgende puls is. Als dit niet het geval is dan is de meting fout, 
Hetgeen kan optreden indien de rotatie richting van de cyclus-as verandert. De asynchrone methode 
heeft het nadeel dat de slave encoder geen meet- en regelpulsen genereert indien de slave stilstaat. 
Deze methode werkt niet goed bij lage snelheid, stilstand en opstarten. Het voordeel van deze methode 
is dat de slave encoder met een lage resolutie een voordelige prijs heeft. Bij Buhrs komen geen lage 
snelheden in de machinelijn voor, dus een slave encoder met een hoge resolutie is 
overgedimensioneerd. 

Een combinatie van beide methoden heb ik de hybride methode genoemd. Hierbij wordt omgeschakeld 
tussen beide methoden. Bij lage snelheid, onder andere bij het aanlopen, is de conventionele methode 
in werking. Boven een bepaalde snelheidsdrempel (750 [prod/uur]) wordt omgeschakeld naar de 
Buhsmethode. Het voordeel van deze methode is dat aanlopen, stilstand en een lage slavesnelheid 
geen invloed op de regeling hebben. Het nadeel is dat de slavepositiemeting, bij lage snelheid, niet 
met hoge nauwkeurigheid kan plaats vinden. 

Verwacht wordt dat de hybride methode een voordelig geprijsde oplossing zal zijn met voldoende 
nauwkeurigheid. 
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Samenvattend worden de methoden in figuur 16 toegelicht. 

Meten Q1 

Synchroon: Ts3:Tklok 

Asynchroon: T83:881 

Hybride: T83:Tklok ol Osl 

figuur 16 Positiediscreet meten en tijddiscreet regelen voor de synchrone methode, de 
asynchrone methode en de hybride methode. 

Hierin staan een sample en hold (SPL) en twee kwantisators (Ql, Q2) getekend. Een kwantisator 
verdeelt een continue grootheid in discontinue stappen. De kwantisators worden gebruikt om de 
verschillende methoden van positie meting (encoder en teller) weer te geven. Met de sample en hold 
kunnen de methoden van regelen (besturing van de sample en hold van de regelaar) verklaard worden. 

De masterkwantisator Ql geeft de masterfase meting weer. De slavekwantisator Q2 geeft de 
meetwaarde van de slavefase. De SPL stuurt het foutsignaal naar de regelaar Cs, die hiermee een 
nieuwe stuurwaarde berekent en uitstuurt naar de frequentieregelaar. 

Bij de synchrone methode wordt de SPL door de vaste klokperiode bestuurd. Er vindt ideale 
masterpositie meting plaats door gebruik van zeer kleine kwantisatie stappen. De slave positiemeting 
heeft een lagere resolutie sensor en kleinere kwantisatiestappen. De asynchrone methode bestuurt de 
sample en hold van de regelaar na een verandering van de slavekwantisator. 

De hybride methode bestuurt de regel sample en hold met een vaste klokperiode T klok (synchroon) 
onder de snelheidsgrens. Boven deze grens wordt de sample en hold van de regelaar net zoals bij de 
asynchrone methode door de slave kwantisatie update aangestuurd. 

44 



Synchronitatie van mailingmachinemodulen met behulp van voordelige~ lage rnolutie pul•geven~ Jeroen Bakkerl r:IJ/04197 

4.4 Conclusie 

De meetmethode van Buhrs maakt gebruik van een lage resolutie sensor op de slave en een hoge 
resolutie sensor op de master. De regelaar wordt geactiveerd als de slavemeting een update geeft. 
Hiermee wordt de kwantisatieruis verkleind tot het masteronzekerheidsinterval. Door de hoge resolutie 
van de mastersensor is de kwantisatieruis verwaarloosbaar klein geworden. Dit is duidelijk te zien 
wanneer de encodersignalen en fase bekeken worden. 

De regelmethode maakt gebruik van een sample en hold. Deze wordt bestuurd door de slavesensor. 
Het effect van de hold introduceert een extra fasenaijlins in de regeling. Dit geeft een ondergrens voor 
de sarnpelfrequentie om stabiliteit en volggedrag te kunnen garanderen. Dit effect treedt in elke 
digitale regeling op en is ook op de conventionele methode van toepassing. 

De conventionele methode ondervindt hinder van de beperkte encoderresolutie, want de kwantisatieruis 
ligt hoger dan bij de Buhrsmethode het geval is. Dit is het grote verschil met de Buhrsmethode. 

De Buhrsmethode vereist dat de cyclus-as in één draairichting wordt gebruikt en dat het proces 
nonnaai op constante snelheid bedreven wordt. 
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5 REGELAAR ONTWERP 

In dit hoofdstuk wordt de regelaar voor de slave ontworpen. Eerst wordt het effect van 
snelheidssturing onderzocht. Daarna wordt de slave met snelheidsregeling in een simulatie uitgevoerd. 
Dan wordt positieregeling onderzocht en de bijbehorende regelagoritmen bepaald. Een lineaire analyse 
van de regeling kan niet uitgevoerd worden omdat er een tweetal niet lineaire elementen in de 
frequentie regelaar aanwezig zijn. Dit wordt in een paragraaf over de limiters beschreven. Ten gevolge 
van de aanwezigheid van limiters in de regellus moet de regelaar hierop aangepast worden. Dit wordt 
in een paragraaf over anti-windup behandeld. 

5.1 Snelheidssturing 

De snelheidssturing wordt gesimuleerd zodat geconstateerd kan worden of snelheidsterugkoppeling 
noodzakelijk is voor het volgen van een snelheidsprofiel. 
In figuur 17 is de simulatiestruktuur zichtbaar gemaakt voor de motor met snelheidssturing. De 
referentie snelheid Prer [prod/uur] wordt via krer [rad.uur/prod.sec] en k.1 [V.sec/rad] naar de 
stuurspanning u., .• [V] van de slavefrequentie regelaar omgezet. De snelheid van de slavelast co.1 

[rad/sec] wordt in de simulatie via 1/kr•f naar de werkelijke produktiesnelheid van de slave omgezet. 
Het ontbreken van een regelaar in combinatie met terugkoppeling van de snelheid of de positie zorgt 
ervoor dat het een openlus systeem is. Veranderingen ten gevolge van belasting variaties treden direct 
op in variaties van de produktie snelheid. 

w ref U st,s 
Ps 

figuur 17 Simulatiestruktuur snelheidssturing 

De simulatieresultaten van de simulatie van de snelheidssturing staan in figuur 18 afgebeeld en laat 
3 variabelen zien die tegen de tijd zijn uitgezet. In het eerste venster staat de stuurspanning u.t.•m van 
de slave motor afgebeeld in een spannings-tijd diagram. In het tweede venster staan de referentie 
produktiesnelheid Prer,Hm [prod/uur], dit is de gewenste waarde en de werkelijke produktiesnelheid p 
[prod/uur] in een snelheids-tijddiagram uitgezet. De instellingen van de simulatie staan in Tabel 5 
vermeld. 
De simulatie resultaten worden in een PSI diagram weergegeven. De listings van de simulatie staan 
in bijlage 2.1 opgenomen. De maximale waarde van het venster staat boven het diagram opgesteld, 
juist onder de variabele vermelding. De minimale waarde van de variabelen staan onder het diagram 
vermeld. Indien het aanwijskruis op een punt van de kromme staat, dan worden onder het diagram de 
actuele waarde van de betreffende variabele afgebeeld. 
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variabele waarde eenheid tijddomein 

k.l 70.4*2*1tll0 [radN.sec] -
krer 10/28000 [V /prod.uur] -
Msm,lastCO.t) 5+sin9,1 [Nm] t>0.5 [sec] 

Prer 1000 [prod/uur] 0.1< t<1.5 [sec] 

Pref 1150 [prod/uur] 1.5<t <5 [sec] 

Tabel 5 De instellingen van de simulaties met snelheidssturing en snelheidsregeling. 

Het venster waarin u.tuur [V] staat afgebeeld heeft een bereik van [-5.10-2
, 0.45]. De actuele waarde 

is 0 [V]. Het tweede venster waarin p [prod/uur] en Prer[prod/uur] staan afgebeeld heeft een bereik van 
[-200,2000]. De actuele waarde is op dat moment 0 [prod/uur]. De tijd-as Time [sec] loopt horizontaal 
en heeft een bereik van [0,5]. De actuele waarde is t=O [sec]. 

;~ 
Mln: -

u_etuurM 

I 

·200 
0 

,._..."_ 
2000 

p_..."_llm~ 

~ 

·200 
0 

figuur 18 Staprespons van de produktiesnelheid met sturing van de referentie. 

Tlme 
e 

0 
0 

Een sim uiatie van snelheidssturing laat zien dat de motor aanloopt in 0.3 sec van 0 tot p= 1000 
[prod/uur]. Van t=O tot 0.5 [sec] loopt de motor aan en komt de produktiesnelheid pop de gewenste 
snelheid Prer uit. De ASM kan zelf voor snelheidsregeling zorgen indien er geen constante belasting 
is. In de praktijk is er altijd een constant lastkoppel aanwezig, waardoor de snelheid zal afnemen. Dit 
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effect wordt op t==0.5 [sec] in de simulatie gestart. 
Op t==0.5 sec wordt een constante met daarop een sinusvormige belasting M1(9.1) gesuperponeerd. 
Door het constante deel van de belasting daalt de produktiesnelheid (p ), door de sinusvormige 
belasting treedt een wisselend verloop in de snelheid op, zie figuur 18. Het is gewenst om de 
referentie produktiesnelheid Prer te volgen. 
Op t= 1.5 [sec] wordt de referentieproduktiesnelheid Pnor verhoogt tot 1150 [prod/uur], zodat de 
werkelijke produktie snelheid p bijna 1000 [prod/uur] wordt. 

Conclusie 
Uit de simulatie blijkt dat het volgen van de produktiesnelheid niet tot stand kan komen met 
snelheidssturing. Er is snelheidsterugkoppeling en snelheidsmeting noodzakelijk om de referentie 
snelheid te volgen. 

5.2 Snelheidsregeling 

De sturing wordt nu reedforward genoemd Urr[V] en zorgt ervoor dat de produktie snelheid ongeveer 
gelijk wordt aan de referentie. Om aan de nadelen van snelheidssturing tegemoet te komen, wordt een 
ideale snelheidsmeting met een tacho als snelheidssensor toegepast in combinatie met een PI regelaar 
c. zoals te zien is in figuur 19. De regelaar zal de snelheidsfout wegregelen. 

figuur 19 Simulatiestruktuur snelheidsregeling 

In figuur 20 staat de respons op de referentie van het model met snelheidsregeling en het stuursignaal 
u.tuur [V] afgebeeld. De stuurspanning uit de regelaar ligt lager dan bij de vorige simulatie 
(snelheidsturing). Dit komt doordat de sturing via de reedforward wordt aangeboden, de regelaar hoeft 
alleen het verschil in snelheid (tussen referentie en meting) weg te regelen. 
De respons van de produktiesnelheid vertoont doorschot, maar is na het inschakelverschijnsel op 
constante snelheid. De referentie is in steady state bijna gelijk aan de werkelijke produktie snelheid. 
Er treedt een kleine slingering op rondom de referentiesnelheid Pnor· De frequentie van deze slingering 
komt overeen met de frequentie die de last heeft. 
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figuur 20 Staprespons van de hoeksnelheid met snelheidsregeling. 

Conclusie 

Tlme 
5 

0 
0 

Snelheidsregeling met een ideale snelheidsopnemer zorgt ervoor dat steady-state de referentie goed 
gevolgd wordt. Tijdens het omklappen van de referentie, geeft de opgeslagen integratie fout een grote 
oversboot te zien. Dit komt doordat de integrator blijft uitsturen, terwijl geen reactie van de te regelen 
snelheid komt door de blokkerende werking van de begrenzingen (zie paragraaf 5.5) die in de 
frequentie regelaar zitten. 
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Zoals bij de vorige simulatie is aangegeven, gaat de integrator door de niet-lineaire elementen in 
verzadiging. Het doorschot kan tot een minimum beperkt worden door anti-windup methoden (zie 
paragraaf 5.6) toe te passen. Dit is te zien in figuur 21. Na het aanlopen is de oversboot duidelijk 
minder dan in het vorige geval. Het resterende deel van de oversboot komt door de feedforward, dit 
bleek uit een simulatie zonder feedforward. Daarbij reageerde de slave langzamer waardoor het langer 
duurt totdat de referentie en werkelijke produktiesnelheid aan elkaar gelijk zijn. 

~lng ..... Windup 
,......, u_IIU I p_.." 
M.., 75 11100 

u_IILHmM 

P-"" (l:lrtq'UUI'J 

Ij 
Mln: 
Ad: 

V 
p [.,....ruur') 

..0.1 
0 

I 

y 
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11100 p I Time 
lli 

0 
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figuur 21 De staprespons van de hoeksnelheid voor het model uitgevoerd met tacho 
feedback en anti windup voor integrator. De kleine oversboot is tgv 
snelheidsfeedforward. 

Conclusie 

Met een ideale snelheidssensor, een PI-regelaar met anti-windup wordt een gewenst snelheidsprofiel 
goed gevolgd. 

Samenvattend: Zonder snelheidsfeedback zijn de verstoringen ongedempt op de snelheid aanwezig en 
is de lastsnelheid lager dan de referentie snelheid door de motorslip. Met snelheidsterugkoppeling en 
regeling worden de verstorende koppels onderdrukt en is in steady state de referentie snelheid gelijk 
aan de lastsnelheid. Ten gevolge van de feedback treedt er bij inschakelen doorschot op. Door het 
referentie signaal ook via de limiter te begrenzen (zie paragraaf 5.5) wordt het doorschot iets 
verminderd. Na het toepassen van antiwindop voor de integrator van de PI-regelaar is het doorschot 
bijna geëlimineerd. Het feed forward signaal zorgt ervoor dat een beetje doorschot aanwezig blijft. 

Snelheidsfeedback alleen is onvoldoende om positiesynchroon te blijven draaien. Hiervoor dient de 
positie gemeten te worden. Dat wordt in de volgende paragraaf behandeld. 
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5.3 Positie regeling 

De slavepositieregeling moet de master positie Gm1 [rad] aan de slave positie 9.1 [rad] koppelen. In 
ieder geval in steady-state een volgfout e. [rad] van nul en voor transients een voorgeschreven 
acceptabele waarde. De regelkring staat in figuur 22. De slave PI-regelaar C. moet de volgfout klein 
houden. De proportionele actie c.P zal voor gelijke snelheid zorgen of voor de gewenste 
snelheidsverhouding via ratio Cr. Hierbij treedt een statische positiefout op. Deze positiefout wordt 
door de integrerende actie C,; weggeregeld. De reactie-snelheid van de regelaar wordt opgeschroefd 
door snelheidsfeedforward U rr [V] toe te passen. 

eme Urn eml 
Cm Pm 

es1 
Ps 

figuur 22 Regelkring voor slavepositie met fase instelling tov de master referentie. 

De slave regelaar c. wordt een asynchrone discrete regelaar, waarbij de regelactie en het tijdstip door 
de slavepositie bepaald wordt. 

Een verschillend aantal pulsen per omwenteling N. van de slavemotor, geeft een andere sample tijd 
waardoor de regelaar anders ingesteld dient te worden. 

De continue PI regelaar regelt op de volgfout ee [rad] en berekent met de regelparameters kP [V/rad], 
k;=k/t; het snelheidsstuursignaal U. [V] voor het slaveproces. Hierbij wordt een snelheidsfeedforward 
opgeteld Urr [V] wat de uiteindelijke stuurspanning u. [V] geeft. 
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(104) 

(105) 

De digitale regeling wordt verkregen door de continue regelaar C(s), waarbij s de laplace operator is, 
te vertalen naar een discrete regelaar C(z) via benadering van de integrator door zijn discrete versie. 
Hierbij wordt van de achterwaartse methode gebruik gemaakt om de integraal te berekenen. Het 
voordeel van deze methode is dat deze eenvoudig te programmeren is. 

C(z)=C(s)l _:-1 s-
:tT. 

De PI-regelaar van de slave wordt in het z-domein geschreven als: 

(106) 

(107) 

Formule (l 07) kan als differentie vergelijking geschreven worden. Voor de tijdstippen t=k.T met keZ. 
De integratiewaarde Ui[k] wordt berekend met de vorige waarde Ui[k-1] plus de positiefout e. [rad] 
maal integratiefactor ki en sampletijd T •. De proportionele actie wordt evenredig met de positiefout 
e. aangestuurd middels de proportionele versterkingsfactor kP. 

U;[k] = U;[k-1] +k,T
8
6 Jk] 

U cs[k] =U1[k] +kp6e[k] 
(108) 

Bij de asynchrone methode zijn de sample- en regel frequentie afhankelijk van de produktie snelheid. 
De sampletijd moet gemeten worden om de integratie door het gehele snelheidsbereik goed te laten 
verlopen. 

Conclusie 

De positieregeling moet over een PI regelaar beschikken om een goed steady state volggedrag zonder 
stationaire fouten te realiseren. 
Door middel van een feed forward wordt de referentiesnelheid ongeveer gelijk aan de slavesnelheid. 
De continue PI regelaar wordt middels de achterwaartse methode omgezet in discrete vorm (z
domein). 
In de formules van de discrete PI regelaar bevindt zich de sampletijd (T.). Voor de Buhrsmethode is 
de sampletijd afhankelijk van de ingestelde produktiesnelheid. 

52 



Synchronitatie VJII1 mailingmachinemodulen met behulp van voordelige, loge retolutie pulqevm, Jeroeu Bakker, 09104197 

5.4 Bepaling regelfrequentie en pulstal slave encoder 

De bandbreedte van het niet-lineaire proces is niet te bepalen. De bandbreedte wordt door de limiters 
wel begrensd maar is afhankelijk van de grootte en toename van het stuursignaaL Daarom wordt de 
bandbreedte van het proces bepaald zonder de invloed van de limiters mee te nemen. Dat wordt de 
wastcase bandbreedte fb [Hz] van het proces. De bandbreedte fb wordt door procesparameters bepaald. 
Dit zijn J.m massatraagheid, B.m visceuze wrijving, k•lip statische versterking. Zie paragraaf 3.4.3. 

(109) 

De keuze van de sample frequentie voor signaalreconstruktie moet volgens Nyquist 2 keer groter zijn 
dan de hoogste frequentie (ook wel bandbreedte genoemd) fb= fh

008
=8.25 [Hz] die in het proces 

voorkomt. Voor de bemonster- en regelfrequentie (f.) van een digitaal systeem hanteert men een 
vuistregel. De vuistregel geeft aan dat de regelfrequentie een factor 5 boven de hoogste frequentie van 
het systeem moet liggen. Daarmee wordt voorkomen dat tussen twee samples van de gemeten waarde 
in deze te snel van waarde verandert, waardoor de meting niet gevolgd kan worden. 

(110) 

Met de hoogste frequentie van het proces fhoos=8.25 [Hz] wordt de regelfrequentie van f.=5*8.25=41.25 
[Hz] verkregen. 

De samplefrequentie is volgens de Buhrsmethode (de asynchrone methode zie hoofdtuk 4) afhankelijk 
van de produktiesnelheid p, de overbrengingsverhoudig i. en het pulstal van de slave-encoder N •. Deze 
moet groter dan 5 keer de bandbreedte fb zijn. Hiermee is voor een minimale produktiesnelheid de 
kleinst mogelijke pulswaarde van de slave-encoder te bepalen. 

(111) 

Met een bandbreedte van fb=8.25 [Hz], een slave-overbrengingsverhouding van i.=l/9 [-] en een 
minimale produktiesnelheid van p=IOOO [prod/uur] wordt een worstcase pulstal van N.=I6 voor de 
Buhrsmethode bepaald. De worstcase regelfrequentie van f.=40 [Hz] geldt voor de conventionele 
methode. 

Conclusie 
De sample frequentie moet minimaal een factor vijf boven de proces bandbreedte liggen. De 
minimale sample frequentie voor de conventionele regelaar is 40 [Hz]. Hiermee komt de minimale 
sensorresolutie van de slave op 16 [-] voor de worst-case situatie. 

5.5 Limiters 

Om het proces P. en P min het werkgebied te gebruiken moeten de stuursignalen voor deze processen 
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begrensd worden in amplitude (magnitude limiter) en groeisnelheid (rate-limiter). Deze begrenzingen 
worden in de frequentieregelaar toegepast. Dit vindt plaats volgens de formules van paragraaf 3.4.1 
over de frequentieregelaar. In figuur 23 staat het simulatieschema van de slaveregeling afgebeeld. De 
limiters zijn op twee plaatsen in de simulatie gesitueerd. De eerste limiter is voor de referentiesnelheid 
geplaatst. Deze dient om de slave een realiseerbare referentie aan te bieden. De tweede limiter is 
achter de slaveregelaar Cs en het feedforward optelpunt geplaatst. Deze moet het stuursignaal zodanig 
begrenzen dat de limiter in het proces P, (de derde limiter, deze is niet getekend) niet in werking 
treedt, zodat het proces in zijn werkgebied blijft. 

Uff 
Us Us,llm 

Pref ~,--~-P-S ----,+------.;--es__,..,.[) 

figuur 23 Simulatie schema voor het testen van de slaveregeling. 

conclusie 

Limiters zitten in de frequentieregelaars, slaveregelaar en de realiseerbare referentie. Dit zijn niet 
lineaire elementen die het proces in zijn werkgebied houdt. 

5.6 Anti-windop 

Tijdens opstarten en bij grote snelheidsveranderingen treedt er in de integrator accumulatie op, van 
het steeds toenemende foutsignaal ten gevolge van begrenzingen (limiters) in het systeem. Dit wordt 
windup genoemd. De remedie hiertegen is anti-windup (A W). Er worden twee anti-windup methoden 
onderzocht. De limiters worden toegepast om de motor in zijn werkgebied te kunnen aansturen en 
het gewenste motorgedrag te kunnen verkrijgen. Dit geeft de minimale en de maximale motorsnelheid 
en tevens een motorslip die binnen de maximale slip ligt. Er geldt dan een lineair verband tussen de 
slip en het koppel van de aandrijfmotor zoals blijkt uit formule (64). 

5.6.1 Conditionat in erement A W metbodel 

Als de begrezing optreedt dan wordt de integrator uitgeschakeld. In formule (112) staat de conditionat 
increment methode weergegeven. De nieuwe fout e[k] wordt niet meegenomen om de nieuwe UJk] 
te berekenen indien de limiter in werking is. Om de stuurspanning U[k] te berekenen is gebruik 
gemaakt van een logische uitdrukking in de formule, waarbij het symbool A staat voor een logische 
AND functie. 
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U[k]= U[k-1]+(u8>u~ A (u11<ua.x) A k1T.,e[k] 
U8,11m[k] =UM(u11[k]) 

UP[k] =kpe[k] 
U[k]=U1[k]+UP[k] 

u .111'" = U[k] + u1 

(112) 

In figuur 24 staat de conditionat iocrement antiwindup methode afgebeeld. De integratieconditie is 
positief indien de limiter niet in werking is. De schakelaar staat in de ruststand. De positiefout wordt 
aan de integrator toegevoerd. De integratie conditie is negatief als de limiter in werking is. De ingang 
van de integrator wordt nul gemaakt. De integrator zal zijn vorige waarde onthouden. 

figuur 24 Antiwindup met conditionat integration methode (CI=methodel). 

5.6.2 Het in erement algoritme A W methode2 

Bij deze methode wordt de spanning over de limiter met Ca=llkP terugkoppeld naar de integrator 
ingang. Voor de discrete implementatie zijn voor Ca en Ci formule (113) benodigd. 

(113) 

In figuur 25 staat deze methode toegelicht en komt uit Peng [6] 
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figuur 25 Antiwindup met iocrement algoritme (IA=methode2). 

Conclusie 
Antiwindup voorkomt verzadiging van de integrerende actie van de regelaar ten gevolge van de 
limiters. Het kan volgens twee methoden uitgevoerd worden. In tegenstelling tot methode 1 wordt bij 
methode 2 de integrator niet uitgeschakeld, maar de ingangsfout van de integrator wordt meer 
verkleind naarmate er over de limiter een hogere spanning komt te staan. Hiermee wordt bereikt dat 
de spanning over de limiter zo klein mogelijk het liefst nul gehouden wordt. Dit betekent dat de 
limiter niet in werking zal zijn. 
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5. 7 Conclusie 

Er is snelheidsterugkoppeling en snelheidsmeting noodzakelijk om de referentie snelheid te volgen. 

Snelheidsregeling met een ideale snelheidsopnemer zorgt ervoor dat steady-state de referentie goed 
gevolgd wordt. Tijdens het veranderen van de referentie, geeft de opgeslagen integratie fout een grote 
oversboot te zien. Dit komt doordat de integrator blijft uitsturen, terwijl geen reactie van de te regelen 
snelheid komt door de blokkerende werking van de begrenzingen die in de frequentieregelaar zitten. 
Met een ideale snelheidssensor, een PI-regelaar met anti-windup wordt een gewenst snelheidsprotiel 
goed gevolgd. 

De positieregeling moet over een PI regelaar beschikken om een steady state volggedrag zonder 
stationaire fouten te realiseren. 
Door middel van een feed forward wordt de referentiesnelheid ongeveer gelijk aan de slavesnelheid. 
De continue PI regelaar wordt middels de achterwaartse methode omgezet in discrete vorm (z
domein). 
In de formules van de discrete PI regelaar bevindt zich de sampletijd (T.). Voor de Buhrsmethode is 
de sampletijd afhankelijk van de ingestelde produktiesnelheid. 

De sample frequentie moet minimaal een factor vijf boven de proces bandbreedte liggen. De 
minimale sample frequentie voor de conventionele regelaar is 40 [Hz]. Hiermee komt de minimale 
sensorresolutie van de slave op 16 [-] voor de worst-case situatie. 

Limiters zitten in de frequentieregelaars, slaveregelaar en de realiseerbare referentie. Dit zijn niet 
lineaire elementen die het proces in zijn werkgebied houdt. 
Antiwindop voorkomt verzadiging van de integrerende actie van de regelaar ten gevolge van de 
limiters. Het kan volgens twee methoden uitgevoerd worden. In tegenstelling tot methode 1 wordt bij 
methode 2 de integrator niet uitgeschakeld, maar de ingangsfout van de integrator wordt meer 
verkleind naarmate er over de limiter een hogere spanning komt te staan. 
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6 SIMULATIES 

De simulaties worden in het simulatie programma PSI/c uitgevoerd, voor een listing van het model 
en regeling van de master slavepositie, zie bijlage 1.2. 
Uit het regelaar ontwerp volgt dat features zoals antiwindup, feedforward en de proportioneel 
integrerende regelaar nodig zijn om aan de eisen van goed volggedrag te kunnen voldoen. Daarom 
zullen zij in de simulaties toegepast worden. 
Eerst wordt de synchrone regeling met de asynchrone regeling vergeleken. Belangrijk is het statische 
gedrag van de regeling. De slave moet zo goed mogelijk de master volgen. De lastverstoring moet in 
steady state voldoende onderdrukt worden en zeker binnen de geëiste nauwkeurigheidsmarge liggen. 
Aangezien het een produktie proces is waarbij het om grote aantallen gaat, is het niet zo belangrijk 
om zware dynamische eisen op te leggen. Versnellen van het produktie proces zal geleidelijk verlopen 
door de begrenzingen in de frequentieregelaar. Instellingen zoals faseverschil zullen altijd bij lage 
snelheid plaats vinden, zodat dit visueel kan gebeuren. 

6.1 Synchroon versus asynchroon 

Door de statische verschijnselen en het versnellende gedrag van de synchrone methode met de 
asynchrone methode te vergelijken, kunnen deze methoden beoordeeld worden op toepasbaarheid voor 
de mailingmachine. Er wordt een simulatie uitgevoerd voor de situatie dat beide methoden een 
constante lage produktie snelheid p,.r=lOOO [prod/uur] als referentie hebben, waarna een versnelling 
tot een produktiesnelheid van 18000 [prod/uur] volgt. De steady state afwijking moet binnen één 
cyclus, binnen de geëiste marge liggen. De belasting is die van een feeder zoals in formule (73) staat 
gedefinieerd. Het pulstal wordt zo klein mogelijk genomen. 

Instelling van de synchrone regelaar. 
De regelparameters k;, kP, f. ingesteld van de synchrone regelmethode worden via manual tuning 
ingesteld, zodat de masterslave positiefout over het grootste deel van het snelheidsbereik minimaal is 
en het pulstal van de slave encoder minimaal is. Op deze manier kan volledig het effect van de 
verschillende methoden waargenomen worden. De encoderresolutie is 8 [-] en de regelfrequentie staat 
ingesteld op l 00 [Hz] 

Instelling van de asynchrone regelaar. 
De asynchrone methode kan met een N. van 2 [-] de referentie goed volgen en de verstoring wordt 
voldoende onderdrukt, zodat de eis van de masterslave positiemarge ~Smal van 8.86 [grd] niet 
overschreden wordt. De regelaar wordt met een varierende kP onderzocht, zodanig dat de slavepositie 
stabiel en met de grootste lastonderdrukking de master positie volgt en het pulstal van de slave 
encoder minimaal is. Er blijft nog een steady state positieverschil aanwezig, omdat de proportionele 
actie alleen voor de snelheidsregeling zorgt. Vervolgens wordt met de gevonden kP de beste k; 
bepaald. De steady state afwijking moet binnen een cyclus binnen de geëiste marge liggen. Met 
tijdmeting tussen twee encoder pulsen wordt de sample tijd bepaald, waardoor de integratie over het 
gehele snelheidsbereik juist wordt uitgevoerd. 

De simulatieresultaten staan in de figuren grafisch weergegeven in drie vensters. In het eerste venster 
staat het stuursignaal uk [V] van de slaveregelaar. Het tweede venster bevat de optredende 
produktiesnelheid p [prod/uur] en de referentie produktiesnelheid Peer [prod/uur]. De positie van 
referentie eref [rad] en de slavelast e.I [rad] staan in venster 3. De volgfout tussen de master en 
slavepositie emsl [rad] is in het vierde venster opgenomen. 
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figuur 26 Het volggedrag van de synchrone regelaar (f. = 100 [Hz], N.=8 [-])met een 
feederlast verstoring voor p = I 000 [prod/uur] en versnellen tot 18000 
[prod/uur]. 
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figuur 27 Het volggedrag van de asynchrone regelaar (N. = 2 [-]) met een feederlast 
verstoring voor p = 1000 [prodluur] en versnellen tot 18000 [prod/uur]. 
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Hoge snelheid 
Het referentieprofiel van de produktie snelheid loopt aan (p=O-IOOO[prod/uur]) blijft even constant 
(p= 1000 [prod/uur]), versnelt (p= 1 000-18000) en blijft constant op hoge snelheid (p= 18000[prod/uur]). 
De grafieken met simulatie resultaten van de synchrone regelaar met dit referentie profiel worden in 
figuur 26 afgebeeld. 
Doordat de slavepositiemeting met grote onzekerheid plaats vindt, krijgt de regelaar een positiemeting 
binnen met een grote onzekerheid. De regelaar krijgt grote veranderingen binnen waardoor deze tegen 
de grenzen van de limiter schakelt. Dit is zichtbaar in het stuursignaal uk [V] en de produktiesnelheid 
p [prod/uur], vooral bij hogere snelheden. Door deze zeer onrustige regeling en het in werking zijn 
van de limiter en Anti windup kan de integrator nooit de steady state afwijking wegregelen. Tijdens 
het versnellen komt het masterslave positieverschil boven de geëiste marge van 8.85 [grd] uit. Er zijn 
dan 6 produktcycli met een te groot masterslave positieverschil verlopen. Dit is niet toelaatbaar. 

De grafieken met simulatie resultaten van de asynchrone regelaar worden in figuur 27 afgebeeld. 
Opvallend is dat de regelaar veel rustiger regelt dan de hybride methode, behalve bij het inschakelen. 
De inschakelfout is slechts een klein deel van de slavelastcyclus aanwezig. Het statische gedrag is veel 
beter dan bij de sim uiatie van de hybride regeling het geval is. Zelfs bij het versnellen blijft de fout 
met een factor 4 binnen de marge. 

In Tabel 6 staan voor de betreffende methoden de maximale en minimale fouten voor het inschakelen 
(O<t<5), versnellen (5<t<l0) en steady state (10<t<15) gedrag. De beoordeling {goed} in de tabel 
geeft aan dat de masterslave fout binnen de marge ligt. 

methode/toestand inschakelen [grd] versnellen [grd) steady state 
marge: 8 [grd] [grd] 

synchroon max: 6.68 {goed} 10.04 2.75 {goed} 
N. =8 [-] 
f.=IOO[Hz] mm: -2.18 {goed} -2.76 {goed} 1.39 {goed} 

asynchroon max: 15.74 1.95 {goed} -0.39 {goed} 
N,=2 [-] 

mm: -0.76 {goed} 1.84 {goed} -0.58 {goed} 

Tabel 6 Volgfouten voor de synchrone methode en de asynchrone methode, tijdens 
inschakelen (p=0-1000 [prod/uur]), versnellen (p=I000-18000 [prod/uur]) 
en steady state (p=18000 [prod/uur]). 

Conclusie 
De asynchrone methode wordt vergeleken met de synchrone methode bij hoge snelheden. Het 
volggedrag van de asynchrone methode blijft bij het versnellen van lage naar hoge snelheid binnen 
de geëiste marge, in tegenstelling tot het volggedrag van de synchrone methode. Bij hoge snelheid en 
steady state blijven zowel synchroon als asynchroon binnen de marge, echter de asynchrone methode 
heeft een kleinere steady state fout. 
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Lage snelheid 
Uit de simulatie grafieken is wel te zien dat de synchrone methode een beter opstart gedrag vertoont, 
wellicht is omschakelen tussen beide methoden een mogelijkheid om stilstand van de asynchrone 
methode te voorkomen. Daarom moet eerst onderzocht worden of de synchrone methode goed werkt 
bij lage snelheid van 1000 [prod/uur] met hetzelfde pulstal van 2 [-] als de asynchrone methode. 

De simulatieresultaten van de asynchrone methode staan in figuur 28 afgebeeld. Het master-siave 
positie verschil komt alleen tijdens het inschakelen boven de marge uit. Dit in tegenstelling tot de 
synchrone methode hetgeen te zien is in figuur 29. Hierbij is het inschakelgedrag als goed te 
beoordelen. Het stationaire gedrag voldoet echter niet aan de gestelde eis. In figuur 27 staan de 
maximale en minimale afwijking van de masterslave positieverschil vermeld. 
De asynchrone methode blijft dezelfde instellingen behouden, maar de synchrone methode wordt 
ingesteld met een lager pulstal van 2 [-]en een lagere sample frequentie van 100 [Hz]. 

De rimpel op de masterslave fout heeft een trilling van 18 cycli per slavecyclus. Dit komt precies 
overeen met het aantal metingen van de slave encoder. Met is=l/9 en Ns=2[-] wordt dat een update 
van de slavepositie meting van 9*2= 18 keer per cyclus. 

methode/toestand inschakelen [grd] steady state [grd] 
marge: 8.85 [grd] 

synchroon max: 6.68 {goed} -8.96 
Ns =2 [-] 
fs=100[Hz] min: -9.34 -4.92 {goed} 

asynchroon max: 15.74 1.72 {goed} 
Ns=2 [-] 

min: -0.76 {goed} -1.19 {goed} 

Tabel 7 Volgfouten voor de synchrone methode en de asynchrone methode, tijdens 
inschakelen (p=0-1 000 [prod/uur]) en steady state (p= 1000 [prod/uur]). 

Conclusie 
Bij lage snelheid en dezelfde sensorresolutie wordt het volggedrag van asynchroon en synchroon 
vergeleken. Hieruit blijkt dat beide methoden tijdens het inschakelen de marge overschrijden. 
De synchrone methode komt in steady state over de marge heen en heeft een rimpel met een 
frequentie van 18 per cyclus. 

61 



Synchronioatie nn mailinpuodwmnodulen mot behulp nn 'V'OOI'dolip, lçe rnollllie pW.geven, J- Bûlr.er, ~ 

f\ 

Ir 
/ 

/'.... 

...., -

V 
/ 

-0 

........ 

........ 

Lé 

-0 

11 

/ 

....... .. 

.V 

"""""' .... 
0 

/ 

.. 
0 

V 

0 
0 

figuur 28 De asynchrone regelaar bij een lage snelheid van 1000 (prod/uur] met Ns = 
2 [-]. 
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figuur 29 De synchrone regelaar bij een lage produktie snelheid van I 000 [prod/uur] 
met Ns = 2 [-] 
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6.2 Combinatie synchroon en asynchroon: hybride 

In onderstaande figuur wordt het omschakelen tussen de synchrone methode en de asynchrone 
methode afgebeeld. Dit wordt de hybride methode genoemd Bij een lagere produktiesnelheid dan 7.50 
[prod/uur] werkt de synchrone methode. Dit is in de grafiek duideliijk zichtbaar aan het woeste gedrag 
van de stuurspanning. Wanneer de snelheid groter dan 7.50 [prod/uur] wordt, dan werkt de asynchrone 
methode. 

Eerder is al aangegeven dat de asynchrone regelaar bij zeer lage snelheden problemen met het 
volggedrag krijgt. Indien de slave stil staat dan komen er geen regelinterrupts binnen. Ook als de 
reedforward weg valt dan komt de asynchrone methode snel tot stilstand. Om dit te voorkomen is 
omschakelen tussen synchroon en asynchroon gesimuleerd, zie figuur 30. Hierbij is op t>5 de 
reedforward nul gemaakt, waardoor de snelheid afneemt tot 750, dan wordt de synchrone methode 
ingeschakeld en gaat de snelheid weer omhoog. In het tweede venster staat het aanwijskruisje op de 
omschakelsnelheid. De asynchrone methode regelt de steady state fout weg. 

-- .... 1 - ..... 
10011 

..... - ... - ... ·- ... 
10.-

0 .. 
figuur JO De hybride methode bij: p = 1000 [prod/uur], N. = 2 [-]en een r. van 100 

[Hz]. 

Conclusie 
Door combinatie van beide methoden wordt de masterslave koppeling een robuster. De gunstige 
eigenschappen van beide methoden worden optimaal benut. 
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6.3 Fase instelling asynchroon 

Van de asynchrone methode dient het fase instelgedrag bestudeerd te worden. De fasesprong die per 
cyclus gegeven wordt mag niet meer dan +9 [grd] bedragen, anders kan de slave het niet meer volgen. 
De sim ualtie resultaten hiervan staan in figuur 31 afgebeeld. De slave volgt de opgegeven fase maar 
blijft binnen de toegestane grenzen. 

Er wordt ook een simulatie afgebeeld met een negatieve fase. De slave moet nu versnellen totdat het 
faseverschil is bereikt. Dit heeft tot gevolg dat een fasesprong in deze richting minder oversboot 
vertoont. Zie figuur 32. 

Conclusie 

Een positief fase verschil instellen leidt tot meer doorschot in het volggedrag, dan een negatief 
ingesteld faseverschil. De fase instelling mag maximaal +9 [grd] bedragen om binnen de aangegeven 
marge te blijven. 
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figuur 31 Asynchrone regelaar met een fase instelling van + 9 [grd] per cyclus . 
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figuur 32 Asynchrone regelaar met een fase instelling van - 9 [grd] per cyclus. 
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6.4 Asynchroon en verschillende sensorresoluties 

In de onderstaande figuur zijn de maximale volgfouten uitgezet tegen de sensorresolutie. De simulatie 
is uitgevoerd voor de asynchrone regelaar. Een sensorresolutie die kleiner dan 8 wordt, levert steeds 
grotere volgfouten op. 

30,_---,----~----.----,,----,----.-----.----, 

25 _______ -------~ --------------~ ···-----------l----------------Ï----------------L---------------L----·----------l 
e~max=f(Ns) 

-...... --- ... -~ ................ } ..... -.. -- ...... j .... -. ---·- ---- -~-- ·-- .... -· -·- .. i.. . ....... --· ··········· ·-. ·-. 

I I 
····t······ ---~ ·······i·········-······i·····-·-·······-i···-------· ···j··············· 

I I 
··········i ··············!················i··············· 

5~--~,----r----~----~--~----~--~n.---7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Ns slavesensorresolutie 

figuur 33 De maximale volgfout van de asynchrone regelaar voor verschillende 
sensorresoluties. 

Een kleinere sensorresolutie leidt bij de asynchone methode tot een lagere sampelfrequentie. Een lage 
sample frequentie veroorzaakt een grotere tijdvertraging in de regellus, door toepassing van een nulde 
orde houdschakeling (ZOH) in de digitale regelaar. 
Deze tijdvertraging kan door een dode tijd voorgesteld worden. In de regellus onstaat een extra 
faseverschuiving die de fasemarge van het systeem verkleint. Een kleinere fasemarge leidt tot een 
systeem dat instabieler wordt en slechter volggedrag vertoont. Dit is duidelijk te zien in figuur 33. De 
inschakel volgfout neemt omgekeerd evenredig af met toenemende sensorresolutie. 

1 1 ~3600 1 jase ... , .. =--wT =--w --- [rad] -'tf· 2 8 2 N JJ N
8 

(114) 

Voor grotere sensorresoluties dan 16 [-] is het digitale regelsysteem bijna gelijk aan zijn analoge 
equivalent. Verhoging van de resolutie geeft nauwelijks nog performance winst. 

De synchrone regelaar heeft door de ZOH een ondergrens op de sample frequentie, zoals dat ook het 
geval is voor de asynchrone regelaar. Bovenop dit effect komt de kwantisatieruis van de beperkte 
sensorresolutie. Beide effecten verslechteren het volggedrag. De samplefrequentie van de ZOH 
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beïnvloed de dode tijd in het systeem en daannee het dynamische gedrag. De kwantisator die van 
toepassing is op de synchrone regelaar beïnvloed het dynamische en vooral statische gedrag, omdat 
de kwantisatieruis uniform verdeeld is over het gehele frequentiespectrum. 

conclusie 

Bij de asynchrone methode bepaalt de sensorresolutie en de produktiesnelheid de door de nulde orde 
houdschakeling geïntroduceerde tijdvertraging. Een kleinere sensorresolutie geeft een grotere 
tijdvertraging in de regellus. Hetgeen een grotere inschakelfout oplevert. 

6.5 Conclusie 

De asynchrone methode wordt vergeleken met de synchrone methode bij hoge snelheden. Het 
volggedrag van de asynchrone methode blijft bij het versnellen van lage naar hoge snelheid binnen 
de geëiste marge, in tegenstelling tot het volggedrag van de synchrone methode. Bij hoge snelheid en 
steady state blijven zowel synchroon als asynchroon binnen de marge, echter de asynchrone methode 
heeft een kleinere steady state fout. 

Bij lage snelheid en dezelfde sensorresolutie 2 [-] wordt het volggedrag van asynchroon en synchroon 
vergeleken. Hieruit blijkt dat beide methoden tijdens het inschakelen de marge overschrijden. 
De synchrone methode komt in steady state over de marge heen en heeft een rimpel met een 
frequentie van 18 per cyclus. 

Uit het voorgaande blijkt dat de asynchrone methode beter presteert dan de synchrone methode. 

De hybride methode is een combinatie van beide methoden. Hierdoor wordt de masterslave koppeling 
een robuster. De gunstige eigenschappen van beide methoden worden optimaal benut. Het nadeel is 
dat twee methoden naast elkaar geïmplementeerd moeten worden. 

Een positief fase verschil instellen bij de asynchrone methode leidt tot meer doorschot in het 
volggedrag, dan een negatief ingesteld faseverschil. De fase instelling mag maximaal +9 [grd] 
bedragen om binnen de aangegeven marge te blijven. 

Bij de asynchrone methode bepaalt de sensorresolutie en de produktiesnelheid de door de nulde orde 
houdschakeling geïntroduceerde tijdvertraging. Een kleinere sensorresolutie geeft een grotere 
tijdvertraging in de regellus. Hetgeen een grotere inschakelfout oplevert. Een sensorresolutie van 8 [-] 
in combinatie met de asynchrone regelaar voldoet aan de gestelde eisen. Waardoor de hybride methode 
niet meer nodig is. 
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7 CONCLUSIE EN AANBEVELING 

7.1 Conclusie 

Een regellus van een elektronische koppeling tussen cyclus*assen van modulen is opgebouwd uit: een 
regelaar, een frequentieregelaar, een draaistroommotor, een sensor, een reduktor en een 
bewerkingsmodule. 

De regelaar kan volgens de Buhrsmethode met een lage resolutie sensor de elektronische koppeling 
tot stand brengen. De kwantisatieruis van slavemeting is gereduceerd tot die van de masterfasemeting, 
die een zeer laag niveau van de kwantisatieruis heeft door de hoge mastersensorresolutie. Deze 
methode vereist dat de cyclus-as van de module in één richting roteert en dat het proces op constante 
snelheid bedreven wordt. 

De regelaar moet uitgevoerd zijn met eigenschappen als: proportioneel, integrerend, feed forward, Anti 
wind up en sampletijd meting om een goed volggedrag te krijgen. 

Gezien het betere gedrag bij steady state op zowellage als hoge snelheid en tijdens het versnellen van 
lage naar hoge snelheid van de asynchrone- of Buhrsmethode wordt deze methode gekozen boven de 
synchrone of conventionele methode, dan wel de hybride methode. 

Om een feedermodule met de transportmodule te kunnen koppelen is een sensorresolutie van 8 [-] 
nodig in combinatie met de asynchrone methode. 

7.2 Aanbeveling 

Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen aan de asynchrone methode, in een praktijk opstelling 
met bijvoorbeeld een feeder en lopende band. Tevens naar de koppeling via de asynchrone methode, 
voordat implementatie in de machinelijn kan plaats vinden. De sensorresolutie van 8 [-J kan volgens 
Buhrs toegepast worden, met een afgedraaid kettingwiel en een induktieve benaderingsschakelaar. 
Deze realisatie kan met de praktijk opstelling getoetst worden. 

Tevens moeten de andere belastingen zoals de labeter en de omkeermolen gesimuleerd worden om 
voor de andere mailingmachine modulen ook een uitspraak te kunnen doen. 
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Bijlage 1 Simulatie model snelheidregeling in PSI 

% simulatie masterregeling: mreg.psm 

% snelheidsturing met rate-limiter 
p_ref= 1 OOO*(l*time*(time<=.l )+(time>O.l )); 
% referentie produktie snelheid [prod/uur] 
u_st=k_ref*p_ref; %stuurspanning naar frequentie regelaar 
k_ref=I0/28000; %10V=28000prod/uur 

%%%rate limitet'/o%%%%%%%%%%%%%% 
du_dt=DIF(u_st PAR:O); 
lim_err=O.OOOI; 
POS _lim =(((u_ st-u_st_lim)>lim _err)); 
NEG_lim=(((u_st-u_st_lim)<-lim_err)); 
du_dt_lim=POS_lim *2+NEG_lim *-2; 
u_st_lim=INT(du_dt_lim PAR:O); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%asm.dr.motor+mech 
%m otorvergelijking 
w _st=k _st*u_st_lim; 
w_slip=w_st-w_m; 
m_mot=k_slip*w_slip; %motor koppel evenredig met de slip 
m_l=2.5*i_th*(5+sin(w_m*i_th*time))*(time>0.5);%Lastkoppel 2.5[Nm] 
m_v=m_mot-B_m*w_m-m_l;%koppelvergelijking 
w_m=INT(m_v/J_m PAR:O);%mechanische hoeksnelheid 
w ml=i th*w m· - - - ' 
th_ml=INTMOD(w_ml PAR:O,pi); 
p=w_m*240/pi; %werkelijke prod. snelheid [prod/uur] 

%constanten van motor vergelijking 
k_st=IOO*pi/10; % lOOpi[rad/sec]=IO[V] 
k_slip=0.29; % [Nm.sec/rad] 
i_th=l/9; % tandriemoverbrenging 
b_m=le-5; % mech. wrijving [Nm.sec/rad] 
J_m=4*1.4e-3; % massatraagheid op motor gezien [kg.m"2]=[rad/Nm.sec] 
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Bijlage 2 Simulatie model positieregeling in PSI 

%--------------------------------------------------------------
% Simulatie master-slaveregeling: Ofdlll.psm 
% %--------------------------------------------------------------
% Simulatie master-slaveregeling: Ofdlll.psm 
% abcdef.psm, a=serie, bc=last,d=AsRg, e=AsMt, f=N s 
% de master is een referentie profiel, 
% met w=omega,th=theta 
% door: J. Bakker 
%--------------------------------------------------------------
%--------------------------------------------------------------
% Soort regeling: 
% a) Synchroon regelen: dan is asyn reg=O en 
% is met timer 3 de sample tijd In te stellen, 
% ook T sample invullen, ivm ki*=ki.T sample 
% de positie van de slave wordt gemeten met Nm [-] 
% Met syn sl instellen asynchroon/synchroon sampelen 
% Het regelen vindt synchroon plaats 
% b) Asyn reg: dan is asyn reg=l 
% met N s = (1 .. 32), de-samplefrequentie instellen 
%----------=---------------------------------------------------
asyn reg=O; 
N s=2; %[pulsen/omw] slave eneader 
T-sample=.2; %[sec] indien synchroon, sample tijd invullen 

- % Bij asynchroon wordt de sampletijd gemeten. 
%--------------------------------------------------------------
%Voor asyn reg=O, dus synchroon regelen, kan sampelen(=meten) 
% synchroon-of asynchroon gekozen worden met asyn meet. 
% asyn meet = 1 : asynchroon sampelen met N s -
% asyn-meet = 0 : synchroon samplen met Timer 3; (nauwkeurige meting Nm) 
% alleen in werking indien asyn reg=O: 
% Dit is dus conventioneel met noge resolutie slavesensor 
%--------------------------------------------------------------
asyn_meet=l; 

%--------------------------------------------------------------
% Belasting slave last bestaat uit 
% last=l: labelkoppel m lb=3 [Nm) 
% last=2: feederkoppel m 1=12.5+(-4pi/3<th<4pi/3)*2.5*sin(3th sl/2) 
% last=3: blokvormig koppel m 1= 12.5+ 2.5*(th>0)-2.5*(th<O) -
%----------------------------=---------------------------------
last=2; 

%--------------------------------------------------------------
% Fase on=l: elke slave cyclus met sta fase [rad) verhoging fase m-s 
% Fase-on=O: geen master-slave faseverschil 
%-----=--------------------------------------------------------
fase on=O; 
stap=fase=pi/20; 

%--------------------------------------------------------------
% Instelling van de referentie snelheid in produkten per uur 
%--------------------------------------------------------------
p_ref=l*p_min*(time>.l)*(l+17*(time>l5)); % [prod/uur] 
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%--------------------------------------------------------------
% Reg uit=O : regeling aan 
% Reg-uit=1 : regeling uit; regelingang wordt nul gemaakt, t<20 
%----=---------------------------------------------------------
reg_uit=time<20; 

%--------------------------------------------------------------
% Regel parameters PI regelaar 
% ki=ki*=ki*Ts integrerende actie, kp proportionele actie 
%--------------------------------------------------------------
kp=1; %[V/rad] 
kd=O; %niet gebruikt 
ki=(part_tijd*asyn_reg+(asyn_reg==O)*T_sample)*(2*18/160); %[V/rad] 

%--------------------------------------------------------------
% ki alleen vergroten bij kleine sprongen *10{max} 
%--------------------------------------------------------------
%--------------------------------------------------------------
% Antiwindup methode voor de slave regelaar 
% methode 1: AW=1 : conditioneel integreren 
% methode 2: AW=2 : verminderen integrator input 
%--------------------------------------------------------------
AW=2; 

%--------------------------------------------------------------
% Produktie snelheden in de machine lijn 
%--------------------------------------------------------------
p max=28000; % maximale produktie snelheid [prod/uur] 
p-nom=18000; % nominale produktie snelheid [prod/uur] 
p=min=1000; % minimale produktie snelheid [prod/uur] 

%--------------------------------------------------------------
% Begrenzing in stuurspanning frequentie regelaar 
%--------------------------------------------------------------
u max=10; % [V] 

%--------------------------------------------------------------
% Begrenzing van maximale stuurfrequentie frequentie regelaar 
%--------------------------------------------------------------
w sm max=70*2*pi; %[rad/sec] 
w=max_ls=w_sm_max*i_s; %[rad/sec] 

%--------------------------------------------------------------
% Rate limiter: 
% limiter voor beregrenzing van het referentie signaal 
% Input: p ref 
% Output: p ref lim 
%----------=---=-----------------------------------------------
dp dt=DIF((p ref) PAR:O); %afgeleide 
lim_err_p=0.0001; % nauwkeurigheid rate-limiter 

%--------------------------------------------------------------
% De referentie ratelimiter geeft een 1/1.1 langzamere toe en 
% afname dan de limiter die in het proces zit. 
%--------------------------------------------------------------
dp dt max=(p rnax/u max)*du dt max/1.1; %gewijzigd 1.1 was 1 
dp-dt-min=(p-max/u-max)*du-dt-min/1.1; 
POS lim p=(({p ref=p ref lim)>lim err p)); 
NEG-lim-p=(((p-ref-p-ref-lim)<-lim err p)); 
dp at lim=POS Tiro p*ap dt max+NEG Tiro p*dp dt min; 
p_ref=lim=INT(dp_dt_lim PAR:O); - %-[prod/uur] 
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%--------------------------------------------------------------
% Berekening van de feedforward spanning verschuiven over een 
% fase. 
%--------------------------------------------------------------
u ff=k ref*p ref lim; %[V] 
u-st=u-stuurT -%[V] stuurspanning naar frequentie regelaar 
k:ref=U max/p_max; %[V/prod/uur] 

%--------------------------------------------------------------
% Rate en amplitude limiter van de slave frequentie regelaar 
% input: u st, output: u st lim 
%---------=-------------=--=-----------------------------------
du dt=DIF((u st) PAR:O); %[V/sec] 
lim err=O. OOlH; 
du dt max=2; % [V/sec] bovengrens ratelimiter 
du-dt-min=-2; % [V/sec] ondergrens ratelimiter 
u st max=lO; % [V] maximale stuurspanning 
u-st-min=O; % [V] minimale stuurspanning 
POS lim=(((u st-u st lm)>lim err)); 
NEG-lim=(((u-st-u-st-lm)<-lim err)); 
du dt lim=POS lim*du-dt max+NEG lim*du dt min; 
u st Tm=INT(du dt lim PAR:O); %[V] % rate-limited 
u:st:lim=LIM(u-st:lm PAR:u_st_min,u_st_max,l); %amplitude limited 

%--------------------------------------------------------------
% Gelineariseerde vergelijkingen van de asynchrone draaistroom 
% motor en de bijbehorende mechanische belasting. 
% asm.dr.motor+mech 
%--------------------------------------------------------------
%--------------------------------------------------------------
% De hoeksnelheid die de frequentie regelaar uitstuurt 
%--------------------------------------------------------------
w_sm_st=k_sm st*u_st_lim; %[rad/sec] 

%--------------------------------------------------------------
% Berekening van de sliphoeksnelheid: het verschil tussen stuur 
% en mechanische hoeksnelheid van de slave motor 
%--------------------------------------------------------------
w sm slip=w sm st-w sm; %[rad/sec] 
m-sm-mot=k sm slip*w sm slip; %[Nm] 
%-motor koppeT evenredig met de slip: volgens de gelineairiseerde 
% slip factor k_sm_slip 

%--------------------------------------------------------------
% Het sinus vormige feeder koppelverloop, door de excenter 
%--------------------------------------------------------------
m fd var feed=2.5*i s*(sin(3*th sl/2))*(th sl>(-2*pi/3))* 
(th_sl<(2*pi/3)); %Lastkoppel 2.5[Nm] 

%--------------------------------------------------------------
% Het feederkoppel in worstcase situatie een blokvorm 
%--------------------------------------------------------------
m fd var blok=2.5*i s*((th sl<O)*-l+(th sl>=O)*l); 

- - - - - %Lastkoppel 2.5[Nm] 
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%--------------------------------------------------------------
% Het constante deel van de mechanische belasting 
%--------------------------------------------------------------
m fd con=PAR(((last==1)*3*i s+(last>=2)*(5*2.5))*i s); 

- - %[Nm] constant feederkoppel 
m sm v=m sm mot-m fd var feed*(last==2)-m fd var blok*(last==3); 

- - - - - - %[Nm] koppelvergelijking-op de slave motor 

%--------------------------------------------------------------
% Mechanische hoeksnelheid op de slave motor 
%--------------------------------------------------------------
w_sm=MOT(m_sm_v PAR:O,J_sm,b_sm,m_fd_con,O); %[rad/sec] 

%--------------------------------------------------------------
% Mechanische hoeksnelheid op de slave last 
%--------------------------------------------------------------
w_sl=i_s*w_sm; %[rad/sec] 

%--------------------------------------------------------------
% Slave hoek 
%--------------------------------------------------------------
th_sl=INTMOD(w_sl PAR:O,pi); %[rad] 

%--------------------------------------------------------------
% Werkelijke produktie snelheid 
%--------------------------------------------------------------
p=w_sm/k_w_prod; %werkelijke prod. snelheid [prod/uur] 

%--------------------------------------------------------------
% Omrekenfactor tussen slavemotor hoeksnelheid en 
% produktie snelheid 
%--------------------------------------------------------------
k_w_prod=(w_sm_max)/p_max; %[rad/sec/prod/uur] 

%--------------------------------------------------------------
% Constanten van motor vergelijking 
%--------------------------------------------------------------
k sm st=70*2*pi/10; %[rad/sec/V] 70*2pi[rad/sec]=10[V] 
k-sm-slip=0.29; %[Nm.sec/rad] 
i-s=PAR(l/9); %[-] tandriemoverbrenging ideaal 
b-sm=le-5; %[Nm.sec/rad] mech. wrijving 
J-sm=4*1.4e-3; %[kg.mA2]=[rad/Nm.sec] massatraagheid op motor gezien 

%--------------------------------------------------------------
% Snelheidsregeling ideaal snelheidssignaal 
%--------------------------------------------------------------
w_ref=p_ref_lim*k_w_prod; %[rad/sec] 

%--------------------------------------------------------------
% Optelling feedforward bij het slave correctie signaal: 
% stuurspanning voor de slave motor. 
%--------------------------------------------------------------
u_stuur=u_k+u_ff; %[V] 
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%--------------------------------------------------------------
% Eneadermeting en master slave positie verschil bepaling 
%--------------------------------------------------------------
N ene M=PAR(512); %[-}: De master eneader bevindt zich op de motor 
mult=PAR(N ene M/(2*pi)); %[puls/omw/rad] 
shift=PAR(mult*pi); %-
th ref=INTMOD(w ref*i s PAR:O,pi); %[rad] 
th-qt=QUANT(th sl PARTmult,shift,mult); %[rad} 
th=quant=th_qt=pi;% [rad} slave positie wordt bepaald met master nauwkeurigheid 

%--------------------------------------------------------------
% State events voor detectie van de nuldoorgangen 
% om het positie verschil tussen -pi en pi te houden 
%--------------------------------------------------------------
ace ste=O.OOOl; %%nauwkeurigheid 
ref:Puls=STE((th_ref) PAR:acc_ste,-1); %op de neergaande flank 
mot puls=STE((th quant) PAR:acc ste,-1); %neergaande flank 
reset=(time<=O.l0);%%%beginnen met tellerstand=O op t<O.l sec 

%--------------------------------------------------------------
% Teller 1 impuls per cyclus van de masterlast 
%--------------------------------------------------------------
cnt_ref=COUNT(ref_puls,reset PAR:200,1); 

%--------------------------------------------------------------
% Teller 1 impuls per cyclus van de slavelast 
%--------------------------------------------------------------
cnt_mot=COUNT(mot_puls,reset PAR:200,1); 

%--------------------------------------------------------------
% Tellerverschil master - slave 
%--------------------------------------------------------------
cnt_diff=cnt ref-cnt_mot; 

%--------------------------------------------------------------
% Bepaling van de master slave verschilpositie op de last 
%--------------------------------------------------------------
th_error=(th_ref-th_quant-fase+2*pi*cnt_diff)*(reg_uit); %[rad] 

%--------------------------------------------------------------
% Sample tijd meten tussen de slave sample pulsen 
%--------------------------------------------------------------
sampl k=SPL(slave puls,time PAR:.l); 
sampl-kdel=ZDL(sampl k PAR:O); 
sampl-kml=SPL(slave puls,sampl kdel PAR:O); 
sampl-kdelml=ZDL(sampl kml PARTO); 
part_tijd=sampl_k-sampl_kml; 

%--------------------------------------------------------------
% Genereren van de slavepuls Ns pulsen per omwenteling van de 
% slave motor 
%--------------------------------------------------------------
fase=stap fase*cnt mot*fase on; %[rad]: instellingfaseverschil last 
%N s=2; - %- aantal pulsen per omwenteling van de slave 

- % eneader 
th NS=INTMOD(w sm*N s PAR:O,pi); %[rad] hoek slave eneader 
sl:Puls=STE((th NS)-PAR:acc ste,+l); %puls op slavetijd 
tim_puls=TIM((!reset) PAR:3T; 
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%--------------------------------------------------------------
% Keuze synchroon of asynchroon regelen. 
%--------------------------------------------------------------
slave_puls=sl_puls*asyn_reg+tim_puls*(asyn_reg==O); 

%--------------------------------------------------------------
% Discrete regelaar Tsample, met slave_puls en vertraagde sl_ps_dt 
%onthouden e(k), e(k-1), e(k-2),u(k), u(k-1) 
%--------------------------------------------------------------
e ks=SPL(((sl puls)*(asyn meet==1)+(slave puls)*(asyn meet==O)), 
th error PAR:O); %[rad] - - -
e kdels=ZDL(e ks PAR:O); % [rad] 
e-k=e kd*(asyn meet==1)*(asyn reg==O)+e ks*((asyn meet==O)+ 
(asyn-reg==1llT - - -
e kd=SPL(slave puls,e kdels PAR:O); %[rad] 
e-kdel=ZDL(e kd PAR:O); %[rad] 
e-kmin1=spl(slave puls,e kdel PAR:O); %[rad] 
e-kdelmin1=ZDL(e Kffiin1 PAR:O); %[rad] 
e-kmin2=SPL(slave puls,e kdelmin1 PAR:O); %[rad] 
u-kdel=ZDL(u k PAR:O); - %[V] 
u-kmin1=SPL(slave puls,u kdel PAR:O); %[V] 
a~(kp+O.S*ki*Ts+ka/Ts);- %[V/rad] 
b=(0.5*ki*Ts-kp-2*kd/Ts); %[V/rad] 
c=(kd/Ts); %[V/rad] 
%u k=u kmin1+a*e k+b*e kmin1+c*e kmin2; %[V] 

fs=(N s*w sm/(2*pi))*(time>1)+(time<=1)*(9*N s*S/18); %[Hz] 
Ts=1/fs; %[sec] -

%--------------------------------------------------------------
% Begrensde PI regelaar methode 1 
%--------------------------------------------------------------
u k=kp*e k+I k; %[V] 
laag=-1;- - %[V] ondergrens 
hoog=1; %[V] bovengrens 
I k=LIM(v k PAR: laag,hoog,1); %[V] 
u-stdel=ZDL(u st PAR:O); %[V] 
e~(e_k+e_kminl-(u_stdel-u_st_lim)/(kp)); %[rad] 

%--------------------------------------------------------------
% Anti windup methode 2 of 1 
%--------------------------------------------------------------
V k=v kminl+ki*e*(AW==1)+ 
(AW==~)*ki*e k*(1-(v kmin1>hoog)*(e k>O)-(v kmin1<laag)*(e k<O)); 
v kdel=ZDL(v-k PAR:O); %[V] - - -
v-kmin1=SPL(slave puls,v kdel PAR:O); %[V] 
graden=e_k*180/piT - %[grd] 

%--------------------------------------------------------------
% Begrensde PI regelaar anti windup met 1/kp (methode 1) 
% en nieuwe int error: e 
%--------------------------------------------------------------

v_k=v_kmin1+ki*e; %[V] 
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%--------------------------------------------------------------
% Bepaling van de werkelijke echte master-slave positie fout 
%--------------------------------------------------------------
real er=(th ref-th sl+2*pi*cnt rl diff)*180/pi; %[grd] 
ps rl=STE(tn sl PAR:acc ste,-1); -
ent rl ps=COÜNT(ps rl,reset PAR:200,1); 
cnt-rl-diff=cnt rer-cnt_rl_ps; 

%--------------------------------------------------------------
% Fout bepaling en display 
%--------------------------------------------------------------
emax=MAXR(th msl*(time<S) PAR:O,l); %[grd] maximale positieverschil ms 
Dmax=DPV(emax, PAR:.1,.2,1,max=); %[grd] 
emim=MINR(th msl*(time<S) PAR:O.O,l); %[grd] minimale positieverschil ms 
Dmin=DPV(emirn, PAR:.l,.l,l,min=); %[grd] 
th msl=INT((w ref*i s-w sl)*180/pi PAR:O); %[grd] 
gernîd er=INT(th msl710 PAR:O); %[grd] 
%Dgem~DPV((gemio er/10*(time>5)*(time<15)), PAR:.S, .l,l,gem er=); %[grd] 
%Dparttijd=DPV(part_tijd, PAR:.8,.4,1,part_tijd=); %[sec] -

th msl rg=th msl*(time>7)*(time<15); 
ttrnax=MAxR(th msl rg PAR:O,l); %[grd] maximale positieverschil ms 
ttmaxd=DPV(ttrnax,-PAR:.8,.2,1, max=); %[grd] 
ttmin=MINR(th msl rg PAR:O.O,l); %[grd] minimale positieverschil ms 
ttmind=DPV(ttrnin,-PAR:.S,.l,l,min=); %[grd] 
displ uk=DPV(u k, PAR:.4,.9,1,u k ); %[V) 
d~spl~ref=DPV(p_ref, PAR:.4,.6;1,p_ref ); %[prod/uur] 
dlspl_p=DPV(p, PAR:.6,.6,1,p ); %[prod/uur] 
displ th sl=DPV(th sl, PAR:.6,.3,1,th sl ); %[rad) 
displ-th-ref=DPV(tn ref, PAR:.4,.3,1,th ref ); %[rad] 
displ=th=msl=DPV(th=msl, PAR:.S, .l,l,th-msl ); %[rad] 

%--------------------------------------------------------------
% Einde PSI simulatie programma voor low cost meet en regelaar. 
%--------------------------------------------------------------
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