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Van oudsher worden in regelsystemen P.1.D.-regelaars toegepast. Het: 
doel van deze afstudeeropdracht is een bijdrage te leveren in het onderzoek 
naar de toepassingsmogelijkheden van P.1.D.-regelaars bij het regelen van 
niet-lineaire multivariabele systemen met interactie. 

Met behulp van computersimulaties is een niet-lineair multivariabel 
systeem met interactie ontworpen. Op dit systeem wordt een regeling 
toegepast waar11j.j beide ui.tgangen van het systeem door een eigen P. 1:. D. - 
regelaar worden geregeld. Indien het systeem vanuit stilstand door midüel 
van een proportionele regeling naar een vaste gewenste toestand worrii; 

geregeld, blijkt de, volgens een kwadratisch criterium, optimale instelling 
van de regelaars afhankelijk te zijn van die gewenste toestand. W i t  simula- 
ties blijkt dat deze afhankelijkheid veel kleiner is, als het systeem 
geregeld wordt; door een rekenmachine die gebruik maakt van het: algorithme 
van Freund. Dit regelsysteem leidt tot een veel teter regelresultaat dan het 
proportioneel geregelde systeem. Door naast de proportj.onele actie een 
integrerende en differentiërende actie in te voeren is het regelresultaat 
van de P . I . D .  regeling aanmerkelijk te verbeteren. 
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1 INLEIDING 

Dit rapport is geschreven ter afsluiting van mijn afstudeeropdracht 
die is uitgevoerd binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigbouwkunde, Facul- 
teit der Werktuigbouwkunde, aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 

De klassieke regeltheorie is gericht op systemen met èèn ingang en èèn 
uitgang en had als doel met de keuze van een regelaar een zodanig compensa- 
tienetwerk in de kring aan te brengen dat een acceptabel regel- en 
stoorgedrag van liet gesloten systeem verkregen werd. Bij de realisatie van 
de regeling moest men zich ncrodgedwcmgen meestal beperken tot P-, I- en D- 
actie. In de zestiger jaren werd het, dankzij een analysemethode die bekend 
staat als de toestandsbeschrijving van systemen, mogelijk om voor systemen 
met meerdere ingangen en meerdere uitgangen en onderlinge interactie, een 
analyse van het systeemgedrag door te voeren. Tegerlijkertijd diende zich 
een nieuw hulpmiddel aan, zonder welke noch de analyse van het systeem, noch 
het synthese van de regelaar effectief zou kunnen worden uitgevoerd: de 
digitale rekenmachine. 

In de moderne regeltechniek wordt b i j  het regelen van multivariabele 
niet-lineaire dynamische systemen dan ook vaak gebruik gemaakt van een 
rekenmachine, die uitgaande van de bewegingsvergelijkingen van het systeem 
en de wensen ten aanzien van het te bereiken regelresultaat, de ingangs- 
signalen voor het systeem berekent. Het onderwerp van dit onderzoek is na te 
gaan in hoeverre het mogelijk is om bij multivariabele niet-lineaire dyna- 
mische systemen iedere vrijheidsgraad met een eigen P.I.D. regelaar te 
regelen en in hoeverre de resultaten van een dergelijke regeling met de 
resultaten van een moderne multivariabele computerregeling regeling kunnen 
wedijveren. 

Dit onderzoek zal beperkt blijven tot een eenvoudig multivariabel 
niet-lineair systeem met twee ingangen en twee uitgangen en wel om de 
volgende redenen: 
- Het is dan mogelijk om een eenvoudige proefopstelling te bouwen. 
- Het is een veel voorkomende situatie. 
- Bij dergelijke systemen kan het overzicht behouden blijven. 
- Bij meer vrijheidsgraden is de problematiek niet fundamenteel anders. (Er 
van uitgaande dat iedere vrijheidsgraad appart wordt aangestuurd.) 
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Er is gekozen voor een systeem waarbij de uitgangen rotaties om twee 
onderling loodrechte rotatie-assen zijn en de ingangen de aandri jfmomenten 
om deze rotatie-assen zijn. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is de 
schotelantenne van figuur 1 . 1 .  Door middel van computersimulatie is de 
geometrie van het systeem zodanig bepaald dat de invloed van beide ingangen 
op beide uit.gangen groot is en dat het systeemgedrag sterk niet lineair is. 

figuur 1 . 1 :  schotelantenne 

In dit verslag wordt naast een regeling waarbij iedere vrijheidsgraad 
met een eigen P.J.D. regelaar wordt geregeld, een multivariabele computer 
regeling besproken waarbij gebrisik wordt gemaakt van het regelalgorithme van 
Freund.Om te kunnen nagaan in hoeverre verschillende instellingen van beide 
regelingen voldoen aan een gewenste doelstelling, wordt een beoordelings- 
criterium gekozen waarin behalve met de responsie ook rekening wordt 
gehouden met de grootte van de aandrijfmomenten. 

Een groot gedeelte van de beschikbare tijd is besteed aan het ontwer- 
pen, testen en beoordelen van een proefopstelling van het regelsysteem met 
P.I.D. regelaars, die in een later stadium als practicum-opstelling is te 
gebruiken en waarmee de uit de computersimulaties voortvloeiende resul taten 
experimenteel te toetsen zijn. Dit onderzoek beperkt zich tot het beoordelen 
van een aantal instellingen van de regelaars, voor het geval de gewenste 
hoekverdraaiingen stapfuncties zijn. 
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2 WDELVOMING 

In de modelvorming wordt uitgegaan van het systeem zoals in figuur 2.1 
wordt weergegeven. In een vork die uitsluitend om de Z-as kan roteren, is 
een staaf gelagerd die tevens om de XI-as kan roteren. 

z= 2' /Y' 

.' 9; 
/ 

\ 

9 

\ 

figuur 2.1: systeem 
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Als  alle constructie-onderdelen als star worden beschouwd en de 
spelingen worden verwaarloosd, dan heeft het systeem twee vrijheidsgraden, 
namelijk de hoekverdraaiingen rp en B. Parameters die betrekking hebben op 
rotaties om de Z-as en de XI-as worden in het vervolg aangeduid met de index 
~p respectievelijk 8 .  

In de referentietoestand valt een met de staaf vast verbonden rechts- 
draaiend orthonormaal assenstelsel X"YnZn samen met een in de ruimte vast 
rechtsdraaiend assenstelsel XYZ. De basisvectoren van het XnY"Z" assen- 
stelsel vallen samen met de hoofdtraagheidsassen van de staaf en de oor- 
sprong van dit assenstelsel valt samen met het zwaartepunt van de staaf. 
Voorts wordt een met de vork vast verbonden rechtsdraaiend orthonormaal 
assenstelsel X'Y'Z' gedefinieerd. Uitgaande van het XYZ-assenstelsel kan nu, 
met behulp van de vrijheidsgraden cp en B de positie van de staaf als volgt 
worden gedef ini.eerd : 
- Eerst een hoekverdraaihg cp om de Z-as. 

- Daarna een hoekverdraaiing 8 om de XI-as. (X'Y'Z' * X"Y"Z") 
(XYZ + X'Y'Z') 

Twee gelijkstroommotoren waaraan reducties zijn gekoppeld met 
overbrengverhoudingen i 
systeem. De modelvorming van motor plus overbrenging wordt weergegeven in 
bijlage 1 .  Verondersteld wordt dat de dynamica van de motoren geen rol van 
betekenis speelt zodat binnen zekere grenzen, middels stroomsturing, in 
principe ieder gewenst verloop van de aandrijfmomenten kan worden 
gerealiseerd. Daarom worden de momenten M en Me aan de uitgaande assen van 
de reducties als ingangsgrootheden van het systeem gekozen. De massatraag- 
heidsmomenten van de rotoren worden naar de uitgaande assen van de 
overbrengingen toegerekend. 

respectievelijk i, verzorgen de aandrijving van het 
il, 

rF 

Aangenomen wordt dat de optredende wrijvingsmomenten W en We uit een 
cp 

coulombs gedeelte en een visceus gedeelte bestaan zoals in bijlage 2 wordt 
weergegeven. Het in de motor en overbrenging optredende wrijvingsmoment 
wordt naar de uitgaande as van de overbrenging toegerekend. 
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De geometric en de massa van de constructie-onderdelen van flct systeem 
en de motoren met bijbehorende overbrengingen bepalen de voor de bewegings- 
vergelijkingen van belang zijnde massatraagheidsmomenten tTgtJ1 J2 en J3. 

Deze massatraagheidsmomenten worden ais volgt gedef iniëerd : 
- - J0 - 

- J 1  - 
- J2 - 
- J3 - 

- 
- 
- 

Hierin 

2 
cp .JRip 2 

massatraagheidsmoment van de vork om de Z-as plus i 
hoofdmassatraagheidsmoment van de staaf om de Xu-as plus ig .JR8 
hoofdmassatraagheidsmoment van de staaf om de Y"-as 
hoofàmassatraagheidsmoment van de staaf om de Z"-as 
stelt JR het massatraagheidsmoment van de rotor van de motor voor. 

De bewegingsvergelijkingen van het systeem zijn afgeleid in bijlage 3 

en kunnen in de volgende vorm worden geschreven [ 3 ] :  

Waarin : 
- y := kolom met vrijheidsgraden gT = (cp,ü) 

- - u :=  kolom met de ingangssignalen uT = ( M q r M 8 )  

- M := ( 2 * 2 ) -  massamatrix van het mechanisch systeem 
- h := (2*1) -  kolom die de centrifugaal-, coriolis-, en wrijvingsmomenten 

bevat 
- H := ( 2 * 2 ) -  matrix. 

Voor een juiste invulling van Ml h, en H zie bijlage 4 .  
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3 REGELING 

In dit hoofdstuk wordt de regeling voor het in hoofdstuk 2 behandelde 
systeem besproken. Het totale regelsysteem wordt in figuur 3 . 1  weergegeven. 

I 
I 

I 
I 

I t  ' I % Y 

- - ,  

figuur 3 . 1  : totale regelsysteem 

De gemeten waarden van de geregelde grootheden q~ en 8 worden ver- 
geleken met de gewenste waarden tp en 8 Afhankelijk van de verschillen, E tp 9 9' 
en E,, wordt door middel van de ingangssignalen I4 c en M e ,  zodanig ingegrepen 
op het systeem dat deze afwijkingen worden verkleind. 
De doelstellingen van een regeling zijn in het algemeen: 
- Het verkrijgen van een stabiel en robuust regelgedrag. 
- Het onderdrukken van storende invloeden die een E 9' E,# O teweeg brengen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan weersinvloeden, veroudering of slijtage van 
onderdelen of een verkeerde begintoestand. 
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Er worden in dit hoofdstuk twee regelsystemen besproken. In het eerste 
regelsysteem worden de uitgangsgrootheden cp en ü elk afzonderlijk geregeld 
met behulp van een eigen P.1.D.-regelaar. Zoals uit hoofdstuk 6 zal blijken 
stuit het bepalen van de optimale instelling van de P.ï.D.-regelaars op 
grote problemen omdat de ingangsgrootheden M 

cp en ü beide tegelijk beinvloeden. Vervolgens wordt een multivariabele 
regeling besproken waarmee de ingangsgrootheden M en Mg zodanig worden 
bepaald dat de geregelde grootheden cp en 8 volgens een vooraf gedefinieerde 
wens verlopen. Deze regeling maakt gebruik van het algorithme van E’reund. 

en MB de te regelen grootheden 
cp 

cp 

3.1 REGELING I1ET P.I.D. REGELAARS 

Bij de regeling met P.1.D.-regelaars worden de uitgangsgrootheden cp en 13 elk 
geregeld met een eigen P.ï.D.-regelaar en worden de beweginqsvergelijkingen 
van h e t  systeem totaal genegeerd. Het regelsysteem bevat twee afzonderlijke 
terugkoppelketens zoals in figuur 4 wordt getoond. 

figuur 3.2: regeling met P.1.D.-regelaars 
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Uit de bewegingsvergelijkingen van het systeem (bijlage 4 )  blijkt dat 
deze terugkoppelketens elkaar wederzijds beïnvloeden. Door deze wederzijdse 
beïnvloeding zijn de twee ketens niet los van elkaar te bestuderen. Het feit 
dat de beide ingangen invloed op beide uitgangen hebben wordt interactie 
genoemd. Onder zekere voorwaarden kan een systeem met interactie ontkoppeld 
worden. Soms is ontkoppeling niet goed mogelijk omdat een ontkoppelnetwerk 
niet realiseerbaar is. Deze techniek beperkt zich hoofdzakelijk tot lineaire 
systemen. Voor meer informatie over ontkoppeling zij verwezen naar [4] , [10] .  

In paragraaf 3 . 1 . 1  wordt de P.1.D.-regelaar nader besproken waarna in 
paragraaf 3 . 1 . 2  nader zal worden ingegaan op de globale stabiliteit van het 
hierboven besproken regelsysteem. 

3.1.1  P.1.D.-regelaar 

Een P.1.D.-regelaar heeft een proportionele, een integrerende en een 
differentiërende actie. De proportionele actie bestaat uit een proportionele 
versterking. Het opvoeren van deze versterking resulteert in een sneller 
gedrag van de gesloten kring. De versterking kan echter niet onbeperkt 
worden opgevoerd omdat hierdoor het regelsysteem instabiel kan worden. Door 
de regelaar naast: de proportionele actie, een integrerende en een differen- 
tiërende actie te geven kan de regelaar beter aan het systeem worden 
aangepast. Door toevoeging van een integrerende actie wordt de statische 
afwijking nul gemaakt. 

Omdat door toevoeging van de differentiërende actie een grotere 
proportionele versterking kan worden toegelaten alvorens instabiliteit 
optreedt, leidt dit indirect tot een sneller gedrag van de gesloten kring en 
een (relatief kleine) afname van de statische afwijking. 
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Conventionele pneumatische P.f.D. regelaars bestaan uit een 
serieschakeling van een P.r.-regelaar en een P.D.-regelaar [ 8 3  waardoor de 
overdrachtsfunctie Hr van de regelaar in de klassieke literatuur als volgt 
wordt geschreven: 

H r (s)=K r .(1t1/Ti.S).(Td.S+1) (2.1) 
Waarin : 
- Kr = prciportionele versterkingsfactor 
- Ti = tijdconstante van integrator 
- T~ = tijdconstante van differentiator 

Moderne electronische P.1.D.-regelaars kunnen als een parallelscha- 
keling van een P.ï.-regelaar en een P.D.-regelaar worden uitgevoerd zodat de 
proportionele versterkingsfactor onafhankelijk is van de tijdconstantes van 
integrator en differentiator. Daarom wordt zo'n regelaar in de literatuur 
vaak aangeduid als een ideale P.I.D. regelaar, waarvan de overdrachtsfunctie 
als volgt wordt geschreven: 

Hr = Kr'.( 1 t l/(ri'.s ) t T~'.s ) (2 * 2) 

De regelparameters in beide overdrachtsfuncties zijn in elkaar om te rekenen 
[ 4 ]  via: 
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3 . 1 . 2  globale stabiliteit van positieregeling i e t  P.I .D.  regelaars 

Er kan worden bewezen dat, indien bij niet vervormende mechanische 
manipulatoren iedere vrijheidsgraad met een eigen P.ï.D.-regelaar wordt 
geregeld, na verloop van tijd de actuele toestand zal convergeren naar een 
vaste gewenste toestand. Dit bewijs zoals is weergegeven in [ l ]  is echter te 
uitvoerig om hier te behandelen. 

In deze paragraaf zal worden aangetoond dat bij afwezigheid van 
zwaartekrachtsinvloeden en coulombsewrijving, een goede positie-regeling 
voor starre mechanische manipulatoren kan worden verkregen door iedere 
vrijheidsgraad met een eigen P. D. -regelaar te regelen [ 21. De zwaarte- 
krachtsinvloeden kunnen worden gecompenseerd door deze bij de stuursignalen 
op te tellen. De coulombsewrijving welke resulteert in een statische 
afwijking tussen de actuele toestand en de gewenste toestand kan worden 
ondervangen door de P.D.-regelaar van een integrerende actie te voorzien. 

kunnen de bewegingsvergelijkingen van een starre mechanische manipulator in 
de volgende vorm wcIrden geschreven : 

Bij afwezigheid van coulombsewrijving en zwaartekrachtsinvloeden, 

waar in : 
- - u := (n*t) kolom met ingangsgrootheden 
- g := (n*1) kolom met vri-jheidsgraden ofwel uitgangsgrootheden 
- M := (n*n) positief definiete massamatrix van de manipulator 
- c .- ,- (n*n) matrix die niet lineaire termen bevat (niet eenduidig) 

- H := (n*ar) ingangsmatrix 
Definieren we g als de kolom met de (constante) gewenste waarden van de 
uitgangsgrootheden en := g - g als de kolom met (regel)afwijkingen, dan 
is het door de P.D.-regeling geleverde stuursignaal te schrijven als: 

9 

9 

U = H-! (Kp.g t K .i) D - ( 2 . 7 )  

waarin K en KD willekeurige positief definiete constante matrices zijn. P 
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Voorvermenigvuldiging van vergelijking ( 2 . 6 )  met cT levert: 
*T *T g .M.q t i T . C . i  t g .H.g = O ( 2 . 8 )  

Deze vergelijking i s  om te werken tot: 

Te bewijzen valt dat Jk2C anticymetrisch is, zodat uit de vergelijkingen 
(2.9) en ( 2 . 7 )  volgt: 

1 OT *T ( - g . M , k  ) t g (Kp.g t K$) = O a t  2 (2 .10 )  

Omdat g constant is volgt 4 = i en kan vergelijking ( 2 . 1 0 )  omgewerkt worden 
t o t :  

Q 

( 2 . 1 1 )  

De term tussen haakjes kan worden opgevat als de totale energie van het 
regelsysteem. Deze is altijd > O (het gelijkteken geldt voor g=k=Q). indien 
- E ongelijk aan nul is volgt uit vergelijking ( 2 . 1 1 )  : 

( 2 . 1 2 )  

Waaruit geconcludeerd kan worden dat g(t) + Q als t. + 00 

Te bewijzen valt nog dat de manipulator niet kan blijven steken (i=Q en ;=O) 
in een positie waarin g # g ofwel # Q , 

Indien 9 = Q volgt uit de vergelijkingen ( 2 . 6 )  en ( 2 . 7 )  : 
9 

( 2 . 1 3 )  * *  -1 1 
CJ = - M , H . Q  = - M- .K .E P 

Omdat M - l  .Kp niet singulier is volgt hieruit < # Q, dus 
van tijd i f Q. 

# Q en na verloop 
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3.2 CWPUTERREGELING HET EET ONTKOPPELINGSALGORITEME VOLGENS FREUND 

in de onderstaande figuur wordt een on-line computerregeling weergegeven. 

figuur 3 . 3  : on-line computerregeling 

De koppeling van de (digitale) computer aan het (anologe) systeem 
brengt met zich mee dat de signalen via D/A omzetters en A/L) omzeters aan 
elkaar moeten worden aangepast. De computer berekent met behulp van een in 
te voeren rekenalgorithme de te realiseren ingangssignalen van h e t  systeem. 
Voor wat betreft het rekenalgorithme wordt gekozen voor het 
(ontkoppelings )algorithme van Freund. In paragraaf 3 . 2 . 1  wordt; globaal de 
gedachtengang achter het (ontkoppe1ings)algorithme van Freund besproken. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar [ S I .  
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3.2.1 iiET (0ffTKOPPELIffCS)ALGORITHME VAN FREUND 

Voor vele mechanische systemen met krachtgrootheden als ingangen zijn 
de bewegingsvergelijkingen te schrijven in de vorm: 

Hj.erin i s  g de vector met, vrijheidsgraden 
Voor de uitgangsvector y wordt. gekozen: 

( 2 . 1 4 )  

waarin 1 gelijk is aan het aantal ingangen. 
A l s  y = q(q) mimstens tweemaal differentieerbaar is als functie van g volgt.: 

Uit (2.16) en ( 1 . 1 )  volgt: 

( 2 . 1 6 )  

( 2 . 1 5 )  

( 2 . 1 7 )  

Als G(q)  .b?-lg) .W(g,i) niet singulier is, (wat voor een starre goed 
gekunstrueerde rcibot. in het algemeen het geval is) kan hieruit 
opgelost. Dit levert; : 

worden 
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*# 

y kan een gewenst verloop j ~ ( g ~ ; ~  t;) worden gegeven door a l s  regelalgori.thme 
t e  kiezen : 

g(g,&,t) vo lg t  nu bijvoorbeeld u i t  üe wensformuleri.ng van Freund d i e  e r  naar 
s t r e e f t  da t  (y - y 1 exponentj.ee1 naar n u l  moet gaan: 

9 

(2.20) 

Hieri.n zj . jn  B en K posi.tief def inie te  matrices. A l s  voor €3 en K di.agonaa1- 
matrices worden gekozen, z i j n  de d i f f e rent i aa l  vergeli jkingen i n  d i t  s t e l s e l  
ontkoppeld. Freund gaat hiervan uit en daaraan dankt deze methode d e  

misleidende benaming ontkoppelingsalgorithme . 
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PROEFOPSTELLING 

Om het regelgedrag van het onderhavige systeem experimenteel te 
onderzoeken, is een proefopstelling gebouwd. In verband met de beschikbare 
tijd voor dit onderzoek, beperken we ons, voor wat betreft de proefopstel- 
ling, tot het regelsysteem met twee P.ï.D. regelaars. In figuur 4 . 1  wordt de 
proefopstelling van het totale regelsysteem schematisch weergegeven. 

figuur 4 . i :  schema proefopstelling 

Deze proefopstelling moet aan de volgende eisen voldoen: 
- De opstelling moet later als practicumopstelling zijn te gebruiken. Met 
andere woorden: de opstelling moet "studentproof" zijn en daarnaast moet 
hij eenvoudig zijn te begrijpen en gemakkelijk te bedienen. 

- De opstelling moet eenvoudig zijn te vervaardigen, te monteren en te 

- De proefopstelling mag niet meer dan fl 5000,- kosten. 
demonteren. 
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De verschillende componenten van de proefopstelling worden in de volgende 
paragrafen besproken. 

4 . 1  CYSTEEH 

Het systeem in de bovenstaande proefopstelling moet aan de volgende 
eken voldoen: 
- De bewegingsvergelijkingen van dit systeem moeten dezelfde vorm hebben als 
de vergelj.jki.ngen uit bijlage 4 .  

- Het dynamisch gedrag moet eenvoudig en ruimschoots zijn te variëren, zodat 
desgewenst de nj.et:-lhearj.teiten een grote invloed hebben. Dit kan 
gebeuren door de massa traagheidsmomenten te veranderen. 

- De verschijnselen moeten 'zichtbaar" zijn. Hieronder wordt verstaan dat 
de bewegingen van het systeem goed volgbaar moeten zijn. Dus geen 
supersnelle of -langzame bewegingen die met geavanceerde meetapparatuur 
moeten worden vastgelegd. 

- De elastische vervormingen en de spelingen mogen weinig invloed op het 
systeemgedrag hebben. 

- De wrijvingsmomenten W en We moeten klein zijn ten opzichte van de andere 

en Me moeten binnen bepaalde grenzen blijven, zodat de 

'P 
termen uit de bewegingsvergelijkingen. 

rp 
- De stuursignalen M 

benodigde motoren en de optredende krachten in de ccmstructie niet te 
groot worden. 

- De hoekverdraailngen moeten beide over minimaal 340' kunnen worden 
geregeld. 

De opstelling waarvan het principe in figuur 4 . 2  schematisch is weergegeven, 
voldoet aan het bovenstaande eisenpakket. 



1 7  

I 

figuur 4 . 2 :  systeemprincipe 
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Staaf 7 kan door middel van de motoren 1 en 8 in iedere gewenste 
positie worden gezet. De in de figuur aangegeven assenstelsels zijn reeds in 
hoofdstuk 1 gedefinieerd, met andere woorden de basisvectoren van het X"Y'2" 
assenstelsel vallen samen met de hoofdtraagheidsassen, en de oorsprong van 
dit assenstelsel valt samen met het massamiddelpunt van staaf 7. Deze staaf 
kan om de XI-as roteren binnen een kooi die uit de blokken 3 en 13 en de 
platen 4 en 5 bestaat. Deze kooi kan uitsluitend om de Z-as roteren en i s  om 
een stabiele constructie te verkrijgen aan beide uiteinde gelagerd in 
frame 2. De positie van staaf 7 wordt gemeten door de opnemers 14 en 10. 
Door verandering van het aantal gewichten 6 en 1 1  op respectievelijk de 
staven 7 en 12 zijn de massatraagheismomenten en daarmede het dynamisch 
gedrag van de proefopstelling te variëren. 

De massatraagheidsmomenten Jo, J1, J2, en J3 van het systeem (zie 
hoofdstuk 1 )  zijn afhankelijk van de afmetingen en de soortelijke gewichten 
van de verschillende constructieonderdelen van het systeem en de gekozen 
motoren en reducties (bijlage 6 )  

4 . 2  IKITOREN 

Aan de motoren en de overbrengingen worden de volgende eisen gesteld: 
- Ze moeten geschikt zijn voor het vele omkeer-, start- en stop bedrijf. 
- Het naar de uitgaande as van de overbrenging omgerekende massatraagheids 
moment van de motor moet zo klein mogelijk zijn in verhouding tot het 
massatraagheidsmoment om de betreffende as. 

- Het gewicht van de motor met overbrenging welke zorgdraagt voor rotatie om 
de XI-as moet zo klein mogelijk zijn omdat dit gewicht invloed heeft op 
het massatraagheidsmoment Jo.  

Uitgaande van het bovenstaande eisenpakket zijn twee gelijkstroommotoren uit 
de speciaal-serie van MAXON gekozen. Deze relatief kleine en lichte motoren 
zijn dankzij hun grafietborstels en kogellagers zeer geschikt voor sterk 
wisselende belastingen. Een uiteindelijke keuze voor de motoren en de over- 
brengingen is gedaan na uitvoerige computersimulaties van het systeemgedrag. 
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4.3 OPNMERS 

Om de hoekverdraaiien cp en e te meten zijn twee opnemers nodig waaraan 
de volgende eisen worden gesteld: 
- De onnauwkeurigheid van de meting mag maximaal 1' bedragen. 
- Het meetbereik van de opnemers moet minimaal 340' bedragen. 
- üe opnemers moeten een lineaire karakteristiek hebben. 
- De opnemers moeten bestand zijn tegen het vele omkeer-, start- en stop 
bedrijf. 

- De meetsignalen moeten analoog beschikbaar zijn. 
Uitgaande van dit eisenpakket zijn twee precisie potentiometers van het type 
BOURNS 6574  gekozen waarvan de technische gegevens in bijlage 7 worden 
getoond. 

4 . 4  REGELAAR 

De regelaar van de proefopstelling bestaat uit twee identieke analoge 
electronische P.1.D.-regelaars. Het schakelschema deze regelaar 191 wordt in 
figuur 4 . 3  getoond. 

V 0- 
u 
O 

A 
figuur 4 . 3 :  schakelschema P.l.D.-regelaar 
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De overdrachtsfunctie ervan is gelijk aan: 

Hr = U/V = R /R .[ R2/Rl + l/(iwRrCr) i jwRDCD/(l t jwR4CD) 3 (4.1) P 3  

opmerking: Om de hoogfrequente ruis niet extra te versterken is een tamme 
dif ferentiator toegepast. (term jwR4CD) 

indien R2 gelijk is aan ill en R4.CD < <  1 dan is de overdrachtsfunctie 
niet te hoge frequenties te schrijven a l s :  

voor 

waarin : 
- KI = R /R 
- T I  = R .C 
- ~ ; f  = RD. 

P 3  
1 1 1  

CD 

Door verandering van R 

onafhankelijk van elkaar in te stellen. 
RI, en RD zi%n de regelparameters K;, 1 ;  en ~i dus P' 

4.5  VERSTERKER 

De motoren worden gestuurd door middel van stroomsturing. Hiexvoor is 
in beide terugkoppelketens een versterker met spanning-stroom omzetting 
nodig. Het schakelschema van zo'n versterker wordt in figuur 4 . 4  getoond. Re 
overdrachtsfunctie van deze versterker is gelijk aan: 
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figuur 4.4: schakelschema versterker 

indien de weerstanden zodanig worden gekozen dat: 

R1= R2, R3= Rq, R 1 > >  R5 en R4>> R5 

dan is vergelijking (4.2 1 te vereenvoudigen tot: 

R, 
(4.3) 

3 . (V,-V2) I =  
R1' R5 

De stroom I door de motoren is dus lineair afhankelijk van de 
verschilspanning V, - V2. Hierbij is V1 de spanning die door de P.I.D. 
regelaar wordt geleverd en V2 de spanning die door een hysteresis-schakeling 
wordt geleverd (bijlage 12). Indien de grootte van de coulombse-wrijving 
bekend i s ,  i s  het mogelijk deze met behulp van de hysteresis schakeling te 
compenseren. Van deze mogelijkheid wordt in dit onderzoek geen gebruik 
gemaakt. 
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Het is mogelijk om het dynamisch gedrag van de proefopstelling te 
simuleren. Hi-ervoor is het programma REGNONLIN beschikbaar, dat; i.s ontwik- 
keld door ir. T.A.G. Heeren. REGNONLIN is een programma voor regeltechnische 
berekeningen aan niet-lineaire multivariabele systemen. De gebruiker moet 
zelf een aantal FORTRAN-subroutines schrijven om het betreffende regelsys- 
teem aan het programma bekend te maken. Voor meer informatie over REGNONLIN 
zij verwezen naar [6]. 

In paragraaf 5 . 1  wordt besproken hoe met behulp van het bovenstaande 
simulatie-programma tot het uiteindelijke ontwerp van de proefopstelling is 
gekomen. De bepaling van de wrijvingskoppels en de motorparameters van de 
gebouwde proefopstelling wordt in paragraaf 5.2 behandeld. De versterkers 
u i t  de proefopstelling zijn niet ideaal zoals zal blijken uit de paragrafen 
5.3 en 5 . 4 .  

5.1 DIIIENSIONERINC VAN DE PROEFOPSTELLING 

De massatraagheidsmomenten Jot J,, J2, en J3 worden hoofdzakelijk 
bepaald door de afmetingen en massa's van de verschillende constructieonder- 
delen van het systeem en door de motoren met bijbehorende overbrengingen 
zoals in bijlage 6 wordt weergegeven. Deze massatraagheidsmomenten moeten zo 

kunnen worden ingesteld, dat het belang van de niet-lineaire termen uit de 
bewegingsvergelijkingen in het systeemgedrag is te variëren. Daarnaast wordt 
gegist dat het systeemgedrag goed "zichtbaar" is, hetgeen impliceert dat de 
afmetingen van het systeem alsmede de optredende verplaatsingen cp en B en de 
optredende snelheden (B en 8 voldoende groot moeten zijn. Aan de andere kant 
worden beperkingen gesteld aan de grootte van de benodigde stuursignalen 
opdat de benodigde motoren en de optredende krachten in de onderdelen van 
het systeem niet te groot worden. 
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Om tot een aan de hand van bovenstaande 
de afmetingen en massa's van de verschillende 
systeem en voor de motoren met overbrengingen 

eisen verantwoorde keuze voor 
constructie-onderdelen van het 
te komen, is meer inzicht 

nodig in de invloed hiervan op de verschillende niet-lineaire effecten uit 
de bewegingsvergelijkingen en op de benodigde stuursignalen. Hiertoe dient 
het dynamisch gedrag van het systeem met behulp van computersimulaties nader 
te worden geanalyseerd. 

Bij de analyse, waarvan het principe wordt weergegeven in bijlage 8,  

wordt de regeling buiten beschouwing gelaten en wordt alleen gekeken naar 
het verloop van de stuurgrootheden M en M indien de uitgangsgrootheden cp 

en 0 een voorgeschreven nominale trajectorie doorlopen. De wrijvingskoppels 
W 
blijken, verantwoord is omdat deze klein zijn ten opzichte van de andere 
termen uit de bewegingsvergelijkingen. De uit de simulaties voortvloeiende 
keuze voor de afmetingen en massa's van de constructie-onderdelen van het 
systeem, is weergegeven in bijlage 9. Deze keuze resulteert in de volgende 
eisen voor motoren en overbrengingen: 
- De motoren met overbrengingen moeten bestand zijn tegen pieken in M 

io 6 

en We worden hierbij verwaarloosd, hetgeen, zoals uit latere metingen zal 
cp 

en M6 

- Een hoeksnelheid van 10 rad/s aan de uitgaande assen van de overbrengingen 

I 
van 0.75 Nm. 

moet te verwezenlijken zijn. 

Bovenstaande eisen leiden samen met de eisen uit paragraaf 4.2 tot de 
keuze van twee gelijkstroommotoren van het type MAXON 2326-939-12-215-200 
met tandwieloverbrengingen MAXON 2938804-0060.0-000 (i = 60). De technische 
gegevens van deze motoren en overbrengingen worden in bijlage 10 vermeld. 
ïn figuur 5.1 wordt het gebouwde systeem met motoren en overbrengingen 
weergegeven. Hiervan is in bijlage 1 1  een samenstellingstekening opgenomen. 
De grootte van de mnssatraagheidsmomenten Jo l  J,, J2 en J3 is door middel 
van het aantal gewichtjes nl op het uiteinde van staaf 12 en het: aantal 
gewichtjes n2 op het uiteinde van staaf 7 in te stellen, zoals in bijlage 1 7  

is weergegeven. 
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5.2 BEPALING VAN DE WRIJVINGSKOPPELS EN MIORPARAMETERS 

De in het: systeem optredende wrijvingskoppels W 
onbekend en dienen ten behoeve van latere computersimulaties (hoofdstuk 7 )  

zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Uit paragraaf 5 . 3  zal blijken dat 
indien er verzadiging van de versterkers optreedt, eveneens de motorweer- 
standen R en Re en de motorconstantes K 

‘P ip 

voor deze computersimulaties. De door de fabrikant opgegeven motorparameters 
zijn gemiddelde waarden en blijken per motor nog ruimschoots te verschillen. 
Met behulp van de meetopstelling uit figuur 5.2, worden de wrijvingskoppels 
en de motorparameters bepaald. 

en W8 zijn vooralsnog 
ui 

en Ka noodzakelijke gegevens zijn 

figuur 5.2: meetopstelling 
1 

Beide rotaties worden af zonderlijk onderzocht zodat de staaf of alleen 
om de Z-as, of alleen om de XI-as roteert. Hier worden de metingen besproken 
indien de staaf rim de Z-as roteert. (bij rotatie cim de XI-as geldt hetzelfde 
met dien verstande dat dan v, vervangen moet worden docc 6 en Jot J3 door J1) 

om de Z-as, dat. bepaald wordt dC)CJr Jo + J3 (omdat 9=0), op een vaste waarde 
wordt ingesteld. Ten eerste wordt zodra bij een ingesteld voltage Vw over de 
motor het systeemgedrag stabiel is, de hoeksnelheid 6 van de staaf en de 
stroom 1 door de motor gemeten. 

Er worden twee metingen uitgevoerd waarbij het massatraagheidsmoment; 

* 
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De te bepalen parameters C Dip, R en K moeten aan de vergelijkingen (5.1) 
en (5.2) voldoen 

cp' tp (4 

v = I .R + i .K .t 
'P cp *P B tp 

i . i í . ï  = C  t o . ;  
'P v ( 9  B tp 

(5.1) 

(5.2) 

Waar in : 
= coulombs wrijvingskoppel 
= visceuse wri jvingscoëf ficient 
= motorweerstand 
= motorconstante 

- 
- D(4 

- R(4 

- Ktp - i = overbrengverhouding (i = 60) v ii, 

Na deze meting wordt (op t=O) de schakelaar geopend en wordt de tijd 
t gemeten totdat de staaf t o t  stilstand is gekomen. De parameters C en 
D moeten zodanig bepaald worden dat ze aan vergelijking (5.3) voldoen. (Dit 
is de bewegingsvergelijking voor een uitlopend wiel met visceuse demping en 
coulombse wrijving) 

etp v 
tp 

Beide metingen worden b i j  een groot aantal verschillende voltages V 
(4 

uitgevoerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat zowel met vergelijking 
(5.2) als met vergelijking ( 5 . 3 )  de parameters C en D worden bepaald. De 
oplossingen blijken grotendeels in elkaars range te liggen. Als  het 
uiteindeli2ke resultaat is dan cmk het gemiddelde genomen. 

(4 rp 

Bij het bepalen van de onbekende parameters i s  gebruik gemaakt van de 
procedure GAUSSNEWTONCHOLESKI E l l ] .  Dit is een procedure voor het minima- 
liseren van kwadraten van niet lineaire functies volgens de methode van 
Gauss-Newton met Choleski decompositie. De oplossingen van deze minimali- 
seringsprublemen zijn weergegeven in bijlage 13. 
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5 . 3  VERZADIGING VAN DE VERSTERKERS 

In dit onderzoek is de stroombegrenzing van de versterkers, welke in 
te stellen is door variatie van weerstand R5 (figuur 4 . 4 1 ,  gelijk aan 
400 mA. Uit metingen blijkt nu dat deze grensstroom niet bereikt wordt omdat 
de versterker tegen zijn voedingsspanning van 15 volt vastloopt. De maximaal 
te leveren stroom is afhankelijk van de door de aan de versterker gekoppelde 
motor opgewekte inductiespanning, zoals in de onderstaande vergelijking 
wordt weergegeven. 

Waarin: 
- = door de versterker maximaal te leveren strcm. 'max j 
- Vv = voedingsspanning van de versterker. 
- E. = de door de mc)tor opgewekte inductiespanning. (bijlage 1)  

- Rj = de mc)t.orweerstand. 
- Rsj = instelweerstand voor de stroombegrenzing. 

J 
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5 . 4  DEMPING 

Naast verzadiging blijken de versterkers nog voor een heel ander 
probleem te zorgen. De door de P.ï.D. regelaar geleverde spanning wordt niet 
op nette wijze, dus volgens de vergelijkingen 4 .3  en 5 . 4 ,  omgezet, in een 
stroom. De mei- behulp van het model berekende stromen zijn dus niet gelijk 
aan de stromen die in werkelijkheid aan de motoren worden aangeboden. Uit 
vergelijking van de gemeten stapresponsies met de berekende stapresponsies, 
waarbij de staaf of alleen om de XI-as o f  alleen om de z-as roteert, blijkt 
dat de gemeten responsies veel meer gedempt zijn dan de berekende responsies 
(bijlage 1 4 ) .  Dit wordt misschien veroorzaakt doordat de in de motor op- 
gewekte inductiespanning de door de versterker geleverde stroom beïnvloedt. 

Als lap-middel wordt aangenomen dat dit probleem kan worden opgevangen 
door het invoeren van extra zuiver visceuse demping in het model. Daartoe 
worden in het wrijvingsmodel (bijlage 2) inplaats van de dempingscoeffi- 
cienten D 
coefficienten D 
door bij een aantal instellingen van de P . 1 . ü .  regelaars de gemeten en de 
berekende stapresponsies, waarbij de staaf of alleen om de XI-as of alleen 
om de Z-as roteert, zo goed mogelijk te fitten (bijlage 1 5 ) .  

en De, die bepaald zijn in paragraaf 5 . 2 ,  de fictieve dempings- 
ip 

en Df8 ingevoerd. De grootte van D en Dfe is bepaald 
f ip  f r p  

Uit bijlage 15 blijkt dat bovengenoemde aanname slechts een grove 
benadering is omdat de instellingen van de P.I.D. regelaars invloed hebben 
op de grootte van D 

aanname te hanteren omdat het in eerste instantie gaat. om de globale invloed 
van het niet-lineaire systeemgedrag op de (optimale) instellingen van de 
regelaars. In een later stadium kan dit probleem dan worden ondervangen door 
liet toepassen van een ideale stroomsturing. 

en DfB. Het is toch verantwoord om voorlopig deze 
f@ 
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6 INSTELLING VAN DE REGE LAAR 

In het algemeen kan het. gewenste resultaat van een geregeld systeem 
worden geformuleerd in termen van responsie-snelheid, doorschot, demping, 
statische afwijking en benodigde ingangssignalen. In de praktijk is het vaak 
zeer moeilijk deze wensen expliciet te formuleren, speciaal wanneer het om 
het dynamisch gedrag gaat. Vaak zijn deze wensen met elkaar in conflict 
zodat een compromis moet worden gesloten. Meestal wordt volstaan met; enkele 
globale eisen waarbij veelal wordt voortgebouwd op de ervaring die met 
soortgelijke systemen is opgedaan. Ontbreekt deze ervaring dan is onderzoek 
naar de systeemdynamica noodzakelijk. Ten behoeve van numerieke verwerking, 
moet het gewenste resultaat van de regeling omschreven kunnen worden in een 
formule voor de gestelde eis, ook wel het criterium genoemd. Nadat in dit 
hoofdstuk eerst een criterium wordt gekozen waarmee de instelling van de 
regelaar kan worden beoordeeld, wordt- de instelling van de P.I.D. regelaars 
en de keuze van de regelparameters van Freund nader besproken. 

6 . 1  BEûûRDELINGSCRITERIOH 

Bij positie-regeling wordt in het algemeen geëist dat. in een zo snel 
mogelijke tijd de actuele toestand zo goed mogelijk overeenkont net een 
vaste gewenste toestand. Daarbij mag de benodigde regelinspanning vaak niet 
te groot zijn. Om verschillende instellingen van de regelaar eenvoudig te 
kunnen becmrdelen, worden deze eisen in een enkelvoudig criterium geformu- 
leerd. De kunst i s  hierbij een grootheid te vinden die onze eisen ten 
aanzien van het te bereiken regelresultaat goed tot uitdrukking brengt. Het 
"kwadratisch criterium" ( 6 . 1 )  dat uitgaat van de afwijkingen E en E de 
snelheden 6 en Él op het eindtijdstip te en de regelinspanningen M 

lijkt hiervoor geschikt. 

afwijkingen E en E 

en aan combinaties van de regelinspanningen M 
besteden, worden deze niet meegewogen. 

cp 0 '  
en Mg P 

Omdat er geen aanleiding bestaat om aan bepaalde combinaties van de 
aan combinaties van de eindsnelheden 6(t ) en 6(t ) I 

ip 8' e e 
en Mg extra aandacht te 

cp 
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Waarin: 

te 
W1,W2 := weegfactoren afwijkingen 
W3,W4 := weegfactoren regelinspanningen 
W5,W6 := weegfactoren eindafwijking 
W7 'w8 : = weegfact.oren snelheid op tijdstip te 

:= eindtijdstip relevant 9eacht.e tijdsinterval 

Onder een optimale inst.elling van de regelaar wordt in dit onderzoek 
die instelling verstaan waarbij het "kwadratisch criterium" een minimale 
waarde heeft. nelie optimale instelling is afhankelijk van: 
- de weegfactoren W,,W2,W3,W4,W5,W6,W7 en W8I 
- het eindtijdstip van de integraties te, 
- de beginvoorwaarden ~ ( 0 )  ,6(0),E(O) , e ( O ) ,  

- de gewenste waarden ip (t),û (111, 

- de massatraagheidsmomenten J o , J 1  , J2 en J 3 ,  

- de wrijvingskoppels W 

9 g 

en We. 
ip 

In eerste instantie moeten nu door keuze van de weegfactoren de eisen ten 
aanzien van de regeling nader worden gespecificeerd. 

6.2 KEWXE VAN BE WEEGPACTORM 

De weegfactoren W, en W2 vormen een maat voor de weging van de af- 
wijkingen E: 

zodat Wj = W2. De grootte van de weegfactoren W3 en W4 geeft aan hoezwaar de 
regelinspanningen F! 

even zwaar gewogen zodat W3 = Wq. Voor de weegfactoren W5 en W6 geldt 
hetzelfde als voor W, en W2' met dien verstande dat W5 en W6 alleen 
bet.rekking hebben op het eindtijdstip te. De weegfactoren W7 en w8 vormen 

respectievelijk c o .  Deze afwijkingen worden even zwaar gewogen 
cp 

en Me worden gewogen. Ook de regelinspanningen worden 
cp 
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een maat voor de weging van de snelheid 6 respectievelijk 
te. Ook deze snelheden worden even zwaar gewogen zodat W7= W8. 

van E en de weging van M 
optimale instelling van de P.1.D.-regelaars. Om de globale invloed van het 
niet-lineaire systeem gedrag op de optimale instelling van de regelaars te 
kunnen onderzoeken wordt geëist dat: de weegfactoren zodanig zijn dat de 
optimale instelling ruimschoots binnen het instelbereik van de regelaars 
valt. Daarnaast dienen de weegfactoren zodanig te worden gekozen dat bij een 
optimale instelling van de regelaars aan de ene kant de actuele toestand zo 
snel en zo goed mogelijk overeenkomt met de gewenste toestand terwijl aan de 
andere kant de hiervoor benodigde koppels M en Mg niet te groot zijn. 
De weegfactoren en te zijn als volgt gekozen: 

op het tijdstip 

U i t  verkennende simulaties blijkt dat de verhouding tussen de weging 
en E en Mg een zeer grcrte invloed heeft op de 

'P e u, 

[P 

wl= w2 = 1 
w3= w4 = 9.5 
w5= W6= w7= Ws= 30 
te= 15 

6 . 3  INSTELLING VAñ DE P.1.D.-REGELAARS. 

In de praktijk worden voor een goede instelling van een P.I.D. 
regelaar vaak een aantal instelregels gehanteerd. Deze instelregels, die 
afkomstig zijn uit. de procesindustrie en gebaseerd zijn op de lineaire 
theorie, zijn niet bruikbaar voor een goede instelling van de regelaars van 
ons systeem, omdat hierbij de terugkoppelketens elkaar wederzijds beïnvloe- 
den. De bekenste instelregels zijn die van Ziegler en Nichols. (bijlage 1 6 )  

Het bepalen van de optimale instelling, volgens de definitie in 
paragraaf 6 . 1 ,  van de P.T.D. regelaars is zeer complex omdat deze bepaald 
wordt door 6 parameters, namelijk de proportionele-, integrerende-, en 
differentieerende acties van de elkaar wederzijds beïnvloedende regelaars. 
In verband met de beschikbare tijd wordt in dit onderzoek dan ook geen 
poging gedaan om door middel van een analytische beschouwing te komen tot 
een optimale instelling van de P.I.D. regelaars. We beperken ons door, met 
behulp van het bestaande rekenprogramma, 
lingen van de regelaars de "beste" te bepalen, indien aan de ingangssignalen 

uit slechts een aantal instel- 
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cp en 8 een sprong wordt aangeboden en indien de beginvoorwaarden cp(0) i 

R ( O ) ,  & ( O )  en $ ( O )  allen gelijk aan nul worden gekozen. Een instelling wordt 
hierbij als beter beoordeeld naarmate het "kwadratisch criterium' een 
kleinere waarde heeft. 

g 9 

6 . 4  KEUZE VAN DE REGELPARAIIETERS VAN FREUND 

Met het algorithme van Freund worden de stuursignalen u en u8 zodanig 
'P 

bepaald dat de uitgangsgrootheden cp en R volgens een bepaalde wensfunctie 
verlopen. Indien wordt uitgegaan van de volgende wensfunctie (paragraaf 
3.2.1) 

dan wordt de optimale keuze bepaald door 4 parameters namelijk: ktpi kgi bv 
en bo. Met behulp van het bestaande rekenprogramma zullen voor twee stuaties 
waarin aan de ingangssignalen stapvormig veranderen en de beginvoorwaarden 
alle gelijk aan nul zijn, uit een aantal waarden van de regelparameters de 
beste worden gekozen. Hierbij beperken we ons tot die waarden waarbij: 
k = kg en b = bg. 

cp ip 
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7 RESULTATEN 

Verwacht wordt dat ten gevolge van het niet-lineaire gedrag van het 
systeem de optimale instelling van de regelaars sterk afhankelijk zal zijn 
van de aangeboden stappen in de gewenste waarden cp 9 g 
begintoestand cp(O) ,B  ( O )  , + ( O )  , ( O ) .  Onder optimale instelling wordt hier 
verstaan, die instelling waarbij het gekozen 'kwadratisch criterium" een 
minimale waarden heeft. 

en fl en van de 

Om de bovenstaande verwachting te toetsen wordt voor een aantal 
instellingen van de regelaar de criteriumwaarde berekend indien rp = li en 
U = i'i en indien c = ï i  en 9 = W/2. Hierbij worden de beginvoorwaarden rp(O), 

9 ( O )  , & ( O }  6 ( O )  gelijk aan nul gekozen en worden de massatraagheidswxaenten 
aJo1,J,,J2,J3 zodanig ingesteld dat het systeemgedrag sterk niet lineair zal 
zijn. De weegfactoren worden zc~als in paragraaf 6 . 2  gekozen 

In bijlage 18 worden de criteriumwaarden voor de proefopstelling 

9 

51 9 9 

weergegeven. Bij het instellen van de P . ï . D .  regelaars beperkt dit onderzoek 
zich tot het variëren van de P- acties waarbij TL = - en T '  = O. Het blijkt 
dat de beste instelling afhankelijk is van de stappen in cpg en 8 

omlijnde gedeelte in bijlage 1 8 ) .  De instelling van de regelaar lieeft weinig 
invloed op de grootte van de criteriumwaarde. Vermoed wordt dat dit veroor- 
zaakt wordt door de verzadiging van de versterkers. Uit bijlage 19 waarin de 
criteriumwaarden worden weergegeven voor de situatie waarbij de voedings- 
spanning van de versterkers zo hoog is dat met verzadiging vrijwel geen 
rekening behoeft te worden gehouden, blijkt dit inderdaad tiet geval te zijn. 
De beste instellingen zijn in deze situatie andere waarden van K 

d 
(zie 9 

en KrB. 

worden in bijlage 20 voor een aantal instellingen van de P.1.D.-regelaars, 
de gemeten en de berekende stapresponsies weergegeven. Hieruit blijkt o.a. 
dat door toevoeging van differentiërende en integrerende actie aan het 
proportioneel geregelde systeem veel betere resultaten te behalen zijn. 

rcp 
Om de betrouwbaarheid van het model van de proefopstelling te toetsen, 

Tenslotte worden in bijlage 21 voor een aantal waarden van de regelpa- 
rameters van Freund, de criteriumwaarden berekend, waarbij wordt geëist üat 
k = kg en b = be. Het blijkt dat de beste keuze van de regelparameters 
vrijwel onafhankelijk is van de grootte van de aangeboden stappen in rp 

cp rp 
en 9 

In bijlage 22 worden voor een aantal waarden van deze regelparameters de %' 
berekende stapresponsies weergegeven. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Indien b i j  een n ie t  vervormende mechanische manipulator iedere 
vrj. jheidsgraad met een eigen P. 1:. D .  regelaar wordt geregeld, z a l  (onder 
zekere condities zoals  geen speling) na verloop van t i - j ù  de ac tue le  toestand 
convergeren naar een vaste  gewenste tmestand . 

De ontworpen proefopstell ing b l i j k t  aan de gewenste doelstel l ingen t e  
vol(3cien en is i n  een l a t e r  stadj.um als prakt:icumc)pstelli.ng goed t e  gebrui.- 
ken. Aangeraden wordt om de voedingsspanning van de spanning-stroom verster-  
kers t e  vergroten naar 30 v o l t  , zodat verzadiging hiervan grotendeels voor- 
komer, wordt. Deze verzadiging i s  overigens eenvoudig i n  het model crp t e  
nemen. 

De (voor de simulaties benodigde) wrijvingskoppels en motorparameters 
z i j n  met een eenvoudige meetopstelling bepaald. üe hieruj.t voortvloej-ende 
onnauwkeuri yheid van de wrijvingskoppels is 20%. Door de metingen door 
mlddel van een rekenmachine automatisch u i t  t e  voeJ.en is deze onnauwkeurig- 
heid waarschijnli jk t e  verkleinen. 

Nadat de verzadiging en de gemeten wrijvingskoppels i n  het model z i j n  
opgenomen bl i jken er aanzienlijke verschi l len tussen de gemeten en de bere- 
kende responsies o p  t e  treden. Deze verschi l len worden veroorzaakt door de 
i n  de regelkring opgenomen versterkers,  I n  de modelvorming werd aangenomen 
dat  deze versterkers ideaal  z i j n  t e r w i j l  d i t  i n  werke1ijkhei.d n i x t  het geval 
i s .  Door i n  de modelvorming ex tra  visceuse demping op t e  nemen bligjkt het 
mogelj. j k  om de verschi l len tussen de gemeten responsies en de berekende 
responsies grotendeels t e  compenseren. Desondanks wordt het aangeraden om 
voor verder onderzoek de versterkers t e  vervangen. 

Docjrdat e r  verzadiging van de versterkers optreedt b l i j k t  de ins te l -  
l i n g  van de regelaars van de proefopstell ing weinig invloed t e  hebben op de 
berekende criteriumwaarde. (Uit de sirnulaties kan bovendien geconcludeerd 
worden da t  verzadiging van de versterkers een gunstj.ge invloed heeft: 
regelgedrag van het zuiver proportioneel geregelde systeem.) 

op het 

indien het onderhavige systeem vanuit de begintoestand qp=e=G=i=0, naar 
4 . )  

qì=û=O, wordt geregeld dan 
4' %' een willekeurige vas te  gewenste toestand ip 

i s  de volgens het i n  d i t  onderzoek gehanteerde criterium optimale ins te l l ing  
van de P-regelaars afhankel i jk  van d i e  gewenste toestand. A l s  gehrui.k wordt 
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de optimale waarden van de regelparameters minder afhankelijk te zijn van de 
gewenste toestand. 

Uit verkennende simulaties blijkt dat door toevoeging van een integre- 
rende en een differentiërende actie aan het proportioneel geregelde systeem 
aanmerkelijk betere resultaten (lagere criteriumwaarden) te behalen z i jn .  
Hieruit blijkt t;evena dat te verwachten valt dat de optimale instelling van 
de P.1.D.-regelaars afhankelijk zal zijn van de stappen in de gewenste 
waarden. 

Het is interessant om te onderzoeken of het mogelijk is om met behulp 
van een analytische beschouwing CCn (volgens een gekozen criterium) optimale 
instelling van de P.I.D. regelaars te vinden, indien aan de gewenste waarden 
een aantal verschillende stapfuncties worden aangebciden die het gehele 
werkgebied bestrijken. Daarna kan een vergelijking van het regelsysteem met 
P.1.D.-regelaars met een andere multivariabele regeling voor het gekozen 
systeem plaatsvinden. 
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JO 
J1 
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XM2 
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S-Motor .m 
Graphitbiirsten 

I1000 

12.81o.S max. 44.7 dp.= t i e f  

Y', (Erläuterungen S i t e  19) 

Dauerbetriebsbereich 
unter Berücksichtigung der angegebenen thermischen 
Widerstände (Ziffer 17 und 18) und einer Umgebungs- 
temperatur von 25OC wird bei dauernder Belastung die 
max LUI Rotortemperatur erreicht 
A thermische Grenze 

Kurzzeitbetrieb 
Der Motor dad kurzzeitig und wiederkehrend überla- 

-2500 

.2000 &j 

.i500 

1000 

dp.= tief 1 

Terminal 2. 8x0. 5 
\ 8 . 0  

I I I 
Motordaten Wicklungsnummer 

(Bestellnummer) 
I 

1 Empfohiene Leistung 
2 Nennspannung 
3 Leerlaufdrehzahl 
4 Anhaltemoment 
5 Kennliniensteig 
6 Leerlaufstrom 
7 Anlaufstrom 
8 Anschlusswiderstand 
9 Grenzdrehzahl 

1 1  Max Abgabeleistung 
12 Mex. Wirkungsgrad 
13 Drehmomentkonstante 
14 Mechanische Anlaufzeitkon&ñt 
15 Rotorträgheitsrnoment 
16 Anschlussinduktivität 
17 Therm. Widerstand Geh 
18 Therm. Widerstand Rotor- 
19 

Wichtige Hinweise 
O Axialspiel 0,05-0.15 mm 
O Vorgespannte Kugellager fur 

Motorkombinationen mit 
Inkrementaltachoc 
Vorspannkraft min. 24-3.3 N 

axial (dynamisch) 
O Max. Belastung der Kugellager 

nicht vorgespannt 2.8 N 
vorgecpannt 2 N  

radial (5 rnm ab Flansch) 14 N 

(statisch, Welk abgestützt) 700 N 
0,025 mm 

Aufpressdruck (statisch) 64N 

O Radialspiel bei Kugellager 

O Umgebungstemperatur 

O Max. Rotortemperatur 

des Motors -20/+100"C 

dec Motors +125"C 

O Anzahl Kollektorsegmente 11 
O Motorgewicht 109 g 

O Motordaten gernäsc Tabelle sind Nenn- 
daten. Toleranzdarstellung Seite 13. 
Detailliertere Angaben entnehmen Sie 
unseren Computerblättern. 

Irn Standardprogramm sind 
noch weitere Wicklungsausführungen 
sowie Sinterlager ancteile Kugellager 
und Liken ansteile Terminals erhältlich. 

maxon8au kastensystern 
Gleichstromtacho 

Detail Seite 52 

Digital-lnkrementaltacho 

Detail Seite 54 

piqzq.~] E3 
Detail Seite 45 

Stirnradgetriebe 
#EPDS mopqöq. 

 el I.@ 
- 

Aucgabe April 86/Anderungen vorbehalten 
25 

. .- ... 
~ -- . ~ 

---.- . ..: ... . . ~. . . ..-...-,.-.i 



b/z 10-2 
Stirnradgetriebe 1291381 .ml 

Technische Daten 

Stirnradgetriebe geradeverzahnt Sinterlager 
Abtriebswellenlagerung 
Radialspiel. i2 mm ab Flansch 0.1 rnrn 
Axialspiel 0.05-0.2 rnrn 
Max zul. Radiallast. 16 mrn ab Flansch 50 N 
Max zul. Axiallast 30 N 
Max zul. Aufpressdruck 500 N 
Miîîleres Getriebespiel unbelastet 20 
Getriebespiel bei Nominallast belastet 3 O  
Wirkungsgrad pro Stufe - 90% 
Empfohlene Motordrehzahl < 5000 min ' 
Empfohlener Temperaiurbereich -5/+8OoC 

+ Motor-Bestellnummer + Tacho 

-4 23 I 221 . ~ - 1 6 2 ( . ~ ~ ~  
Basis-Motor 2322 ....- 22.225200 
siehe Seite 22 

Digital-lnkrernental- 
Tacho HP HEDC 5010 
Detail siehe Seite 54 

.=]-1721.M-m] 

. ~ ~ . [ ~ - ~ ]  

.mIq.mbml 

Basis-Motor 23 22....- 52.235200 
siehe Seite 22 

Basis-Motor 2326 ....- 12.215200 
siehe Seite 25 

Basis-Motor 2326 ....- 52235200 
siehe Seite 25 

L-4 

Gleichstrorntacho 123)*@ 
Detail siehe Seite 52 

Digital-lnkrernental- 
Tacho HP HEDC 5010 
Detail siehe Seite 54 

.m'.m/m] 
Basis-Motor 2326 ....- 52.235200 
siehe Seite 25 

.Bl62l.[i1511tm 
Basis-Motor 2332 ....- 12.151-050 
siehe Seite 26 

.B[q.m-ml 
Basis-Motor 2332 ....- 12.257-200 
siehe Seite 27 

Gleichstrorntacho m - k d  
Detail siehe Seite 52 

. ~ ~ . ~ ~ ~ 1  
2332 ....- 55.277-200 

siehe Seite 27 

49 
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NP i28 
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REGELING 3 

NOM I NA4L 

P ,  1 .D. FEGELING 

TE : .150E 2 
IP 128 
715 : 3 

5- va 
REGELING 3 

NOiîINAAL 
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4 L x10-' 

0- 

-1 - 

-2, 

?, 1 .D.  SEGELING 

TE : .i50E 2 
NP i28 
RIJ : 1 

ANTENNE REGELING 

REGELING 3 

NOM1 NAAL 

I 





RESPONS IE 

1 t I I 

2 4 6 8 10 0 
0 

TIJD ( S C ]  

P.1.D. QEGELING 

TE : .100E 2 
rlP 128 
?IJ : 1 

RECELIVG 3 - ' PI2) 

NO II I WA 4L 

- -  - - -5 - 

P,! .D. 4EGELING 

TE 1 .100E 2 

\1P i i28 
?IJ : I 

I .  
$9 /o)' êfOj'0 
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BIJLAGE 18 CRITERIUWWAARDEN P.1.D.-REGELING 

De berekende criteriumwaarden van de proefopstelling worden voor een aantal 
instellingen van de P.I.D. regelaars weergegeven in de tabel 1. De stappen 
in de gewensten waarde zijn hierbij zodanig gekozen dat het regelgedrag in 
beide situaties sterk verschilt. 

K;iK& 0.4 0.8 1 2 3 4 6 9 12 
0.4 
0.8 
1 

2 
3 
4 
6 
9 

12 

8 
0.4 
0.8 
1 
2 
3 
4 
6 
9 
12 

33.22 37.35 40.77 45.36 42.46 41.25 40.68 40.54 40.70 
24.65 31.36 30.34 27.30 27.48 27.24 26.61 26.54 26.68 
24.20 30.20 27.29 26.18 c-9 26.08 26.34 27.08 3 24.17 29.58 28.50 27.80 27.56 27.17 27.38 27.45 27.84 
26.04 30.64 29.86 28.06 27.85 27.65 27.83 28.07 28.43 
26.70 31.99 31.24 29.15 28.34 28.23 28.39 26.64 28.97 
28.11 31.65 31.87 29.75 29.11 28.97 28.82 29.24 29.57 
28.81 32.90 32.54 30.12 29.69 29.14 29.31 29.73 30.11 
29.97 33.57 33.11 30.58 30.19 29.85 29.78 30.20 30.57 

(og= u eg= u/2 

21.42 28.54 26.76 24.23 24.87 23.71 24.26 24.42 23.12 
17.58 18.12 22.01 22.90 21.12 21.14 20.73 20.21 19.80 
15.57 17.19 18.12 18.33 18.42 18.67 18.70 18.77 19.07 
19.30 18.69 15.86 15.14 15.73 15.84 15.82 16.07 16.11 
18.95 16.58 15.90 14.76 14.91 14.71 14.82 14.97 14.91 
19.07 16.22 16.13 14.73 
19.61 16.01 17.41 15.07 
20.27 15.87 17.42 15.61 15.27 15.42 15.12 15.19 15.39 
20.73 16.36 17.85 16.26 15.83 16.36 16.13 16.05 16.24 

Tabel 1 : criteriumwaarden proefopstelling indien 
‘I ’=- tg=O te= 15 sec. Vv= 15 V. Imaxj= 400 mA. 
Jo= 2.67.10-2kgm2 J1= 7.16.10-2kgm2 J2= 2.58.10-4kgm 
J 3 = 6.85.10-2kgm2 ~ ( O ) = e ( O ) = ~ ( O ) = Q ( O ) = O  

i 2 



ïn tabel 2 worden de criteriumwaarden weergegeven als de dooi- de versterkers 
maximaal te leveren stroom i 
ning van de versterkers gelijk is aan 30 V .  

gelijk is aan 1000 mA en de vuedingsspan- max j 

0.4 
0.6 
o .  8 

1 
1.5 
2 
3 
4 

O 
0.4 
0.6 
0.8 
1 
1.5 
2 
3 

4 

0.4 0.6 0.8 1 1.5 2 
32.98 37.62 38.45 51.06 64.31 85.11 
28.60 34.63 36.57 42.01 52.50 68.28 

40.09 48.86 61.92 
38.86 47.76 57.72 

38.60 33.17 33.08 35.36 52.29 61.53 
49.20 49.39 44.42 41.77 47.69 71.90 
81.07 83.15 80.55 82.23 68.88 77.11 
128.28 131.36 127.49 129.74 133.83 109.44 

24.23 25.68 29.75 30.78 41.12 54.23 
19.15 19.74 22.38 23.91 39.52 48.17 

20.94 35.93 44.0% 
19.73 30.34 41.15 

19.53 15.94 20.37 21.73 26.47 34.44 
18.71 16.06 19.38 24.56 32.95 36.52 
23.09 26.52 22.32 21.86 37.08 49.68 
33.21 33.61 32.54 35.84 41.71 54.41 

tabel 2 : criteriumwaarden proefopstelling indien 
I '  = ~d = O t = 15 sec. Vv= 30 Volt Imaxj= 1000 mA 
Jo= 2.67.10-2kgm2e J1= 7.16.1OW2kgm2 J2= 2.58.10-4kgm2 
J3= 6.85. 10-2kgm 

i 

O 2 ( O )  = O  ( O )  =y ( O )  =9 ( O )  =O 
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BIJLAGE 21 CRITERIMAARDEN BIJ REGELING VAN FREUND 

De berekende criteriumwaarden van de proefopstelling worden voor een aantal 
waarden van de regelparameters van Freund weergegeven in tabel 3. 

q g = u  e g = u  

kib 0.5 1 2 3 4 5 6 7 10 
0.5 36.44 30.43 45.20 66.34 93.98 126.22 160.44 194.74 288.83 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
10 

28.20 21.25 25.66 33.75 42.49 
32.69 19.56 16.99 19.69 23.54 
39.50 22.16 
52.52 27.87 
69.26 35.78 20.42 
88.64 45.77 24.70 18.41 16.45 
113.12 57.53 30.31 21.45 18.09 
207.59 104.42 52.99 35.36 26.83 

(Pg = f 

53.25 5S.06 78.39 125.47 
27.83 32.35 37.04 52.53 
20.32 23.05 25.95 35.17 
17.22 18.96 20.90 27.38 
16.08 17.08 18.37 23.07 
16.08 16.44 17.19 20.56 
16.85 16.61 16.89 19.12 
22.67 20.44 19.25 18.51 

e g  = r/2 

kib 
0.5 

10 

o. 5 1 2 3 4 5 6 7 10 
64.38 126.61 133.38 143.92 157.74 173.86 190.98 208.11 255.17 
34.73 26.45 16.13 21.34 27.07 33.15 40.88 49.2’1 78.63 
33.48 59.54 11.73 12.61 15.00 17.66 20.48 23.41 33.06 
23.91 14.61 13.04 14.73 16.52 22.26 
31.77 18.64 11.19 12.24 13.43 17.43 
38.90 20.76 10.56 11.15 11.92 14.79 
47.94 26.43 16.06 11.86 10.82 10.65 10.84 11.27 13.29 
62.43 30.62 17.27 13.55 11.93 11.24 11.06 11.18 12.47 
102.42 52.12 28.96 21.19 17.16 15.07 13.78 13.01 12.37 

Tabel 3 : criteriumwaarden prc~efopstelling indien 
b = b = b k = kg= k te= 15 sec. Vv= 30 V. Imaxj= 1000 mA. 

(P(O)=8 (O)=&O)=é (0)=0 
J = 2 - 5 8 .  10-4kgm2 

2 C D g  w 
Jo= 2.67.10-2kgm2 J1= 7.16.10-2kgm 

-2 2 J3= 6.85.10 kgm 2 
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