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SAMENVATTING.

Sinds begin '87 is er op de TUE een x-y-tafel aanwezig om onderzoek te doen naar

de toepassing van met lineaire regelingen op robotsystemen met flexibele

elementen. Omdat deze regelingen gebaseerd worden op een systeemmodel, is het

zaak een goed model van net systeem te hebben. Na het opstellen van een

dynamisch model kan metbehulp vansimulaties een vergelijking gemaakt worden

tussen modelresponsies en gemeten responsies, en op basis daarvan kaIi het model

desgewenst worden aangepast. Voor het opstellen van het model is gekozen voor

een elementmethod~achtige aanpak, omdat dit het doorvoeren van veranderingen

in het model sterk vereenvoudigt. baar ten tijde van het uitvoeren van de metingen

het voor de opstelHng geplande meetsysteem en de hardware voor sturing van de

motoren nog in ontwikkeling waren, wordt getracht het dynamis'ch gedrag te

verifH~ren met behulp vari lineaire analyse apparatuur. Dit betekent dat het

niet-lineaire systeemmodel in een aantal situaties gelineariseerd wordt en dat in

deze situaties gemeten en berekende overdrachtsfuncties met elkaar worden

vergeleken. Om te kijken wat de invloed van droge wrijving is op de schatting van

overdrachtsfuncties met behulp van deze apparatuur, is tot sloteen simulatie

uitgevQerd waarin dit effect naar voren komt.
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INLEIDING.

Er is in de vakgroep WFW een proefopstelling (een x-y tafel) aanwezig, die
bedoeld is om onderzoek te doen naar de toepassing van niet lineaire regelingen op
robotsystemen met flexibele componenten. Ret doel is om na te gaan in hoeverre
het mogelijk is een lichte, slappe constructie waarvan het dynamisch gedrag bekend
is, met behulp van een meet- en regelsysteem te positioneren. Bij dit onderzoek is
het nodig een goed model van het systeem te hebben. Daar een model nu eenmaal
slechts een benadering van de werkelijkheid kan zijn, moet gezocht worden naar
een compromis tussen enerzijds nauwkeurigheid en anderzijds hanteerbaarheid. Ret
doel van mijn afstudeerwerk was het opsteIlen, simuleren, en verifieren van een
dynamisch model van deze x-y-tafel. Om tot een dynamisch model te komen
wordt de constructie in een groot aantal eenvoudig te modelleren elementen
verdeeld. Per element worden vervolgens een aantal veronderstellingen gedaan wat
leidt tot een mathematisch verband tussen in de knooppunten (dat wil zeggen daar
waar elementen aan elkaar gekoppeld zijn) gedefinieerde fysische grootheden. Door
op deze manier te werk te gaan worden de modelaannames op een systematische
manier vastgelegd. De afzonderlijke elementen worden genummerd, en door dit
nummer eveneens aan de met dit element samenhangende parameters mee te
geven, worden aIle systeemparameters eenduidig vastgelegd. AIle vergelijkingen
voor de elementen tesamen met de vergelijkingen voor de koppeling van de
grootheden in de knooppunten (bijvoorbeeld krachtenevenwicht en continuIteit),
leiden tot een stelsel vergelijkingen dat het dynamisch gedrag van de totale
contructie beschrijft. Ais eenvoudig voorbeeld voor de gevolgde werkwijze wordt
het onderstaande massaveersysteem beschouwd.

\1--- Fv

M

M

figuur 0.1 -----x
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Binnen dit systeem zijn drie verschillende elementen te onderscheiden, namelijk:

- een massa
- een veer
- een demper

De gedane veronderstellingen en de daaruit voortvloeiende elementvergelijkingen
zijn:

- massa is een star lichaam met massa m

F-F -F d=mxxmv m
- veer is massaloos, lineair elastisch materiaalgedrag

F = k x (x 2 - x 1 - 10)v v v
- demper is massaloos, visceuze demping

Fd = b x ( xd2 - xdI )

Vergelijkingen voor actie is reaktie:

F = Fv mv
Fd = Fmd

Vergelijkingen voor aansluiting:

xvI = 0
xdI = 0

xv2 = x
x d2 = x

In hoofdstuk 1 zal aansluitend worden besproken uit welke elementen de x-y-tafel
is opgebouwd, de veronderstellingen die met betrekking tot deze elementen zijn
gedaan, en de elementvergelijkingen daaruit voortvloeien.
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HOOFDSTUK 1: HET MODEL.

Globaal gezien bestaat de x-y-tafel uit twee evenwijdige reehtgeleidingen met twee
sledes voor bewegingen in x-riehting (zie figuur 1.1). Op deze twee x-sledes is een
y-geleiding met slede bevestigd voor beweging in y-riehting. De aandrijving bestaat
uit twee gelijkstroommotoren, die met een tandriem de sledes aandrijven. De
gelijkstroommotor voor de aandrijving in y-riehting is op de y-geleiding bevestigd,
die voor de x-riehting is bevestigd op het frame. Deze laatste is door middel van een
tandriem verbonden met een as die beide x-sledes aandrijft. Om te kunnen
experimenteren met speling en stijfheid isde koppeling tussen tandriem en sledes
instelbaar gemaakt (zie ook appendix 1). De hoek tussen dwarsslede en de x-as is te

varieren tussen 75° en 105°.

a = motor 1
b = aandrijfas
e = x-geleiding
d = tandriem
e = x-slede
f = y-geleiding
g = motor 2
h = y-slede

figuur 1.1

1.1 MODELAANNA MES.

Het model is bedoeld om de responsies van de eonstruetie op aan de versterkers van
de motoren aangeboden stuurspanningen te voorspellen. In eerste instantie worden
aIleen de bewegende delen als elementen gemodelleerd, terwijl het frame van de
eonstruetie wordt verondersteld star te zijn. Van een deel van de elementen wordt
aangenomen dat zij zieh als star liehaam gedragen, de rest wordt elastiseh
verondersteld. Van de laatste groep wordt de massa gelijk aan nul gesteld, als deze
klein is ten opziehte van die van de omringende elementen. De massa van deze
elementen zal zo mogelijk in die van de overige elementen verrekend worden. Verder
wordt in het model aangenomen dat ten opziehte van elkaar bewegende onderdelen
een viseeuze en Coulombse wrijvingskraeht op elkaar uitoefenen, en dat er geen
verplaatsingen loodreeht op het x-y vlak optreden.
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Binnen het model worden de volgende elementen onderscheiden:

A - versterkers
B-motoren
C - aandrijfas
D - riemwieltjes
E - tandriemen
F - riemblokjes
G - drukveren
H -loopwieltjes
1- sledes
J - y-geleiding

Voor elk van deze elementen vindt hierna een korte beschrijving plaats, en worden de
bij de modellering gedane veronderstellingen nader toegelicht. Appendix 2 geeft een
schematische weergave van de x-y-tafel opgebouwd uit deze elementen.

1.2 BESCHRlJVING VAN DE ELEMENTEN.

A - De versterkers.

Aangenomen wordt dat de versterkers zich als ideale stroomversterkers gedragen. Dit
betekent dat er een lineair verband tussen ingangsspanning en motorstroom wordt
verondersteld.

I =k xv·m v z

B - De motoren.

1m = motorstroom

kv = versterkingsfactor

vi = ingangsspanning

De rotor wordt gemodelleerd als een star lichaam. De tandriem die de rotor van
motor 1 verbindt met de aandrijfas wordt verondersteld rekloos te zijn (zie figuur
1.1). De overbrengingsverhouding i tussen motor en aandrijfas is 60/13. Op het
rotorlichaam werken visceuze en Coulombse wrijvingskrachten. Aangenomen wordt
verder dat het koppel dat door de stator op de rotor wordt uitgeoefend een lineaire
functie is van de stroom door de motor.
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Dit leidt tot de volgende elementvergelijking:

J x ;p = kT x I - b x (p + T + TTm m w

J = massatraagheidsmoment

ep = hoekverdraaing van de rotor

kT = koppel-stroom contante

1m = motorstroom

bm = visceuze wrijvingscoefficient

Tw = Coulombs wrijvingskoppel

TT = tandriemkoppellast

figuur 1.2

Aangenomen wordt dat de grootte van het droge wrijvingskoppel dat op de rotor
werkt constant is. De stator van motor 2 oefent in het x-y-vlak een reaktiekoppel

-(kTxIm-bmx(p+Tw) uit op de x-slede waarop deze bevestigd is. Omdat

aangenomen wordt dat beide star verbonden zijn, kan de massa van motor 2 in die
van de x-slede worden verdisconteerd.

C - De aandriifas.

Aangenomen wordt dat de aandrijfas massaloos is, en dat het gedeelte van deze as dat
de voorste x-slede (zie figuur 1.1) aandrijft star is. De rest van de as wordt
gemodelleerd als een lineaire torsieveer met veerconstante kep' Dit geeft als

vergelijking voor de as:

T =k x('P2-ept)a ep

-~.~ ~'fl

--..--1 ....

figuur 1.3

Ta = op de as uitgeoefende

koppel

k = torsieconstanteep
ep = hoekverdraaing van

een asuiteinde

D - De riemwielties.

Dit zijn de wieltjes waarop de tandriemen bevestigd zijn. In het model wordt
aangenomen dat deze massaloos zijn, wrijvingsloos draaien, en dat de asjes waarop zij
bevestigd zijn niet vervormen.
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De resulterende vergelijking voor dit element zijn dus vergelijkingen voor
krachtenevenwicht:

Fl - F2 = 0
Fa -F1 - F2 = 0

figuur 1.4

E - De tandriemblokies.

Dit zijn twee kleine stalen plaatjes die de beide tandriemuiteinden op elkaar
klemmen. Zij zijn nodig om de tandriemkrachten door te leiden naar de sledes. Zij
worden gemodelleerd als massaloos star lichaam. Ook voor dit element ontstaat een
vergelijking voor krachtenevenwicht als elementvergelijking:

Fl - F2 - Fa + F4 = 0

;:~---~:
figuur 1.5

F - De tandriem.

Ret tandriemmateriaal wordt lineair elastisch en massaloos verondersteld. Voor het
constitutieve gedrag van een stuk tandriem met ongespannen lengte Lo geldt:

Ft = k'x (L/Lo -1)

Ft = 0

voor L ~ Lo

voor L < Lo

figuur 1.6

Ft =

k' =
L =

doorgeleide kracht

stijfheidconstante [N]

momentane lengte van de
tandriem
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Aangenomen wordt dat tussen tandriem en riemwieltjes geen slip optreedt en dat het
tandriemmateriaa1 ter p1ekke niet vervormt. De tota1e tandriem wordt opgebouwd
gedacht uit drie de1en. Het eerste dee1100pt van het aandrijvende riemwie1 tot aan
het riemb1okje, het tweede van dit b10kje tot aan het keerwie1, en het derde van
keerwie1 terug naar het aandrijvende riemwiel. Omdat de ongespannen 1engte van de
verschillende tandriemparten variabe1 is, is de stijfheid van de tota1e aandrijving bij
bewegingen van de sledes niet constant.

G - De drukveren.

am de tandriemkrachten op de sledes over te brengen wordt gebruik gemaakt van een
aanta1 drukveren. Deze worden aan weerszijde van het tandriemb10kje over de
tandriem geschoven. Het zo ontstane verenpakket wordt vervo1gens tussen twee op de
slede bevestigde aans1agen gep1aatst (zie Appendix Ib). De afstand tussen deze
aans1agen is inste1baar gemaakt waardoor het mogelijk is een speling in de
aandrijving te introduceren. De drukveren zijn spiraa1veren met een grove winding,
en worden gemodelleerd a1s massa10ze veren met een constante veerstijfheid en een
minima1e veerlengte. Bij deze minima1e veerlengte zijn de veerwindingen tegen e1kaar
gedrukt, en wordt de veer star veronderste1d. Doordat de veren verschillende
stijfheden kunnen hebben en voorgespannen kunnen worden, kan de resu1terende
stijfheid een sterk niet-lineair karakter krijgen. De e1ementvergelijkingen zijn:

Fd = kd x (10 + Xl - X2)

Fd = 0

Fd ~ kd x (10 - 1m)

voor 1m + Xl <X2 < 10 + Xl

voor X2 ~ 10 + Xl

voor X2 = 1m + Xl (deze kracht is

onbepaa1d)

I.

figuur 1.7

= veerkracht

= veerstijfheid

= ongespannen veerlengte

= minima1e veerlengte
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H - De loopwielties.

Een slede bestaat uit een stalen plaat waarop een viertalloopwieltjes bevestigd zijn.
Deze zijn voorzien van een groef, die past op een op de geleiding bevestigde lijst. De
loopwieltjes worden gemodelleerd als massaloze, lineaire veren. Zij worden met een
kleine voorspanning op de geleiding gemonteerd. Aangenomen wordt dat de
loopwieltjes per slede identiek zijn en dat zij op de slede een visceuze en Coulombse
wrijvingskracht uitoefenen die evewijdig is aan de bewegingsrichting van de slede.

figuur 1.8

I - De sledes.

De slede wordt gemodelleerd als star liehaam met drie graden van vrijheid, twee
translaties en een rotatie. In het massamiddelpunt van de slede wordt een vast
assenstelsel gedefinieerd, ten opziehte waarvan verbindings- en
kraehtaangrijpingspunten bepaald kunnen worden (figuur 1.9). Aangenomen wordt
dat de resultante van de wrijvingskraehten van de loopwieltjes op de slede aangrijpt
in het geometriseh middelpunt van de loopwieltjes, dat de kraehtriehting evenwijdig
is aan de geleidingsrichting, en dat deze gesehreven kan worden als:

loopwielkrachtresultante

visceuze dempingseonstante

relatieve snelheid van de
slede ten opzichte van de
geleiding in geleidings
riehting

Coulombse wrijvingskraehtF =e

x =

Fw.. .
I I I mmpt-L:li-'x ..1 -----""'--L...,

figuur 1.9

De kraeht Fe is een wrijvingsconstante It maal de som van loopwielkrachten, waarvan

wordt aangenomen dat zij haaks op de geleidingsriehting staan. Aangenomen wordt
dat de riehting van de op de sledes werkende krachten onafhankelijk is van de
sledepositie.
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J - De y-geleiding.

De y-geleiding wordt gemodelleerd als twee gekoppelde buigbalken. Dit betekent dat
wordt aangenomen dat de y-geleiding in dwarsrichting flexibel en in langsrichting
star is. Van de krachten en koppels die door de sledes op de y-geleiding worden
uitgeoefend wordt aangenomen dat zij in drie punten aangrijpen (zie figuur 1.10). Het
middelste krachtaangrijpingspunt ligt niet vast, maar komt overeen met de plaats
van de y-slede op de geleiding. Door de geleiding op deze manier te modelleren blijft
het aantal vrijheidsgraden beperkt. In eerst instantie worden de verbinding van de
beide balkuiteinden met de x-sledes als starre inklemming gemodelleerd. De massa
van dit flexibele element wordt niet verwaarloosd maar wordt op de in de
elementenmethode gebruikelijke wijze in rekening gebracht (zie bijlage 1). Omdat het
verplaatsingsveld van het balkelement in dit bijzondere geval een niet-lineaire functie
in de vrijheidsgraden is, ontstaat er een stelsel niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen voor de beschrijving van dit element.

figuur 1.10
x
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HOOFDSTUK 2: DE SIMULATIE.

Om uitgaande van de in hoofdstuk 1 beschreven elementen te komen tot een model
van het totale systeem, moeten hieraan in principe de vergelijkingen voor
krachtenevenwicht en continulteit in de knooppunten nog worden toegevoegd. Door
deze systematische manier van werken ontstaat een zeer groat stelsel zeer
eenvoudige vergelijkingen. De reduktie van dit stelsel kan voor een zeer groot
gedeelte eenvoudig analytisch gebeuren. Daar waar elementvergelijkingen van niet
massaloze elementen gereduceerd moeten worden, gebeurt dit numeriek. De
elementvergelijkingen van deze elementen worden als basisvergelijkingen voor het
numerieke oplossingsproces gekozen. De krachten die door de overige elementen op
deze elementen worden uitgeoefend kunnen op ieder willekeurig tijdstip met behulp
van de overige elementvergelijkingen worden berekend. Door de vrijheids&raden
van de massaloze elementen (eventueel met behulp van een aantal constanten) voor
zover mogelijk uit te drukken in de traagheidsvoerende vrijheidsgraden wordt het
aantal vergelijkingen en onbekenden drastisch gereduceerd. Zo is voor het
voorbeeld uit de inleiding direkt in te zien dat hiervoor geldt:

mxx=F-kxx-bxx

op deze manier wordt weliswaar een stuk systematiek overboord gegooid, maar het
maakt het werken met het hierdoor verkregen aantal vergelijkingen en onbekenden
een stuk eenvoudiger.

2.1 De massaloze elementen.

Op dezelfde manier als bij het bovenstaande voorbeeld worden de krachten die door
de loopwieltjes op de y-geleiding en op de sledes werken bepaald en in de
betreffende elementvergelijkingen in rekening gebracht. Om de krachten die door
de overige massaloze elementen op sledes en rotoren worden uitgeoefend te
berekenen, wordt als voIgt te werk gegaan. Allereerst wordt gebruik gemaakt van
het krachtenevenwicht over het keerwiel am een nieuwe vergelijking voor de
tandriemparten af te leiden. De afstand L' is de maximale hartafstand tussen de
twee riemwieltjes waarbij de tandriemparten ongespannen zijn (zie figuur 2.1).
Definieer in deze toestand de hoek cp zodanig dat rx cp gelijk is aan X. Door de
afstand L' te vergroten tot L worden de tandriemparten voorgespannen. In te zien
is dat voor de tandriem geldt:

F1 = k'(Xj(rxcp)-I)

F2 = k'((2xL-d-X)j(2xL'-d-rx cp)-I)

(2.1)
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figuur 2.1

De vrijheidsgraden van de drukveren ter plaatse van hun verbinding met het
riemblokje, kunnen in de vrijheidsgraad X (en een constante) worden uitgedrukt.
Deze onbekende vrijheidsgraad kan nu voor iedere positie van slede en rotoras
iteratief bepaald worden met behulp van de vergelijking van krachtenevenwicht
over het tandriemblokje. Voor de bepaling van de krachten tussen motor 1 en de
achterste slede (fig 1.1) moet tegelijkertijd met X ook de hoekverdraaiing van het
aandrijfwiel cp worden bepaald. Als deze onbekenden bepaald zijn kunnen de
krachten en koppels die op de sledes en rotoren werken worden berekend.

2.2 De traagheidsvoerende elementen.

Als basis voor de oplosmethode van het resterende probleem dient een stelling uit
de Lagrange mechanica die zegt dat een mechanisch systeem met
verbindingsbetrekkingen (= constraintvergelijkingen) tussen vrijheidsgraden
beschreven wordt door het stelsel:

M(g) ii = Q(g,g,t) - ~~9. L\

~(g,t) = Q

(2.2)

(2.3)

M = massamatrix [(n+m)*(n+m)l
g = vector met gee;eneraliseerae

vrijheidsgraden (n+m)
Q = rechterlidvector (n+m)
~ = vector met

Lagrangemultiplicatoren (m)
!12. = vector met

verbindings-betrekkingen (m)
9. = di fferentiatie naar de
, vector g
!12. (l = mat rix van afgeleiden
,~ [rnxn]
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In deze uitdrukking kan de term s,2~g A worden gezien als vector met de

gegeneraliseerde krachten die nodig zijn om de verbindingsbetrekkingen in stand te
houden. Om het model van de x-y-tafel verder op te lossen, wordt het in de vorm
van vergelijkingen (2.2) en (2.3) gegoten door aan het stelsel van negentien
elementvergelijkingen (acht voor de y-geleiding, twee voor de rotoren, en drie maal
drie voor de sledes) de volgende zeven vergelijkingen als constraintvergelijkingen
toe te voegen:

twee maal drie vergelijkingen voor continuIteit in de knooppunten van
de x-sledes met de balkuiteinden (twee translaties en een rotatie per
slede).
de vergelijking die de verplaatsing van de y-slede aan de voor het
balkelement gedefinieerde verplaatsing van het krachtaangrijpingspunt
koppelt.

Ret grote voordeel van de verdere numerieke verwerking van dit stelsel is de
flexibiliteit van het model ten aanzien van modelaannames. Ret is nu bijvoorbeeld
erg eenvoudig om het aantal vrijheidsgraden te reduceren. Dit kan door het
toevoegen van constraintvergelijkingen waarin veronderstellingen ten aanzien van
vrijheidsgraden tot uitdrukking komen. Een tweede voordeel is dat bij een
algemene opzet van het numerieke gedeelte, het raamwerk gebruikt kan worden
voor de simulatie van een groot aantal andere systemen. Een nadeel is uiteraard
dat de benodigde rekentijd voor een simulatie aanzienlijk toeneemt.

2.3 De oplosmethode.

Er zijn diverse manieren om het stelsel vergelijkingen (2.2) en (2.3) op te lossen
(literatuur [1D. De door mij gevolgde weg (zie ook [2D zal hier nader worden
toegelicht. De onbekenden in dit stelsel zijn Aen g. De onbekende g kan worden

bepaald door integratie van g, maar deze is niet direkt uit het stelsel vergelijking

op te lossen omdat noch Anoch gin (2.3) voorkomen. Tweemaal differentieren van
(2.3) en omschrijven ervan leidt tot:

(2.4)

Zodat na het combineren van de vergelijkingen (2.2) en (2.4) gbepaald kan worden
uit het stelsel:

[
M

(2.5)
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De matrix in het linkerlid is regulier omdat S2, van volle rang is. Is dit niet het,g
geval dan zijn er constraintvergelijkingen afhankelijk, en is de beschrijving van het

systeem onjuist. Integreren van gmet begincondities:

t = 0: g=g
o

g=g
o

S2,=Q

~=Q

leidt tot een oplossing voor g(t).

In de praktijk is dit echter niet mogelijk, omdat fouten in SQ en i£ tijdens de
numerieke integratie ongelimiteerd kunnen toenemen. Om dit te voorkomen wordt
de vector g gesplitst in twee deelvectoren, een met onafhankelijke- en een met
afhankelijke vrijheidsgraden:

g= y => onafhankelijke vrijheidsgraden

11 => afhankelijke vrijheidsgraden

De keuze voor de elementen voor de verschillende vectoren komt later nog ter
sprake. De onafhankelijke vrijheidsgraden worden geintegreerd, en na elke
integratiestap worden de afhankelijke vrijheidsgraden zodanig bepaald dat voldaan
is aan de voorwaarden:

III = 0 . In = 0
~ -,~ -

De bepaling van y gebeurt niet direkt met behulp van (2.5), maar eerst worden
hieruit de Lagrange-multiplicatoren geelimineerd. De voordelen van deze
eliminatie zijn:

1:. De matrix in het linkerlid wordt kleiner (4(nm+mm) termen minder),
en hierdoor kan de numerieke verwerking, vooral in die gevallen
waarbij er veel constraintvergelijkingen zijn, sneller worden.

2. De massa- dempings- en stijfheidsmatrix van het gelineariseerde
systeem voor een bepaalde positie van het systeem kunnen eenvoudig
bepaald worden. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden voor het
berekenen van overdrachtsfuncties.

Uitschrijven van vergelijking (2.4) in termen van 11 en y levert:

vv vu ~ T
M-y +M-ii =2 -SQ v.:1

'-
uv uu .!!. T

M-y + M-ii =2 -S2, u.:1,

(2.6)
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Indien de matrix s,2,g, van volle rang is kunnen Y en II al t i j d zodan ig gekozen

worden dat s,2 T inverteerbaar is. Na voorvermenigvuldiging van de tweede
,11

vergelijking met ( s,2 ~ )-1 en vervolgens elimineren van Auit de eerste vergelijking,-
ontstaat:

vv T uv vu T uu v T u
(M-+ D M-)y + (M-+ D Mjll = Q-+ D Q-

met D = - (s,2 )-1 x s,2
,!:! ,~

(2.7)

De in deze vergelijking voorkomende afuankelijke variabelen 11, il en t, kunnen met
behulp van de constraintvergelijkingen worden bepaald:

s,2 (ll,Y,t) = .Q.

iR. (ll,Y,t) = .Q.

j£ (ll,Y,t) = .Q.

=>

=>

=>

II (iteratief oplossingsproces)

. . ( )-1II = Dy - s,2 u x !12. t,- ,
.. .. ( )-1II = Dy - s,2 u x 2

'-
Invullen van de laatste vergelijking in (2.7) levert uiteindelijk:

vv T uv vu T uu
{ (M-+ D M-)+(M-+ D MjD} y =

(2.8)

Rieruit is y te berekenen.

Bijlage 2 geeft een korte beschrijving van het gebruik van de routines en een
illustrerend voorbeeld.

Een beperking.

Omdat het de bedoeling is met behulp van het model regelingen te simuleren,
wordt de simulatie uitgevoerd met het programma REGNONLIN. Dit heeft als
consequentie dat voor de beschrijving van het systeem moet worden overgegaan op

een toestandsbeschrijving. De elementen uit de vectoren y en y worden als
toestandsgrootheden gedefinieerd. Ret toestandsverloop wordt berekend door
integratie van de afgeleiden van deze toestandsgrootheden. Omdat het niet
mogelijk is tijdens deze integratie de elementen uit II en Y te verwisselen, moeten
deze zodanig gekozen worden dat de matrix s,2 steeds inverteerbaar is. In de,ll
meeste gevallen zal deze beperking echter niet tot problemen leiden.
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HOOFSTUK 3: MODELVERIFICATIE.

Om het model te verifieren en numerieke waarden voor de modelparameters te
vinden worden metingen aan de constructie verricht. Deze zijn onder te verdelen in
een aantal statische en dynamische metingen.

3.1 Statische metingen.

Als eerste zijn de massa's van de in het model voorkomende onderdelen bepaald.
Appendix 2b geeft hiervan eell overzicht. De hierin voorkomende
massatraagheidsmomenten van de motoren zijn gegeven door de fabrikant, de
overige zijn schattingen. Vervolgens is gekeken naar het verloop van de stijfheid
van de tandriemaandrijving als fllnctie van de positie van de slede. Hiervoor wordt
de tandriem aan de slede bevestigd (de instelbare veren worden verwijderd) en de
aandrijfas geblokkeerd. Er wordt een oplopende kracht op de slede evenwijdig aan
de geleidingsrichting aangebracht, en de verplaatsing van de slede als gevolg van
deze kracht wordt gemeten. Door dit experiment voor een aantal sledeposities uit
te voeren, is het verloop van de stijfheid van de aandrijving bekend. In figuur 3.1 is
deze gemeten stijfheid uitgezet als functie van de positie van de slede. In deze
grafiek is eveneens het verloop van deze stijfheid getekend op basis van het model
voor de tandriem ( formule (2.1) ). Hierin is voor k' de gemeten waarde voor de
stijfheid van de tandriem per eenheid van rek gebruikt. Deze is bepaald door de
stijfheid van een stuk tandriem te bepalen en deze vervolgens te delen door de
ongespannen lengte van deze tandriem.

Tand ri ern slijfheids\'crloo!,

..
400 "\..

350 - \,

\\..
:100" \.

]
~ 250

200·

150

--'-.

100 _ gemetcn _

50 "~"._-~-~-~-"~-

200 300 400 500 600 700 000 UOO 1000 I lOO 1200

Sledei'0~ilic

figuur 3.1

Dat de gemeten curve onder de op basis van het model berekende curve ligt, is
waarschijnlijk het gevolg van de vervorming van de riemwielasjes en de tanden van
de tandriem. Deze zijn in het model niet zijn meegenomen, wat betekent dat het
tandriemmodel moet worden aangepast.
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In plaats van het opnieuw gaan modelleren van de tandriem en te gaan meten aan
kleinere details, kan veel eenvoudiger het gemeten stijfheidsverloop van de
tandriem in het model worden gebruikt. Hiervoor wordt een functie kfit (cp) gefit op

de gemeten waarden voor de tandriemstijfheid. Met behulp van deze functie kan de
resulterende kracht op de slede geschreven worden als:

Hierbij is ro de verhouding tussen X en cp voor onbelaste slede en motoras, ro komt
overeen met r x L/L' uit figuur 2.1.

3.2 Dynamische metingen.

Omdat het voor de proefopstelling geplande meetsysteem evenals de software voor
de sturing van de motoren nog in ontwikkeling is, wordt besloten de dynamische
metingen uit te voeren met behulp van een HP-analyzer. Deze kan twee analoge
signalen filteren en bemonsteren, waarna met behulp van Fast Fourier
Transformatie auto- en cross-spectra van deze signalen geschat kunnen worden
(zie ook hoofdstuk 4). Uit deze spectra kan een overdrachtsfunctie tussen deze
signalen worden berekend. Door in een aantal werkpunten van het niet-lineaire
systeem de overdrachtsfunctie te meten kan in deze punten een uitspraak worden
gedaan over de overeenkomsten tussen systeem en gelineariseerd model. Omdat het
totale systeem erg complex is, is het verstandig de constructie zoveel mogelijk in
delen door te meten. Op die manier is het mogelijk om na het samenvoegen van
verschillende constructieonderdelen de invloed hiervan op de totale constructie vast
te stellen. De motor voor x-bewegingen met de hieraan star verbonden
verondersteld de aandrijfas, die door middel van de flexibele tandriem verbonden is
aan een van de x-sledes, is het eerste doorgemeten dynamische systeem.
Schematisch ziet dit systeem er als voIgt uit:

F

/

figuur 3.2

De bijbehorende bewegingsvergelijkingen zijn:

Ml Xl + bl Xl + b ( Xl- X2 ) + k ( Xl- X2 ) = F

M2 X2 + b2 X2 + b ( X2- Xl, ) + k ( xr Xl ) = 0
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In dit model is de hoekverdraaiing van de motor omgerekend naar een equivalente
verplaating X1 van een denkbeeldige translerende massa op de geleiding. De
massatraagheidsmomenten van motor en aandrijfas moeten daarom worden
omgerekend naar een waarde voor de massa M1. De kracht F is de door de motor
op deze denkbeeldige massa uitgeoefende kracht. Er geldt:

(i = de overbrengings
verhouding )

X1 = CP t x i x ro = cp x romo or as

M1 = ( Jmotor x z"2 + Jas ) / ro2

F = T x i / ro = v· x k x kT x i / rom z v

Het systeem wordt geexciteerd met behulp van motor 1 (figuur 1.1). Aan de ingang
van de versterker wordt een blokvormig signaal aangeboden met een random
amplitude. De versnellingen van de beide massa's worden gemeten met behulp van

pH~zo---€lektrische versnellingsopnemers. De versnellingsopnemer voor X1 wordt op
een arm bevestigd die op de aandrijfas geklemd is. Appendix 5a toont de gemeten

overdrachtsfuncties xt/F en X2/F en een op basis van bovenstaand model
uitgevoerde fit. Op zich lijken deze fits goed overeen te komen met de gemeten
overdrachtsfuncties, maar gezien het feit dat de responsies van het systeem op
sinusvormige signalen beschouwd in het tijddomein bepaald niet sinusvormig zijn,
is enige voorzichtigheid bij een interpretatie van de resultaten geboden. Het is
gebleken dat het excitatieniveau, de afstelling van de sledeloopwieltjes en de
voorspanning van de tandriem van grote invloed zijn op de gemeten overdrachts
functies. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de aanwezigheid van (niet lineaire)
droge wrijvingskrachten kunnen zijn, welke een verstoring van de meting
veroorzaken. Een vervelend gevolg hiervan is dat dit de reproduceerbaarheid van de
metingen niet ten goede komt en dit dus ook geldt voor de bijbehorende
systeemparameters. De grafieken van appendix 5b laten een aantal gemeten
overdrachtsfuncties zien bij een toenemend excitatieniveau.

Voor de ongedempte eigenfrequentie van het systeem geldt:

fo = j k x ( M1 + M2 ) / M1 / M2 (3.1)

Om naast de in appendix 5 getoonde overdrachtsfuncties een indruk te krijgen van
de overeenkomst tussen model en werkelijk systeem, wordt de overdrachtsfuntie
gemeten voor een aantal posities van de slede op de geleiding. Ook wordt bij een
aantal metingen aan de slede een extra massa toegevoegd. Op die manier worden
twee van de drie termen uit vergelijking (3.1) gevarieerd. Tabel 3.1 ( Z.O.z. ) toont
het verloop van de ongedempte eigenfrequentie van het systeem op basis van het
model, en de door meting met de HP-analyzer en op basis van een curve-fit
bepaalde eigenfrequentie, als functie van sledepositie en aan de slede toegevoegde
massa. De bij de door de analyzer bepaalde eigenfrequenties behorende
dempingswaarden zijn van de orde van enkele procenten, en dus te verwaarlozen.
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TABEL 3.1

Sledepositie Toegevoegde Frequentie [Hz] Afwijking [%]
[mm] massa [kg] HP-fit model

270 2.7 38.45 37.76 -1.7
400 2.7 36.41 34.06 -6.4
470 2.7 34.17 32.55 -4.8
600 2.7 32.47 30.00 -6.8
670 2.7 31.33 29.32 -6.5
870 2.7 29.16 27.13 -7.0
1005 2.7 27.93 26.02 -7.3
1050 2.7 27.75 25.70 -7.4
1070 2.7 27.79 25.57 -8.0

270 0.0 52.50 52.63 +0.2
270 2.7 38.45 37.76 -1.7
270 5.1 32.70 32.58 -3.7
600 0.0 43.96 42.23 -3.9
600 2.7 32.47 30.30 -6.3
600 5.1 27.98 26.14 -6.6
1050 0.0 36.48 35.82 -1.8
1050 2.7 27.75 25.70 -7.4
1050 5.1 23.67 22.17 -6.3

Ook de tabel wijst op een grate overeenkomst tussen model en systeem.

3.3 Conclusies.

Uit de metingen met de HP-analyzer blijkt enerzijds een grate overeenkomst
tussen werkelijk systeem en systeemmodel, anderzijds wijst de afhankelijkheid van
het excitatieniveau op de aanwezigheid van niet in het lineaire model voorkomende
verschijnselen. Omdat uit de metingen niet te achterhalen is wat voor een
niet-lineariteiten een rol spelen, en evenmin bekend is welke invloed deze zouden
hebben op de overdrachtsfuncties, is het moeilijk om uit de metingen met de
HP-analyser conclusies te trekken met betrekking tot modelparameters. Het is
echter erg verleidelijk om uit bovenstaande tabel de conclusie te trekken dat de
aandrijving zich dynamisch stijver gedraagt dan op basis van de (statische)
stijfheidsmetingen verwacht zou worden.

Voor de fit van appendix 5a is de stijfheid voor het model zodanig verhoogd dat de
eigenfrequentie van het model overeenkomt met die van de HP-fit. De bij deze fit
behorende parameters zijn:

M1= 14.8
M2= 4.9
ko = 189
b1 = 630
b2 = 50
b = 60

kg
kg
Njmm
Nsjm
Ns/m
Nsjm
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De waarde van de dempingsparameter bi is voor de beschrijving van de demping
van de motoras bij een verplaatsing van de slede langs de geleiding weinig reeel.
Deze parameter wordt voornamelijk bepaald door de vorm van de overdrachts
functie bij de laagste frequenties, welke buiten het meetbereik van de
versnellingsopnemers valt (10 Hz tot 1 kHz).
De piek in de gemeten overdracht van appendix 5b wordt veroorzaakt door een
buigtrilling die bij ongeveer 52Hz in de aandrijfas optreedt. Na het minder strak
voorspannen van de tandriem tussen motor en aandrijfas komt deze buigtrilling
minder sterk naar voren in de overdrachtsfuncties.

Een aantal mogelijke oorzaken voor het verschillen van de gemeten en berekende
eigenfrequenties zouden kunnen zijn:

het verschillen van dynamische en statische stijfheid van de tandriem
zelf, en van de tanden van de tandriem.
het niet star zijn van de verbinding motor-aandrijfas.
calibratie-fouten bij de stijfheidsmetingen.

Omdat de droge wrijvingskrachten van ordegrootte 15% van het maximale
excitatieniveau zijn, wordt besloten een simulatie uit te voeren waarin de invloed
van droge wrijving op de schatting van de overdrachtsfunctie van een systeem met
behulp van Fourier transformatie-technieken naar voren komt. .
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HOOFDSTUK 4: DE INVLOED VAN DROGE WRIJVING OP DE METINGEN.

am te kijken welke invloed droge wrijving heeft op de schatting van
overdrachtsfuncties van een mechanisch systeem met behulp van DFT (Discrete
Fourier Transformatie), is een simulatie uitgevoerd van een meting aan het
massa-veer-systeem uit de inleiding met hieraan toegevoegd een droge
wrijvingsdemper. De bewegingsvergelijking van dit systeem ziet er als voIgt uit:

m x x+ b x x+ k x x = F - F x sign( x)w

4.1 De signalen.

Alvorens te kunnen komen tot een schatter voor de overdrachtsfunctie van het
gesimuleerde systeem, moet er een in- en uitgangssignaal gegenereerd worden. Ais
ingangssignaal ( x(t), de excitatiekracht F ) wordt gekozen een blokvormig signaal
met blokfrequentie f en een amplitude met een uniforme kansverdeling. Het
uitgangssignaal (y(t), positie, snelheid of versnelling van de massa ) kan nu op
basis van dit ingangssignaal analytisch berekend worden. In- en uitgangssignaal
worden vervolgens bemonsterd met frequentie f. De zo ontstane twee reeksen
getallen worden elk verdeeld in m "records" van N opeenvolgende bemonsterings
punten. Elk record wordt met behulp van DFT omgezet in zijn Fourier getransfor
meerde. De getransformeerde Xi van het record xi is als voIgt gedefinieerd:

N-1

X. (z) = \' x. (k) e-271"jzk/N / Nf
z ~ z

k=O

( 1 ~ i ~ m , j2 = -1 )

(4.1)

De transformatie van de records van het uitgangssignaal y i naar Yi gaat op gelijke

wijze.

4.2 De schatters.

De berekende records Xi en Yi worden vervolgens gebruikt om schatters voor de

powerspectra van x(t) en y(t) te berekenen.
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De auto-powerspectra worden gedefinieerd als:

(4.2a)

(X . is de complex geconjugeerde van X. )
Z Z

m

Het cross-powerspectrum wordt gedefinieerd als:

m
A f
Sxy (z) = __ L Yi(z) x Xi(z)

m . 1Z=

(4.2b)

(4.2c)

Deze schatters worden weerom gebruikt om een schatting van de
overdrachtsfunctie te berekenen:

(4.3)

Een veelgebruikte maat voor de fout in deze schatter is de coherentiefunctie. Deze
geeft aan welk deel van de uitgang via een lineair verband afkomstig is van de
ingang. De coherentiefunctie is gedefinieerd als:

(4.4)

4.3 Fouten door Aliasing.

Omdat de signalen die getransformeerd moeten worden bandbegrensd moeten zijn,
worden zij voor de transformatie door een laagdoorlaat- filter gestuurd. Zijn de
signalen niet bandbegrensd, dan zal er "aliasing" optreden, wat betekent dat
frequenties hoger dan f/2 geinterpreteerd worden als zijnde lager dan f/2 ( zie ook
[5] ). Voor de simulatie is gebruik gemaakt van een digitaal filter. Dit betekent dat
de signalen x(t) en y(t) in werkelijkheid met een frequentie nxf worden

bemonsterd. Na filtering wordt iedere ne waarde van de zo ontstane digitale
signalen beschouwd als bemonstering van het (gefilterde) oorspronkelijke analoge
signaal met frequentie f. Omdat de bij de simulatie gegenereerde signalen x(t) en
Ylt) in principe niet bandbegrensd zijn ( x(t) is een blokfunctie ), zal bij het
toepassen van een digital filter aliasing nooit worden voorkomen.
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Om de fout die als gevolg hiervan ontstaat te berekenen, wordt gekeken naar de
DFT van het ingangssignaal bij bemonsteringsfrequentie nxf. Als het signaal x(t)
met een frequentie nxf wordt bemonsterd in plaats van met frequentie f, betekent
dit dat iedere amplitude van het bloksignaal niet een maal, maar n maal wordt
bemonsterd (zie figuur).

I·~X-·l._x_.J·-X-·L.~-

figuur 4.1

x: n = 1

• : n = 2

De relatie tussen de bij deze bemonsteringen behorende records x~ en x~ is alsz z
voIgt:

x~ ( n x k + p ) = x~ (k) = x· (k)z z z

( 0 ~ p < n-l )

De Fourier getransformeerde van x~ is gelijk aan:

nxN-l

X~ (z) 1: x~ (k) e-27rjzk/nN / nNf

k=O

(4.5)

(4.6)

(4.7)

Omdat X~ aIle informatie met betrekking tot het signaal bevat, kan X~ in X~z z z
worden uitgedrukt. Door vervolgens n naar oneindig te laten gaan kan de afwijking

als gevolg van de eindige bemonsteringsfrequentie in X~ worden bepaald door deze

met te vergelijken met Xi.
De sommatie uit (4.6) kan worden verdeeld over twee lopende variabelen h en p:

nxN- 1 n-l N-l

1: k = 1: 1: [nxh + p ]

p=O p=O h=O
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Met behulp van deze vergelijking is (4.6) te schrijven als:

n-1 N-1
X~ (z) = 2 2 x~ (hxn+p) e-21rjz(hxn+p)/nN / nNf

p=o h=O

Substitutie van (4.5) levert:

n-1 N-1
X~ (z) = 2 2 Xi (h) e-21rjzh/N e-21rjzp/nN / nNf

p=O h=O

(4.8)

En gebruik makend van de definitie voor de Fourier getransformeerde van x· (4.1)z
ontstaat hieruit:

X~ (z)

n-1
Xi(z) x 2 e-21rjzp/nN / n

p=o

(4.9)

Voor n naar oneindig gaat deze uitdrukking over in:

1

Xi (z) Xi(z) xJe-21rjze/N de

o
Xi (z) X .(z) x [e-21rjze!N ]

1
x N/-21rjz

Z 0

Xi (z) Xi(z) x [ e-21rjz/N -1] x Nj/21rZ (4.10)

Het is nu mogelijk om met behulp van vergelijkingen (4.9) en (4.10) voor iedere
willekeurige bemonsteringsfrequentie nxf en recordlengte N de systematische

afwijking van X~ te berekenen. De afwijking van y~ is niet zo direkt te berekenen,

omdat deze afhangt van zowel het ingangssignaal als van de overdrachtsfunctie van
het systeem voor frequenties rand nxf en hoger.

4.4 De berekeningen.

Van de Fourier getransformeerden van de records worden slechts de eerste N/4
termen beschouwd (dit komt overeen met het frequentiegebied van 0 tot f/4
Hertz), omdat het frequentiegebied vanaf f/4 zich in het overgangsgebied van het

digitale filter bevindt. Omdat de afwijking in X~ (z) een monotoon stijgende

functie is, zal de maximale afwijking dus optreden voor z = N/ 4. De bij de
simulatie gekozen waarden voor n en N zijn:

n = 8; N=1024
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Waarmee voor de maximale systematische afwijking in X~ een waarde van 0.16%

kan worden berekend.

am signaallek te voorkomen worden de records xi en yi voor deze getransformeerd

worden nog vermenigvuldigd met een zogenaamd Hanning window:

W(k) = ( 1+cos(21l"k/(N-1)) )/2 (4.11)

(

Voor het beschouwde systeem zijn een tweetal dimensieloze grootheden van belang,
namelijk:

het kengetal voor de relatieve demping ( = b/2j kxm
de verhouding tussen wrijvingskracht en maximaal voorkomende
exitatiekracht ( li' = Fw / Fmax )

Omdat er slechts gekeken wordt naar de invloed van de droge wrijving, is het
voldoende de simulatie uit te voeren voor een waarde van (. gekozen is voor
( = 5%. De waarde van li' is gevarieerd van 0 tot 20% in stappen van 5%.
Appendices 6 a tim c laten de resultaten van de schatting van de
overdrachtsfunctie van het massa-veer-systeem zien voor een middeling over 25
records. In de eerste drie figuren van appendix 6a zijn norm, fase, en
coherentiefunctie van de schatting voor kx/F uitgezet als functie van de frequentie
(deze is genormeerd op de eigenfrequentie van het systeem). De kracht F is het
ingangssignaal, de verplaatsing van de massa x is het uitgangssignaal. in de vierde
grafiek is de relatieve afwijking van de niet-verstoorde meting ( li' = 0 ) van de
theoretische overdrachtsfunctie uitgezet:

Hth is de theoretische overdrachts

functie voor ( = 5% )

In de laatste twee grafieken zijn als vergelijking met de overdrachtsfuncties van de
schatters van het systeem de norm en fase van de theoretische overdrachtsfunctie
uitgezet voor oplopende waarden van (. De appendices 6b en 6c bevatten al deze

zelfde grafieken voor bi/F en mi/F.

4.5 Conclusies.

Uit de grafieken van appendix 6 blijkt dat een droge wrijvingsdemper door de
schatters van de overdrachtsfuncties als een visceuze wrijvingsdemper wordt
gernterpreteerd.
De grotere afwijking en lagere coherentie van de schatter ter plaatse van de
eigenfreIentie wordt veroorzaakt door het uitsmerend effect van het gebruikte
window 4]. Dit effect komt het sterkst naar voren daar waar de gradient van de
overdrac tsfuncie het grootst is. Dit geldt ook voor eventuele fouten die optreden
als gevolg van het discreet zijn van de Fourier-transformatie.
In de grafiek van de afwijking van de schatter voor kx/F is duidelijk de oplopende
tendens van de aliasingfout van 0 tot 0.16% zichtbaar. Dit komt omdat de
overdrachtsfunctie bandbegrensd is, en deze fout dus zuiver de fout in de schatting
van de Fouriergetransformeerde van het ingangssignaal is. Het is dus in principe
nog mogelijk hiervoor te corrigeren.
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HOOFSTUK 5: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 mag verwacht worden dat als gevolg
van droge wrijving de dempingswaarden die bepaald zijn uit de metingen met de
HP-analyzer in werkelijkheid kleiner zuBen zijn.

Een nadere beschouwing van het dynamisch gedrag van de tandriemaandrijving,
alvorens verder te gaan kijken naar het gedrag van de totale x-y-tafel, lijkt niet
overbodig gezien de gevonden verschillen in tabel 3.1. Hierbij is het verstandig om
gebruik te maken van simulaties en metingen van signalen in het tijddomein, om
tot een verbeterd model te komen.

Het is inmiddels mogelijk de hoekverdraaiing van de motoras en de positie van de
sledes te meten. Het is aan te raden om bij verdere metingen ook te kijken naar de
hoekverdraaiing van de aandrijfas, en dus ook deze van een (of twee) opnemer(s) te
voorzien.

In het model is de interne demping van de tandriem verwaarloosd. Voor een goede
Curve-fit bleek deze echter noodzakelijk te zijn. Wellicht dat deze ook aan het
model van de totale x-y-tafel nog moet worden toegevoegd.

Het is verstandig om voor orH~nterende metingen gebruik te blijven maken van
metingen in het frequentiedomein, omdat in relatief korte tijd veel informatie met
betrekking tot het systeem verkregen wordt. Het is aan te bevelen om deze
metingen met andere meetapparatuur te doen dan met de HP-analyzer. De
beperking van het kunnen verwerken van slechts twee signalen, en ook de opslag en
mogelijkheden voor verwerking van de meetgegevens zijn voor metingen met een
systeemverificatie als doel bepaald niet optimaal.
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Bi)1age 1

DE BEWEGINGSVERGELIJKINGEN VAN HET BALKELEMENT

In deze bijlage wordt de afleiding van de bewegingsvergelijkingen voor de
y-geleiding nader toegelicht. Het element heeft acht vrijheidsgraden tzie figuur 1).
Dit zijn drie verplaatsingen in dwarsrichting, drie rotaties in diezelfde punten, de
verplaatsing van de balk in langsrichting, en de positie van de y-slede op de
geleiding. De verplaatsing van de balk in langsrichting wordt hier verder buiten
beschouwing gelaten. Met behulp van twee derdegraads polynomen kan de positie
van een balkdeeltje met massa dm uitgedrukt worden in de materi~ne coordinaat e
en de gekozen vrijheidsgraden:

2h = Xl + 'Pte + (-3Xl -2CPlZ + 3X2 - e,?2z) x (e/z)
+ (2Xl + cplZ - 2X2 + e,?2z) x (e/z)3

voor 0 ~ e~ z

h

F1 'X1 F2'X2

~~ T1'Cf'1
,.

I)T2 , 'Pz ~D
-

-i-
z y

L

figuur 1

Met dit verplaatsingsveld wordt de vervorming van de balk onder statische
belasting beschreven. Ais nu wordt aangenomen dat met dit verplaatsingsveld ook
de vervorming onder dynamische belasting bescheven kan worden, dan kan de
kinetische energie van het balkelement worden uitgedrukt in de gekozen
vrijheidsgraden:

L

T= gT J(h,g)Tx ( h,g) de g
o

E1.l



Hierin is 9, de vector met gegeneraliseerde vrijheidsgraden:

9,= [ Xl 'PI X2 'P2 X3 CfJ3 Y ]T

[ T ]Ta; y

Uitwerken van deze integraalleidt tot:

T = 1/2 ;~7 K X+ ~7 A a; x Y+ 1/2 a;T B a; x y2

( De hierin voorkomende matrices zijn opgenomen in appendix 3 )

Voor de potenW~le energie geldt:

U = 1/2 a;T P a;

De in bovenstaande vergelijkingen voorkomende matrices K en P zijn opgebouwd
uit bekende matrices uit de elementenmethode. De matrices A en B ontstaan
doordat het verplaatsingsveld niet-lineair is in de gekozen vrijheidsgraden. Voor de
virtuele arbeid van de gegeneraliseerde krachten geldt:

T{)W=oa; xF

met:

F = [

Bij een virtuele verplaatsing oy wordt geen arbeid verricht.
Toepassen van de stelling van Lagrange leidt tot het volgende stelsel
bewegingsvergelijkingen voor de y-geleiding:

.. .. . . . . . . T··
K a; + A a; y + K'a; y + A'a; y2+ A x y - B a; y2_ A a; y + P a; = F

T T.. T .. T T·· ·T T· T· .a; A a; + a; B a; y + a; A' a; y + a; A a; + 2 a; B a; y

/
·T· / T . ·T . / T- 1 2 a; K'a; + 1 2 a; B'a; y2_ a; A'a; y + 1 2 a; P'a; = 0

( I = differentiatie naar de vrijheidsgraad y )
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BiJ1age 2

GEBRUIK VAN ROUTINES BINNEN REGNONLIN

Het programma REGNONLIN vraagt de gebruiker een routine te schrijven, de
subroutine Sysdif(F,X,U,t), die de vector met afgeleiden van de
toestandsgrootheden (F) levert als functie van de ingang (U), de toestand zelf (X),
en de tijd(t). Er is een routine Sysdif geschreven die volgens de in hoofdstuk 2
beschreven theorie bewegingsvergelijkingen opstelt. Deze routine roept een tweetal
door de ~ebruiker te schrijven routines aan. Dit zijn de routines Constr(C,X,t) en
SysteemtU, t).

De routine Sysdif(F,X,U,t) zelf bepaalt allereerst iteratief de waarden van de
afhankelijke vrijheidsgraden. De beginschatting hiervoor wordt bepaald uit de

waarde van 11 en i! op de vorige integratiestap. Vervolgens worden de afgeleiden
van de constraintvergelijkingen bepaald. Daarna wordt de routine Systeem
aangeroepen, en is aIle informatie aanwezig om vergelijking (2.8) op te stellen. Uit

deze vergelijking wordt .y. berekend, en tesamen met ykan hiermee kan de vector F
worden gevuld.

De routine Constr(C,X,t), moet de waarde van de constraintvergeljkingen (C)
leveren als functie van de toestand en de tijd. De vector X is als voIgt opgebouwd
uit de vectoren y en !!, en afgeleiden hiervan.

Dit betekent dat binnen REGNONLIN de werkelijke toestandsvector X is

uitgebreid met de elementen !! en i
In de routine Systeem(U,t) moet de massamatrix (MM) en het rechterlid (Q) van
vergelijking (2.2) worden gevuld. Deze worden door middel van een commonblock
overgedragen aan de routine Sysdif.

Om de !?rootte van het gesimuleerde systeem vast te leggen, moeten de parameters
n en m trespectievelijk aantal vrijheidsgraden en aantal constraintvergelijkingen) in
een parameterfile een waarde worden toegekend. Deze standaardfile moet in de
sourcetekst van Sysdif, Systeem, en van de REGNONLIN-routine Sysini worden
ingelezen.

In de routine Sysini moet een routine Initsysd worden aangeroepen om Sysdif te
initialiseren. Deze routine kent geen argumenten. Het is aan te raden om in Sysini
de afhankelijke vrijheidsgraden een beginwaarde toe te kennen (deze zijn
opgeborgen in de vector X). Tenslotte zijn er een aantal eenvoudige routines die
het verwisselen van de elementen uit de vectoren u en v binnen de vector X uit
kunnen voeren indien de gebruiker kiest voor een andere set toestandsgrootheden.
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EEN VOORBEELD

Ais voorbeeld is een eenvoudig vierstangenmechanisme gekozen. De keuze van de
lengtes van de stangen is zodanig dat stang 1 (zie figuur 1) een volledige
omwenteling kan maken. Beschouw dit systeem nu als samenstelling van drie
deelsystemen (twee roterende en een vrije stang) met in totaal vijf graden van
vrijheid. Om tot een juiste beschrijving van het oorspronkelijke
vierstangenmechanisme te komen, zijn er nog vier constraintvergelijkingen nodig.
Dit zijn de vergelijkingen die de verplaatsingen van de verschillende stangen in de
punten A en B koppelen.

.1

~
\(~'

I. l4
figuur 1

De hoekverdraaiing <Pi van stang 1 wordt gekozen als onafhankelijke vrijheidsgraad.
Iedere andere keuze voor zou leiden tot het singulier worden van de matrix <Pu in

de uiterste posities van deze vrijheidsgraden. De positie van de verschillende
deelsystemen wordt vastgelegd met behulp van een assenstelsel (x,y) waarvan de
oorsprong zich bevindt in het draaipunt van stang 1. De elementen van de vector X
worden als voIgt gedefinH~erd:

X(1) = <Pi

X(2) = cPt
X(3) = 'P2

X(4) = ~

X(5) = X2

X( 6) = X2
X( 7) = Y2

X( 8) = Y2
X( 9) = <pa

X(10) = ~a

De FORTRAN sourceteksten van de parameterfile, de routines Systeem en Constr,
en de REGNONLIN-routine sysini, die voor de simulatie van het vierstangen
mechanisme zijn gebruikt staan in appendix 4.
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Er is een simulatie uitgevoerd met dit systeem met de volgende begincondities:

t = 0 : 'Pi = 0 ; <Pi = 10 rad/s

Figuur 2 geeft 'PI en <Pi weer als functie van de tijd. De functie <Pi moet periodiek
zijn omdat er geen krachten of koppels op het systeem werken en dus na een
volledige omwenteling van stang 1 de begintoestand weer bereikt wordt. In dit
voorbeeld is dit het geval na ongeveer 0.39 seconden. De voor deze simulatie
benodigde cpu-tijd was 247 seconden. De voor de simulatie benodigde rekentijd
kan eenvoudig verminderd worden door gebruik te maken van het feit dat de
constraintvergelijkingen geen functie zijn van de tijd. Op basis van dit gegeven
kunnen binnen de routine sysdif eenvoudig alle bewerkingen met betrekking tot he(,
in rekening brengen van de tijdsafhankelijkheid van de constraintveI~gelijkingen

verwijderd worden. In dit voorbeeld levert dit een reductie van 20% voor de
benodigdc rekentijd. Ecn vcrdcn~ reductie zan bereikt kunnen worden door het
kiezen van lagere orde differentie-schema's voor de numerieke differentiatie van de
constraintvergelijkingen (voor deze simulatie zijn centrale vierpunts differentie
schema's gebruikt). In hoeverre dit van invloed is op de nauwkeurigheid van de
uiteindelijke oplossing is uiteraard sterk afhankelijk van het te simuleren systeem.
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hockverdraaiing 'Pi als functie van de tijd.

figuur 2

hoeksnelheid <PI als functie van de tijd.
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Stuklijst bij de overzichtstekening.

1 Aandrijfas

2 Tandriem

3 Bevestigingssteun x-motor

4 Riemwiel

5 Klemstuk voor bevestiging riemwiel

6 Lager aandrijfas

7 Bevestigingsstrip

8 Frame

9 Bevestigingsstrip y-geleiding

10 Bevestigingsplaat y-motor

11 Riemwiel

12 V-motor

13 Loopwiel x-slede

14 Paslijst

15 bevestigingsstrip

16 Tandriem

17 Y-geleiding

18 Tandriem

19 Y-slede

20 Loopwiel y-slede

21 Tandriemblokje

22 Tandriemblokje

23 Drukveer

24 Aanslag drukveer

25 Lager keerwiel

26 Asje keerwiel

27 Bevestigingsstrip

Appendix lb



DETAIL VAN DE VERBINDING TANDRIEM-SLEDE.

i .'E"8LOKJE

SLED[

De afstand tussen de aanslagen voor de drukveren is instelbaar.
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Massa's en massatraagheidsmomenten van de elementen.

Element Massa(traagheidsmoment)

Motor 1.7 kg

6.0 E-5 kgm2

X-sledes 2.2 kg

1.0 E-4 kgm2

Y-slede 1.0 kg

2.4 E-4 kgm2

Aandrijfas 3.0 E-4 kgm2

Y-geleiding 6.0 kg
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MATRICES VOOR DE BEWEGINGSVERGELIJKINGEN VAN DE

Y-GELEIDING

Appendix 3

K=pA/420 x 54z

13z2

156L

-13z2

- 3z3

22(y2-z2) 54y

4(z3+y3) 13y2

156y

2-13y

3-3y

2-22y

4y3

p= EI x -12/z3

--6/z
2

12/z3+12/y3

6/z
2

2/z

6/y2--6/z2

4/z+4/y

A=pA/420 x -78 -26z 78 2z

-18z --6z2 18z 2z

-132 --44z 210 26y+68z -78 -2y

24 8z2 18y-24z 6y2--6z2 -18y 2-y

132 44y -132 --68y

-24y 2 24y 6y2-8y

A3.1



B=pAj420yzx 144y 48yz -144y -36yz

16yz2 -48yz -12yz2

144L 84yz -144z -36zy

2 2 -48zy -12zy244yz +16zy

144z 36zy

44zy2

A3.2



C

C******************************************************
SUBROUTINE SYSTEEM (T ,U)

C
CROUTINE DIE DE MASSAMATRIX, EN HET RECHTERLID VULT
C

C MM*X=Q
C
C DENK ERAAN DAT DE TOESTAND IS OPGESLAGEN IN DE VORM
C
C (X(l) ,X(l) ,X(2) ,X(2), ETC.
C
C DE MASSAMATRIX MM(I ,J) RECHTSBOVEN VULLEN
C IS VOLDOENDE
C
C******************************************************
%INCLUDE 'jWFWjMARTYjDFTNjPARAMETERFILE'
C

REAL*8 T, U(O)

COMMONjGEGEVENSjLl,L2,L3,L4,
. J1,J2,J3,M2
REAL*8 L1,L2,L3,L4,

Jl,J2,J3,M2
C
C VULLEN VAN DE MASSAMATRIX HOEFT IN DIT GEVAL
C EIGENLIJK SLECHTS EENMAAL (IN SYSINI) ,
C DAAR DEZE GEEN FUNCTIE IS VAN DE TOESTAND
C
C VULLEN VAN DE MASSAMATRIX
C

MM 1,1 =J1
MM 2,2 =J2
MM 3,3 =M2
MM 4,4 =M2
MM 5,5 =J3

C
C VULLEN VAN DE RECHTERLIDVECTOR
C

Appendix ../

C

C

Q(1)=U(l)

RETURN
END



C
C
C
C
C******************************************************

REAL*8 C(10) ,X(20),T
COMMONjGEGEVENSjL1,L2,L3,L4,
. J1,J2,J3,M2
REAL*8 L1,L2,L3,L4,
. J1,J2,J3,M2
REAL*8 K1 ,K2

C******************************************************
SUBROUTINECONSTR(C,X,T)

ROUTINE DIE DE CONSTRAINTVERGELIJKINGEN
VAN HET SYSTEEM BEVAT

C

C

K1=L2j2*DCOS X3
K2=L2/2*DSIN X3
C11j=t1*DCOS X1C 2 =L1*DSIN X1
C 3 =L3*DCOS X9
C 4 =L3*DSIN X9

RETURN
END

-X15j+K1-X 7 +K2
-X 5 -K1+L4
-X 7 -K2

C
C******************************************************
C
C PARAMETERFILE
C
C******************************************************

INTEGER N,M, 0
C

PARAMETER(
*N=1, !=AANTAL I VRIJE I VRIJHEIDSGRADEN
*M=4, =AANTAL CONSTRAINTS
*O=M+N) =AANTAL VRIJHEIDSGRADEN

C
COMMONjSYSjX(2*O),MM(O,O),MR(N,N),Q(O),CI(O)
REAL*8 X,MM,MR,Q,CI

c



C******************************************************
SUBROUTINE SYSINI (TOEST, IN,UIT)

C
C INITIALISATIE VAN DIMENSIES EN VAN MODEL- EN
C TRAJEKTORIEPARAMETERS
C
C******************************************************
%INCLUDE '/WFW/MARTY/DFTN/REGNONLIN.CMMN'
%INCLUDE '/WFW/MARTY/DFTN/PARAMETERFILE'
C

INTEGER I, TOEST , IN ,UIT
C

COMMON/GEGEVENS/Ll,L2,L3,L4,
. Jl,J2,J3,M2
REAL*8 Ll, L2, L3, L4,

Jl,J2,J3,M2
C
C INITIALISATIE SYSDIF
C

CALL INITSYSD
C
C DIMENSIEBEPALING
C

TOEST=2*N
IN=l
UIT=2

C
C INLEZEN MODELPARAMETERS EN INGANGSPARAMETERS
C

WRITE(*,30)
30 FORMAT (/' INITIALISATIE MUDELPARAMETERS VIERSTANGENMECHANISME' , / f)

CALL RDPARA Ll, 'LENGTE VAN ARM 1 Ll Mj 'j
CALL RDPARA L2,' LENGTE VAN ARM 2 L2 M '
CALLRDPARA L3,'LENGTEVAN ARM 3 L3 M '
CALLRDPARA L4,'LENGTEVAN ARM4 L4 M '
CALL RDPARA Jl, 'MTRMOM VAN ARM 1 Jl KGM2) ')
CALLRDPARA J2,'MTRMOMVAN ARM 2 J2 KGM2) ')
CALL RDPARA M2,' .MASSA VAN ARM 2 M2 KG) 'I
CALLRDPARA J3,'MTRMOMVAN ARM3 J3 KGM2) )

C
C SET BEGINCONDITIE AFHANKELIJKE VRIJHEIDSGRADEN
C
C ( DE HIER GEGEVEN WAARDEN ZIJN GLOBALE SCHATTINGEN
C VAN DE WERKELIJKE BEGINCONDITIES )
C

i!~j::~~OX 7 =1.DO
X 9 =2DO

C
RETURN
END

c
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Overdrachtsfuntie Xl / F
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Appendix 5b

OverdrachtsfuncLie Xl / F Ovcrdrachtsfunctic X2 / Ii'
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Appendix6a

Overdrachtsfuntie kX / F

GESCHATIE OVERDRACHTSFUNCTIE GESCHATIE OVERDRACIITSFUNCTIE

12.0 20.

O.
10.0

-20.

~ 8.0
40.

~~.Cl

~ 6.0 -80.

-100.

4.0
-120.

2.0
-140.

-160.

0.0 ·180.
0.00 0.50 1.00 l.so 2.00 0.00 o.so 1.00 l.so 2.00

FREQUllN11B FREQUBNTIB

COHE.RBNTlE.FUNCTIB R~11BVBAFW.IN"

1.00 2..50

0.80 2.00

0.60 1.50

0.40 1.00

0.20 O.so

0.00 0.00
0.00 O.so 1.00 l.so 2.00 0.00 O.so 1.00 1,SO

FREQUBN11B FREQUBNTIB

11iOORBTISCHB OVBRORACIITSFUNCTIE 1lfEORBTISCHB OVERDRAClITSFUNCTIE
10.00 O.

-20.

8.00 40.

! ~.
III

Cl 6.00
~ -80.

~ ...
·100.

4.00

-120.

2.00 -140.

·160.

0.00 -180.
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 0.00 O.so 1.00 1.50 2.00

FREQUllN11B FREQUllN11B
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Overdrachtsfuntie bX / F

OESCHAlTB OV6RDRACHTSFUNCI1B OESCHAlTBOV6RDRACHTSFUNCI1B

1.20 150.

1.00 100.

~ 0.80
SO.

~ O.
I.:)

~ 0.60

-SO.

0.40
·100.

0.20
-lSO.

0.00 -200.
0.00 0.s0 1.00 1.s0 2.00 0.00 0.s0 1.00 !.sO 2.00

FREQUllNTlE FREQUllNTlE

COHBRIlNTlE.fUNCTlB 1UlI..A11IlVB AFW. IN 'II

6.00

0.80
S.OO

4.00
0.60

3.00

0.40

2.00

0.20
1.00

0.00 0.00
0.00 O.SO 1.00 1.s0 2.00 0.00 O.so 1.00 1.s0 2.00

FREQUBNTIB FREQUENTlB

TIlBORBTISCHB OV6RDRACHTSFUNCTlB THBORBTISCHB OV6RDRACHTSFUNC11Il
1.00 100.

80.

0.80 60.

i.~
40.

~ 20.
~ O.

0.40 -20.

-40.

0.20 -60.

-80•

0.00 •••
0.00 O.sO 1.00 1.S0 2.~ 0.00 O.so 1.00 1.s0 2.00

FRBQl}BNTlB FREQUBNTIB
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Overdrachtsfuntie mX / F

OESCHATIBOVERDRAClITSFUNCT'.B OESCHATIB OVERDRAClITSFUNCllB

12.0 2S0.

10.0 200.

~ 8.0 ISO.
III

Cl

~ 100.~ 6.0

4.0 ~O.

2.0 O.

0.0 .SO.
0.00 0.50 1.00 l.so 2.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

FlWQUENllB FlWQUENllB

COHBIWN1lBfUNCllB IWLATmVBAFW. IN 'It

8.00

7.00

6.00

0.60 ~.oo

a
4.00

0.40 3.00

2.00
0.20

1.00

0.00 0.00
0.00 0.50 1.00 1.SO 2.00 0.00 o.so 1.00 1.50 2.00

fREQUBNTlB fREQUFNI1B

TIiEORBTlSCHB OVERDRAdlTSFUNCllB 1lIEORBTlSCHE OVE.RORAClITSFUNCTlE

10.00 180.

160.

8.00 140.

16.00
120.

~ 100.
~

80.
4.00

60.

2.00 40.

20.

0.00 O.
0.00 0.50 1.00 2.00 0.00 o.so 1.00 1.50 2.00

fREQUFNI1B fREQUFNI1B


