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SAMENVATTING 

In de vakgroep WFW is een vlakke cartesische manipulator voor meet- en 
regeldoeleinden ontwikkeld. De grijper kan in een plat vlak binnen een rechthoekig 
bereik bewegen. De opstelling wordt daarom ook een XY-tafel genoemd. Het unieke 
van deze tafel is dat, ondanks een slappe (flexibele) constructie, zeer hoge 
positioneringsnauwkeurigheid en grote snelheden behaald kunnen worden door 
middel van een ret roreflec t or-meet s ys t eem. 

Voor de regeling van de XY-tafel is het van belang, dat er een goed mathematisch 
model van deze tafel beschikbaar is. Op grond van het model kan een regelwet 
opgesteld worden. In een voorgaand onderzoek is het dynamisch gedrag van de 
XY-tafel onderzocht. Hieruit kon geconcludeerd worden, dat de aanwezige 
t andriemoverbrengingen niet correct gemodelleerd zijn. Tevens is voor dit probleem 
geen geschikt model in de literatuur bekend. In dit rapport staat de modellering 
van een tandriemoverbrenging in de statische situatie centraal. 

Er zijn twee mathematische modellen van een tandriemoverbrenging opgesteld. Ze 
zijn gebaseerd op twee verschillende beschrijvingswijzen. Computersimulaties 
hebben aangetoond, dat de twee modellen in de meeste praktische gevallen goed 
met elkaar overeenkomen. 

Er zijn metingen verricht aan twee proefopstellingen. Door confrontatie van het 
gekozen tandriem-model met deze metingen kan vastgesteld worden, dat het model 
de werkelijkheid goed benadert. Voor de systeemidentificatie is gebruik gemaakt 
van het schattingsprogramma EST, dat gebaseerd is op de Kleinste Kwadraten 
Methode. 

De invloed van de tandriem op de XY-tafel mag verwaarloosd worden ten opzichte 
van de andere elementen, omdat de stijfheid van de tandriem zeer groot is. 
Toepassing van het tandriem-model moet gezocht worden in stijf geconstrueerde 
manipulatoren die uitgerust zijn met relatief slappe tandriemoverbrengingen. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

In de vakgroep WFW is een vlakke cartesisclie manipulator voor meet- en 
regeldoeleinden ontwikkeld. De grijper kan in een plat vlak binnen een rechthoekig 
bereik bewegen. De opstelling wordt daarom ook een XY-tafel genoemd (fig. 1.1). 
Het unieke van deze tafel is dat, ondanks een slappe (flexibele) constructie, zeer 
hoge positionerings-nauwkeurigheid en grote snelheden behaald kunnen worden 
door middel van een retroreflector-meetsysteem [Heeren, 19891. 

7 B 

1 

1/1 
Y 
# 

X I 
A: Y-motor D: spindel G: Y-slede 
B: X-motor E: tandriem H: X-slede met reflector 
C: aandrijfas F: geleiding I: riemschijf 

Figuur 1.1: Xu-tafel 
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Voor de aandrijving van de sleden worden tandriemen gebruikt. Tandriemen zijn 
vlakke kunststof-riemen met tanden in de lengterichting van de riem. Ze zijn 
versterkt met staal- of Kevlar-trekkoorden (fig. 1.2). 

Figuur 1.2: Tandriem 

Een goed model van een tandriemoverbrenging, dat ook voor on-line regelingen 
geschikt is, is in de literatuur nog niet aanwezig. De niet-lineariteiten van de 
tandriemoverbrenging zijn hiervan mede de oorzaak [Janssen, 19881. De 
modelvorming van deze aandrijving staat in dit rapport centraal. Alleen de 
statische situatie wordt beschouwd. 

Eerst wordt een model van een tandriemoverbrenging gemaakt. Om te  oordelen 
over de juistheid van het gevormde model worden metingen aan een proefopstelling 
met een tandriem uitgevoerd. De meetdata worden verwerkt met het programma 
EST, dat gebaseerd is op de kleinste kwadraten methode [Vaassen, 19881. Op grond 
van deze schattingen wordt een uitspraak gedaan over de bruikbaarheid van het 
model van de tandriem. 
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HOOFDSTUK 2: MODEL VAN EEN TANDRIEMOVERBRENGING 

2.1 Schematisering van een tandriemoverbrenging 

Voor de modelvorming van de tandriemoverbrenging van de XY-tafel wordt 
uitgegaan van een gedachten-experiment. Een tandriem is ingespannen tussen twee 
starre riemschijven die kunnen draaien om een as (fig. 2.1). Beide schijven hebben 
een straal r. De afstand tussen hun middelpunten is h. Droge wrijving in de lagering 
en speling tussen de as en schijf worden verwaarloosd. 

r S 

I 

/ : \  

[oJtUch I kwart e 
Jtor ’ 

Riemtchid 1 Rienuchid2 

1 h d I 
I I 

Figuur 2.1: Tandriemoverbrenging 

Op een afstand s van de as van schijf 1 is de tandriem vastgezet aan de vaste 
wereld. De vervorming van het metalen blok met een dikte a is verwaarloosbaar 
klein. 

Op schijf 1 werkt een uitwendig moment T, dat een hoekverdraaiing cp veroorzaakt. 
we  nemen a.an dat de tandriem zich lineair elastisch gedraa,gt met een stijfheid EA. 
Verder heeft de riem een voorspanningsrek tv. De voorspanningskracht EA.€, is zo 
groot dat de hele riem bij belasting onder spanning blijft. 

--. 

De doelstelling is om relaties te bepalen tussen de hoekverdraaiing cp en rekken c 
enerzijds en de afstand s en het moment T anderzijds in de vorm cp = cp(s,T) resp. 6 

= t(s,T). 
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2.2 Twee beschrijvinnswiizen 

Er zijn twee beschrijvingswijzen voor problemen van deze soort: die volgens 
Lagrange en die volgens Euler [Veldpaus, 19851. 
Bij de beschrijvingswijze volgens Lagrange worden alle grootheden opgevat als 
functie van de tijd en van de positie in de referentietoestand. Deze werkwijze wordt 
vooral gebruikt in situaties, waarin de verandering van grootheden als functie van 
de tijd in een materieel punt geanalyseerd moet worden. 
Bij de beschrijvingswijze volgens Euler worden alle grootheden opgevat als functie 
van de tijd en van de plaats in de ruimte. In situaties, waarin de verandering van 
grootheden op een gegeven plaats in de ruimte geanalyseerd moet worden, verdient 
het de voorkeur gebruik te  maken van deze werkwijze. 

Het is op voorhand niet te  zeggen, welke methode de geschikste is voor ons 
probleem. In 52.3 zal een model van deze aandrijving met behulp van de 
beschrijvingswijze volgens Lagrange afgeleid worden. In 52.4 zullen we dat doen op 
de wijze volgens Euler. In $2.5 zullen de twee modellen met elkaar vergeleken 
worden. 

2.3 Het model in de beschriivinnswi-ize volgens Layrange 

Bij de beschrijvingswijze volgens Lagrange speelt de referentieconfiguratie een 
centrale rol. We zullen nu de materiële punten van de tandriem achtereenvolgens in 
de referentietoestand en in de momentane toestand beschouwen. 

We definiëren de toestand, waarin de tandriem voorgespannen is met een 
voorspanningsrek 6, als de referentietoestand van de tandriem (fig. 2.2). 

De totale riemlengte 1, in deze toestand is: 

1, = 2.h + 2.1r.r - a 
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L h I , 
I I 

Figuur 2.2: Referentietoestand. 

In de figuur zijn een aantal materiële punten van de tandriem aangegeven. 
Wanneer een uitwendig moment T linksom op riemschijf 1 uitgeoefend wordt, 
kunnen we de tandriem in drie stukken verdelen. Het gedeelte tussen de punten A 
en D is het trekkende part. Het gedeelte tussen de punten A en B is het part tussen 
het trekkende part en het loze part. Het gedeelte tussen de punten B en C is het 
loze part. In de referentieconfiguratie zijn de lengtes van deze riemstukken (de 
benedenindex r duidt de referentietoestand aan): 

11, = s 
lar = a.r 
13r = 2.h + a.r - s - a  

In de momentane toestand is riemschijf 1 verdraaid over een hoek cp ten opzichte 
van de referentietoestand ten gevolge van een uitwendig moment T (fig. 2.3). 
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Omdat de tanden van de riem niet oneindig stijf zijn, zal punt A niet over een 
afstand r . q  verschuiven, maar over een afstand r .q ,  verschuiven. Het verschil <pw = 
q - qr wordt veroorzaakt door de indrukking van de tanden: 

c p = % v +  cpr (2.2) 

Wij nemen aan dat het verband tussen het koppel T en deze hoek <pw lineair is: 

T = CW.* 

Voor een interpretatie van de tandstijflieidsconstante cw beschouwen wij fig. 2.4. 
Een stuk tandriem onder voorspanning is bij A en B bevestigd aan de "vastell 
wereld. Vervolgens wordt een koppel T op de schijf aangebracht. Voor de 
hoekverdraaiing (PN van de schijf geldt dan (2.3). 

Figuur 2 4 . -  Tundstijjbeidsconstante 

De lengtes van de riemparten zijn ten gevolge van het uitwendige moment T 
veranderd. De punten A en B zijn een stukje üa=ï.pr resp. U b  verplaatst. De 
benedenindex m duidt de momentane toestand aan: 
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De totale riemlengte 1, is niet veranderd, zodat: 

Als rekmaat gebruiken we de lineaire rek, die als volgt gedefinieerd is: 

Hierbij geven de indices O, r en m achtereenvolgens de ongespannen, referentie en 
momentane toestand aan. cv is de voorspanningsrek. 

We nemen aan dat I év I << 1, zodat: 

De relaties tussen rekken en lengtes zijn dan: 

ub €3-€V = {2.h+ T .  r-s-a) 

Na de vervorming van de tandriem beschouwen wij de krachten in de tandriem 
verdeeld zijn. Hiervoor delen wij de tandriem door het aanbrengen van denkbeeldige 
sneden in de stukken AD, AB en BC en introduceren wij snedegrootheden (fig. 2.5). 
In deze figuur is F de kracht die nodig i s  om het inklemblokje op zijn plaats te 
houden. 
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Figuur 2.5: Snedegrootheden 

Hier uit volgen de krach tenevenwicht en: 

F = Fi - F3 

(F1- F3t.r - T = O 

Wij nemen aan dat de riem zich lineair elastisch gedraagt: 

F = EA.€ (2.10) 

Indien we het aantal vergelijkingen en het aantal onbekenden natellen, blijkt dat er 
nog een extra relatie nodig is en wel een relatie die het verloop van de rek €2 op 
riemschijf 1 karakteriseert. Deze rek zal afhangen van de plaats op de riemschijf 
(fig. 2.6). f i  

I 

__--  _ - - -  - 

We rkeki jkh e id 

Figuur 2.6: Rek op de riernschijj 

Model 
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De rek neemt geleidelijk af. De gemiddelde waarde is ongeveer 9. Een redelijke 

aanname voor €2 lijkt derhalve: 

(2.11) 

Nu kunnen de relaties cp = cp(s,T), €1 = rl(s,T) en €3 = E~(s,T) bepaald worden (zie 
appendix A). De vergelijkingen hebben een eenvoudige vorm: 

~ 1 - c ~  = (621 + &i.s).r.T 

~ - 6 ~  = (7r.r/2 + s).r.&i.T 

waarbij de parameters 611, 621 en 631 gegeven worden door: 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

8i1 = - 1 ; oZl = -(lTP) 1 1, e31 631 = -1 
C W  EA.r2.lV 

Hierin is gebruik gemaakt van de afkorting p = y . Parameters die betrekking 

hebben op de beschrijvingswijze volgens Lagrange zijn voorzien van een 
benedenindex 1. 

V 

2.4 Het model in de beschrijvingswiize volsens Euler 

In Euler speelt de momentane toestand een centrale rol. Hier wordt alleen de 
n~n+:nmn:r f i  + n n n + n m A  Tlnm A A  +nmr l r :nm L n m n h n - s . x y , l  
c 3 ~ a b l u l l a l l G  buc~Iiallu va11 uc b a . l l U l l G l l l  U C U L l l W U W U .  

De verbinding tussen de tandriem en riemschijf 1 wordt geschematiseerd als een 
elastische ondersteuning met veerstijfheid k per eenheid van wiel-omtrek. 

Als rekmaat gebruiken we de logaritmische rek E: 
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Indien 161 << 1, is het verschil tussen de logaritmische rek en de lineaire rek 
€k, die in de beschrijvingswijze volgens Lagrange is toegepast, verwaarloosbaar 
klein. Immers, 

De afgeleide van de rek, de reksnelheid, is: 

E(t) = 

Als constitutieve vergelijking nemen we weer een lineair verband, maar nu tussen 
de kracht F en de logaritmische rek: 

F(t) = EA.c(t) ; F(t) = EA.i(t) 

In fig. 2.7 is weer de tandriem in de momentane toestand gegeven. 

L h I 
I I 

Figuur 2.7: Momentane toestand. 

In de figuur zijn een aantal punten aangegeven. In tegenstelling tot de 
beschrijvingswijze volgens Lagrange zijn dit echter geen materiële punten, maar 
vaste punten in de ruimte. De tandriem kan opnieuw in drie stukken verdeeld 
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worden. Riemdeel AD is het trekkende part. Riemdeel AB vormt de overgang van 
het strakke naar het loze part. Riemdeel BC is het loze part. We zullen ieder 
riemdeel afzonderlijk behandelen. 

De trekkracht in riemdeel AD is geen functie van de plaats. Laat va(t) de snelheid 
van de riem ter plaatse van punt A zijn. De volgende relaties gelden voor dit deel: 

Fl(t) = EA.ii(t) 

ii(t) = A 
(2.15) 

(2.16) 

De kracht in riemdeel BC is eveneens geen functie van de plaats. Laat V b ( t )  de 
snelheid van de riem ter plaatse van punt B zijn. De volgende relaties gelden voor 
dit deel: 

F3(t) = EA.t-a(t) 

q t )  = + 2. +?r.r-a-s 

(2.17) 

(2.18) 

Het gedrag van riemdeel AB is  gecompliceerder. Om dit te onderzoeken snijden wij 
de riem en het wiel los van elkaar. In fig. 2.8 is het riemdeel AB met de daarop 
werkende kracht groot heden getekend. 

Figuur 2.8: Riemdeel AB. 
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Laat v(a,t) de riemsnelheid ter plaatse van a zijn en q(a,t) de kracht per eenheid 
van wielomtrek die ter plaatse van a door het wiel op de riem wordt uitgeoefend. 
Gebruik makend van de elastische ondersteuning volgt: 

q( cu,t) = k.[r.@(t)-v( a,t)] 

Uit het tangentiale evenwicht van een riemstukje d a  (fig. 2.9) volgt: 

(2.19) 

Figutir 2.9: Tangentiaal evenwicht. 

met de randvoorwaarden: 

N(0,t) = Fi(t); N(n,t) = F3(t) 

Verder moet gelden: 

N(cu,t) = EA.i(a,t) 

met de randvoorwaarden: 

(2.20) 
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Uit het globale krachtenevenwicht volgt de vergelijking: 

T( t) = r.[Fl( t)-F3( t)] (2.23) 

Nu kunnen de relaties pp(s ,T) ,  cl=q(s,T) en €3=€3(s,T) bepaald worden (zie 
appendix B). We voeren de volgende dimensieloze getallen in: 

De vergelijkingen zijn van de volgende vorm: 

~p = (&e + 82e.s + 83*s2).T 

waarbij de parameters Bie, en 83e gegeven worden door: 

-1 u(pS1) 
&e = 

EA.r2.lV i' 

waarbij de parameter 64e gegeven wordt door: 

1 u(p+l)+pl( p-l)-v(p+l)l 
843 - . 

EA. r2 r 
T 
EA.r €3 = €1 - 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 
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2.5 Beschouwing van de twee modellen 

Uit de voorgaande twee paragrafen blijkt dat zowel voor het model in de 
beschrijvingswi jze volgens Lagrange als het model in de beschrijvingswijze volgens 
Euler de relatie cp = cp(s,T) in de volgende vorm geschreven kan worden: 

cp = (61+62.~+93.~~).T 

De invloed van de constanten k, r,  EA en 1, op de parameters 91, 82 en 93 zal nu 
bekeken worden aan de hand van een aantal simulaties. Deze simulaties zijn 
opgenomen in appendix C. 

Uit de grafieken blijkt dat de lijnen van beide modellen voor 62 en 83 vrijwel 
samenlopen. Ook is goed te zien dat k alleen invloed heeft op 91. Deze parameter 
representeert in feite de vervorming van de tanden van de tandriem. 

De constante cw, die in het model in de beschrijvingswijze volgens Lagrange 
voorkomt, is specifiek voor een bepaalde tandriern/riemschijf-combinatie. De 
waarde van deze constante moet bij elke combinatie bepaald worden uit metingen. 
De constante k, die in het model in de beschrijvingswijze volgens Euler gebruikt 
wordt, is specifiek voor een bepaalde soort tandriem(materiaa1). De waarde van k 
kan vaak opgezocht worden in handboeken. Het laatste model is derhalve beter 
hanteerbaar dan het eerste model. 

Als we veronderstellen dat v << 1, dan volgt na reeksontwikkeling van de 
parameters van het model in de beschrijvingswijze volgens Euler: 

De parameters van het model in de beschrijvingswijze volgens Lagrange zijn: 

1 1  1 3); &]=--- 1 911 = - ; 921 =-(i p 
EA. r2 EA.r2 1, C W  
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We zien dat de twee modellen grote gelijkenissen vertonen. Een opmerkelijk 
verschil is te zien tussen en 621. De oorzaak hiervan kan liggen aan het feit dat 
de aanname omtrent de vervorming van riemtanden op een riemschijf voor de twee 
modellen verschillend is. In de praktijk is de waarde van p << 1, zodat dit verschil 
te verwaarlozen is. Voor p < 0,05 is het relatieve verschil kleiner dan 2%. 

De conclusie kan getrokken worden met betrekking tot de twee modellen dat ze 
goed met elkaar overeenkomen, maar dat het model van Euler een beter 
hanteer baar model is. 
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HOOFDSTUK 3: METINGEN 

3.1 Inleiding 

Metingen zijn nodig om het werkelijke (fysische) gedrag van een systeem te  kunnen 
vergelijken met dat van zijn model. Een meetopstelling dient met het oog hierop 
ontworpen te worden. 

Bij systeemidentificatie is het belangrijk dat de te bepalen parameters in een model 
goed identificeerbaar zijn. Tevens moeten de metingen voldoende nauwkeurig zijn. 
Om een optimale meetopstelling te bouwen is het derhalve van belang om deze twee 
aspecten goed in de gaten te houden. 

Er worden statische metingen aan twee verschillende proefopstellingen verricht. De 
eerste meetopstelling, de zogenaamde hefboomopstelling, is gebouwd op basis van 
het model in hoofdstuk 2. De tweede set metingen wordt uitgevoerd op de X-slede 
van de eerder genoemde XY-tafel. 

3.2 Hefboomomt elli ne; 

De proefopstelling is schematisch weergegeven in fig. 3.1, 

1 h I 
1 

I I 
Figuur 3.1: Hefboornopstelling. 
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Een tandriem wordt tussen twee riemschijven ingespannen. Aan riemschijf 1 is een 
balk met lengte 2.R symmetrisch vastgemaakt. Aan een uiteinde hangt een plateau 
waarop geijkte massa's gelegd kunnen worden. Riemschijf 2 dient als keerwiel en is 
vastgemaakt aan een verplaatsbare slede, zodat de voorspanning van de tandriem 
ingesteld kan worden. De massa die aan de balk hangt komt overeen met een koppel 
T: 

T = m.g.cos(cp).R 

In de proefopstelling zijn verschillende opnemers geplaatst. De hoekverdraaiing van 
riemschijf 1 wordt gemeten met een electrische waterpas (l), die gemonteerd is op 
de balk. De electrisclie waterpas werkt volgens het inductieve principe. 

Het meten van de rekken €1 en €3 gebeurt middels rekstroken (2) en (3), die 
rechtstreeks op de tandriem aangebracht zijn. Metingen met rekstroken op 
kunststof-lichamen zijn niet gebruikelijk en dienen in de praktijk vermeden te 
worden. De belastingrange van deze proef is echter klein genoeg om gebruik te 
maken van rekstroken. 

Bovendien zijn nog twee opnemers in de meetopstelling geplaatst, nl. een 
rekopnemer (4) en een krachtopnemer (5). De laatste bestaat uit een metalen strip 
waarop een rekstrook geplakt is. Deze opnemers kunnen een indicatie geven voor 
afwijkingen in de opstelling en/of in het model. 

De grootheid s, die de plaats van de inklemming van de tandriem vastlegt, zal op 13 
verschillende waarden worden ingesteld. Bij elke waarde worden twee meetseries 
verricht. In totaal zijn er derhalve 26 meetseries beschikbaar. Bij elke meetserie 
wordt het moment T op de volgende manier gevarieerd: 

3) 

Het eerste meetpunt wordt gemeten, wanneer de riem voorgespannen 
is  zonder een uitwendige belasting. 
Vervolgens wordt de balk met electrische waterpas "losgelaten". 
Tengevolge van een lichte asymmetrie ten opzichte van de 
riemschi jfas veroorzaakt dit een belasting. 
Het plateau wordt aan de balk gehangen. 
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4) 

5) 

6) Het plateau wordt weggehaald. 
7) De balk wordt zo gepositioneerd, dat de riem alleen onder 

Tien geijkte massaschijven worden een voor een op het plateau 
gelegd. 
De tien massaschijven worden weer een voor een van het plateau 
afgeha.ald . 

voorspanning staat. 

Telkens wordt een meting verricht, wanneer de massa verandert. De signalen 
worden verzameld en versterkt in een zeskanalen-multiplier, die verbonden is met 
een zestienkanalen-scanner (fig. 3.2). 

F'igerur 3.2: Dataverwerkirig. 

Deze kanalen worden tijdsequentieel gescand. Tenslotte worden de analoge signalen 
gedigitaliseerd door een laboratorium-microprocessor (A/D-converter), waarna de 
data opgeslagen worden op een disk van een PC. Het softwarepakket DASCAN 
(DAta SCANner) zorgt voor de procesbesturing, d.w.z. het geven van het startsein 
voor het scannen en het inlezen van de meetdata in een ASCII-file. 

3.3 XY-tafel 

De tandriemoverbrenging van de X-slede van de XY-tafel wordt nu onderzocht. 
Het experiment lijkt veel op de proef van 53.2, maar de wijze van belasten en van 
meten verschilt. 
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I Riemchiifb 

t I 

I 

Riemchijj 1 

h 3 

I 

Figuur 3.3: X-slede van de XY-tafel. 

Een tandriem is ingespannen tussen twee riemschijven. Op de plaats s is de 
tandriem ingeklemd. Riemschijf 1 wordt aangedreven door een servomotor, die 
aangestuurd wordt door een regelaar. Riemschijf 2 dient als keerwiel. De 
kwantitatieve waarden van de tandriemoverbrenging zijn opgenomen in appendix 
D. 

Het verband tussen de stroom I die door de motor gaat en het koppel T dat door de 
motor geleverd wordt is rechtevenredig: 

T ki.1 (3.4 

Hierin is ki  stroomversterkingsfactor. De hoekverdraaiing van cp wordt gemeten 
door een encoder op riemschijf 1. In het proefschrift van Heeren zijn de specificaties 
van de encoder gegeven. 

De grootheid s wordt op 10 verschillende waarden worden ingesteld. Bij elke waarde 
worden twee meetseries verricht. In totaal zijn er derhalve 20 meetseries 
beschikbaar. 
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IIOOFDSTUK 4: SYSTEEMIDENTIFICATIE 

4.1 Inleiding 

Door confrontatie met metingen aan de proefopstellingen van hoofdstuk 3 kan het 
mathematische model van de tandriemoverbrenging van hoofdstuk 2 getest worden 
op zijn bruikbaarheid. De toetsing betreft zowel de juistheid van de modelstructuur 
als de betrouwbaarheid van de geschatte waarden voor de parameters. 

Bij de systeemidentificatie is gekozen voor de Kleinste Kwadraten Methode. Het 
voordeel van deze methode is dat er geen kennis over optredende fouten in 
meetdata aanwezig hoeft te zijn [Schweppe, 19731. Het principe ervan is kort 
beschreven in $4.2. 

In het recente verleden is door Vaassen het schattingsprogramma EST, dat 
gebaseerd is op de Kleinste Kwadraten Methode, ontwikkeld voor niet-lineaire 
modellen van dynamische systemen. Het is interessant te onderzoeken of dit 
programma ook geschikt is voor ons statische systeem. 

4.2 Kleinste Kwadraten Methode 

Een model van een statisch systeem met ingang u en uitgang y kan gekarakteriseerd 
worden door: 

Hierin is 4 een kolom met de te schatten parameters als componenten. 

De uitgang y volgens het model is over het algemeen niet gelijk aan de gemeten 
uitgang ym. Het veschil ym-y wordt het residu e van de uitgang genoemd. 
Grootheden die betrekking hebben op meting i worden voorzien van een 
benedenindex i, dus: 
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De klassieke Kleinste Kwadraten Methode komt neer op het minimaliseren van een 
som J(@) van kwadraten van residuen: 

i =  1 

Hierin is n het aantal metingen en is V een positief definiete weegmatrix. Merk op 
dat V voor alIe metingen hetzelfde is. 

4.3 Keuze van Darameters 

Parameters kunnen niet willekeurig gekozen worden: de gekozen parameters moeten 
identificeerbaar zijn, d.w.z. het moet mogelijk zijn om alle parameters tegelijkertijd 
te schatten. Dit probleem is equivalent met de reconstrueerbaarheid van een 
toestandsvector bij toestandschat ten. 

We werken het criterium (4.1) uit voor modellen, waarin de uitgang y proportioneel 
is  in parameters: 

Hierbij is  H een (m*p)-matrix met m het aantal meetgrootheden en p het aantal 
parameters. De componenten van €1 worden wel de gevoeligheidscoëfficiënten 
genoemd. 
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A 

volgt dat J = J(8) minimaal is als 8 = $, waarbij 

Er is slechts dan een oplossing, als A regulier is. Aangezien V een positief definiete 
(m*m)-matrix is, houdt dit in dat rang@) = p moet zijn. 

4.4 Schattinmmogramma EST 

EST is een programma dat de toestand in een niet-lineair model van een 
dynamisch systeem schat. Het maakt gebruik van een uitgebreide toestandsvector 
x(t), waarin de toestand g(t) en de parameters 8(t) opgenomen zijn: 

Een niet-lineair model van een dynamisch systeem met ingang u(t) en uitgang y(t) 
kan gekarakteriseerd worden door de combinatie van een uitgebreide 
toestandsvergelijking en een uitgangsvergelijking: 

Over het algemeen zijn modelgrootheden niet exact gelijk aan hun 
systeemgrootheden. Alleen in het ideale geval geldt het gelijkteken. Afwijkingen 
van de modelvergelijkingen worden residuen genoemd: 
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Hierbij is g(t) de schatting van de toestand g en ym(t) de meetuitgang bij ingang 
u(t). k(t) wordt de filterinspanning bij toestand 3 genoemd, terwijl g(t) het residu 
bij uitgang y,,,(t) voorstelt. 

EST hanteert een criterium dat gebaseerd is op de Kleinste Kwadraten Methode. 
Een functie J, waarin residuen in een kwadratische vorm opgenomen zijn, dient 
geminimaliseerd te worden naar de te schatten grootheden binnen de genormeerde 
tijdschaal tussen O en 1: 

Hierin stellen V en W weegmatrices voor. V is semi-positief definiet, terwijl W 
positief definiet is. De matrices bieden de mogelijkheid om residuen verschillend ten 
opzichte van elkaar te wegen. Er is nog geen strategie ontworpen voor de keuze van 
de matrixtermen. De keuze hangt veel af van de doelstellingen van het 
minimaliseringsprobleem. Meestal worden de matrices symmetrisch gekozen. 

4.5 ToeDassine: van EST OD een statisch probleem 

Indien we EST willen toepassen voor een statisch systeem, dan dienen we rekening 
te houden met enige aspecten. 

In een statisch systeem bestaat de uitgebreide toestandsvector louter uit 
parameters: 

De parameters worden constant verondersteld, waaruit volgt: 

(4.10) 
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Om het criterium van (4.9) over te kunnen voeren in het criterium van (4.1), dient 
de term r( t )  W r( t )  gelijk aan nul te worden. Aangezien de weegmatrix W in het 

= O, indien = O. In het programma EST bestaat de mogelijkheid om 
parametervariatie over de hele tijdschaal niet toe te staan. Dit betekent in feite, dat 
de componenten van W relatief zeer groot worden gekozen, waardoor de schatting 

&(t) gelijk wordt gemaakt aan f(k(t),u(t),t): 

T 
programma EST een positief definiete matrix moet zijn, geldt alleen L(t) T W r( t )  

Ten gevolge hiervan is de filterinspanning derhalve: 

Hierdoor wordt het criterium vereenvoudigd tot: 

(4.13) 

(4.14) 

In een statisch systeem speelt de tijd geen rol. Aangezien EST ontwikkeld is voor 
dynamische systemen, waarin de tijd wel een rol speelt, dient een pseudotijd 
ingevoerd te worden. De genormeerde tijdschaal tussen O en 1 wordt verdeeld in n 
equidistante tijdsintervallen, als n het aantal meetwaarden is: 

n 
1 T J = -  n lei Vei] 

i =  1 

Hiermee hebben we de transformatie van het criterium voor een dynamisch systeem 
(4.9) naar het criterium voor een statisch systeem (4.1) gerealiseerd. In het 
volgende hoofdstuk zal de theorie, die in dit hoofdstuk behandeld is, toegepast 
worden voor het model van de tandriemoverbrenging. 
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN 

Aan de hand van de theorie van hoofdstuk 4 wordt het tandriem-model getoetst op 
zijn bruikbaarheid. De resultaten van de twee proefopstellingen worden afzonderlijk 
besproken. 

5.1 Hefboomomtelling 

De ingangen in de hefboomopstelling zijn het moment T en de afstand s: 

T U = [UI, = [T, s] 

De gemeten uitgangen zijn de hoekverdraaiing cp en de rekverschillen c1--tv en e r f , , :  

De relaties tussen de ingangen en de uitgangen volgens het model in de 
beschrijvingswijze volgens Lagrange zijn: 

Hierin zijn 81, 82 en O3 parameters. De reden waarom hier voor Lagrange is gekozen 
en niet voor Euler, is dat de uitdrukkingen in een eenvoudige vorm geschreven 
kunnen worden. in deze opstelling mei r.r/lv = û,û2 is het veïschil tussen de twee 
modellen miniem. Immers, indien r.r/lv < 0,05 , dan is het verschil 
verwaarloosbaar klein (zie $2.5). 

De vergelijkingen zijn lineair in de parameters: 
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Hierbij is H(Q) een matrix die als functie van ingang a is: 

H = 

r u1 Ul.U2 u 1 .u2 

O O ( % u ~ ) . u ~ . I  

O u1.r u 1.u2.r 

De parameters zijn identificeerbaar, indien det(I1) # O. Dit geldt, indien u1 # O A 
A r # O. Aan deze voorwaarden zal altijd voldaan worden, waaruit volgt a. r 

u2 # 2 
dat rang@) = p = 3. 

Resultatenbesmeking 

De parameters worden telkens geschat voor een meetserie met een constante u2. In 
bijlage E zijn de resultaten in de vorm van grafieken weergegeven. Hierin zijn de 
ingangen en de uitgangen als functie van de virtuele tijd getekend voor u2=0,576. 
Tevens zijn de geschatte waarden van de parameters uitgezet tegen u2. 

Uit de grafieken blijkt dat uitgang y goed geschat wordt, aangezien het residu e 
(zoals in hoofdstuk 4 gedefinieerd) klein is ten opzichte van uitgang y. 

De geschatte waarden van de parameters moeten redelijk overeenkomen met de 
waarden die volgen uit het model. Door gebruik te maken van de werkelijke 
waarden van de hefboomopstelling (zie appendix D) zijn de waarden van de 
parameters volgens het model in de beschri jvingswijze volgens Euler: 

81 = 0,002; 82 = 0,035; 83 = -0,014 
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In de grafiek, waarin de parameters uitgezet zijn tegen s, blijkt dat de geschatte 

waarde 01 niet constant en de geschatte waarden 02 en 83 vrijwel constant zijn over 
s. De gemiddelde geschatte waarden van de parameters over het bereik van s zijn: 

A * A 

- - - 
A * A 

01 = 0,042; 02 = 0,028; O3 = -0.012 

- 
A 

De waarde 01 is veel groter dan 01. De betekenis hiervan is dat de tanden op de 
riemschijf enorm vervormen. De geschatte waarde is echter onwaarschijnlijk groot. 
De oorzaak kan liggen aan het feit dat de wielassen doorbuigen ten gevolge van een 
te grote voorspanning (fig. 5.1). De invloed van de voorspanning is niet onderzocht. 

Bovenaanzicht 

9 

riemschijf 2 

I as  a s  

Figuur 5. I: Doorbuiging van de wielassen 

De geschatte waarden 02 en O3 gemiddeld over het bereik van s komen redelijk 
overeen met de modelwaarden 02 en 03. Tevens zijn ze vrijwel constant over het 
bereik van s. Waarschijnlijk speelt de doorbuiging van de wielassen hier ook parten, 

waardoor de waarden 02 en O3 niet dichter bij de waarden 02 respectievelijk 83 

- - 
A A 

- - 
A A 

liggen. 

Een uitspraak over de bruikbaarheid van het tandriem-model is op dit moment niet 
mogelijk, aangezien de oorzaak van de optredende fout bij de meetopstelling zou 
kunnen liggen. Metingen aan de XY-tafel moet hierover uitsluitsel geven. 
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5.2 XY-tafel 

In deze opstelling zijn de stroom I en de hoekverdraaiing van de motor cp gemeten. 
Het model van deze tandriemoverbrenging is: 

We definiëren het meetmodel als volgt: 

De vergelijking is lineair in de parameters: 

Hierbij is de matrix H: 

De parameters zijn dan en slechts dan identificeerbaar, indien u1 # O A u2 # O. Aan 
deze voorwaarde zal voldaan worden. 

Resultatenbesmeking 

In appendix F zijn de resultaten in de vorm van grafieken weergegeven. De 
uitgangen worden goed geschat, aangezien het residu p klein is ten opzichte van de 
uitgang y. 
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De geschatte waarden van de parameters moeten redelijk overeenkomen met de 
waarden die volgen uit het model. Volgens het model in de beschrijvingswijze 
volgens Euler zijn de waarden van de parameters met gebruik van de gegevens van 
de XY-tafel (zie appendix D): 

8; = 0,00044; 8s = 0,00570; 8; = 4,00249. 

De geschatte waarden zijn: 

h 

8; = 0,00045; = 0,00569; = 4.00249. 

De geschatte waarden van de parameters zijn vrijwel gelijk aan de waarden volgens 
het model. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het model een goede benadering is 
van de werkelijkheid. 
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIE 

Er zijn twee mathematische modellen van een tandriemoverbrenging opgesteld. Het 
model in de beschrijvingswijze volgens Eder  is beter hanteerbaar dan het model in 
de beschrijvingswijze volgens Lagrange. Ter beschrijving van de vervorming van de 
tanden van een riem op een riemwiel maakt het eerste model gebruik van de 
constante k, die specifiek is voor een bepaalde soort tandriem(materiaa1). De 
waarde van k kan opgezocht worden in handboeken. In het tweede model komt de 
constante cw voor, die specifiek is voor een bepaalde tandriem/riemschijf- 
combinatie. De waarde van cw moet steeds bepaald worden uit metingen aan een 
tandriemoverbrenging. 

Ten gevolge van verschillende aannames komen de twee modellen niet geheel met 
elkaar overeen. Voor tandriemoverbrengingen met 7r.r/lv < 0.05 is het verschil 
tussen de twee modellen verwaarloosbaar klein. In de meeste praktische gevallen 
wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

Metingen aan twee proefopstellingen hebben aangetoond dat het tandriem-model 
de werkelijkheid goed benadert. Deze proeven hebben niet kunnen uitwijzen , welk 
model (Euler of Lagrange) het beste is. Het is interessant om in een 
vervolg-onderzoek een uitsluitsel over deze kwestie te geven. Hiervoor dient een 
meetopstelling gebouwd te worden, waarin een aantal parameters zoals de straal 
van een riemschijf gevarieerd kunnen worden. Hierbij moet enige aandacht 
geschonken worden aan het vermijden van neveneffecten bv. doorbuiging van assen. 

Het programma EST is geschikt voor het optimaal schatten van parameters in 
niet-lineaire modellen van statische systemen. Hiervoor dient een fictieve tijdchaal 
ingevoerd te worden. Deze aanpak is  echter zeer omslachtig. Daarom wordt 
aangeraden om voor statische problemen een programma op basis van lineaire 
regressie te gebruiken. 

De invloed van de tandriem op de XY-tafel mag verwaarloosd worden ten opzichte 
van de andere elementen, omdat de stijfheid van de tandriem zeer groot is. 
Toepassing van het tandriem-model moet gezocht worden in stijf geconstrueerde 
manipulatoren die uitgerust zijn met relatief slappe tandriemoverbrengingen. 
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APPENDIX A: UITWERKING MODEL VOLGENS LAGRANGE 

Vul (2.3) en (2.5) in (2.2): 

Vul (2.10) in (2.9): 

T 
€3 = €1 --‘EA 

Vul (2.5), (2.6) en (2.7) in (2.11): 

cv.lv = €1. s+-.r +q. lv+.r-s ( 2 ” )  I I 
Voer de volgende parameters in: 

1 
CW 

ell = - 

-1 
EA. r 2.1v 

o31 = 

Combineer (A2) en (A3) met (Al) met gebruikmaking van de parameters: 

$9 = (01 + &.s + ë32j.T 

ci--tv = (82 + &.s).r.T 

~ 3 - c ~ ~  = (7r.r/2 + s).r. 63.T 
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APPENDIX B: UITWERKING MODEL VOLGENS EULER 

Vul (2.15) en (2.17) in (2.16) resp. (2.18): 

Fl(t) =  EA.^; A 

F3(q = -EA.+ 2. +Ir.r-a-s 

Differentieer (2.20) naar t: 

dN ,a = 4 . r  

Vul (2.19) in (B3): 

dN k.[r.+(t)-v(a,t)] xi= 
N(0,t) = Fl(t) 

N ( G )  = F3(t) 

Vul (2.22) in (2.21): 

EA dv N(a, t )  = - r 

De oplossing van (B6) is: 

v(a,t) = r.+ + cI(t).eA*@ + cz(t1.e -A. a 
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De integratiefactoren ci(t) en c2(t) moeten bepaald worden uit de randvoorwaarden 
van (2.22): 

va(t) = r.@ + c1 + c2 
Vb(t) = r.@ + cl.eA*a + c2.e 

-A. a 

Differentieer (B7) naar Q: 

av z= A.[ci(t).eA*a - cz(t).e -A. CY] 

Vul (B8) in (B5): 

EA -A."] 
N(cr,t) = 7A.[ci(t).eX.a - cz(t).e 

Vul de randvoorwaarden van (B4) in: 

Fi(t) = ?*A.(c1*2) 

-A. "1 E3(t) = F.A.[ci.eA.a - c2.e 

Vul (Bl) en (B2) in (B9a) resp. (B9b): 

S v;l(t) = y.A.(Ci*2) 

2. h+ a. r-s-a) . ~ . [ c l . e ~ * ~  - c2.e -A."] 
vb(t) = ( r 

Vul (B7a) en (B7b) in (Blo) resp. (B11): 

S r.@ + ci + c2 = r . A . ( c i ~ ~ )  

-A. a - (2.11+ a. r-s-a). [cl T - c2 .e -A. a] - r.@ + cl.eA*a + c2.e r 
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Voer de volgende afkortingen in: 

A. Ir p = e  

a = -.A S 
r 

2. h+ T. r-a-s 
P =  r .A 

(B12) en (B13) zijn ook te schrijven als: 

A [e] = -r.$ [:] 
l+a I 1 -a met A =  [ 

U+P) 4 (1-P /P  

met det(A) = -[( i+B.o).(p)+(B+~).(~+~)] 

Hieruit volgen de integratieconstanten: 

Vul de constanten in (BS) t/m (B11): 

va(t) = I.[l+d+j{2.a+(P-+)+D.(”t;)}l.67 
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F3(t) = -EA.X -+2-(/1+$)-g. (P+)I.cp 

Vul (B17) t/m (B20) in (2.16), (2.18) en (2.23): 

met T = O, als cp = O. 

met €1 = cv, als cp = O 

-r 
2. h+ T.  r-a-s’ i3 = 

met cg = cv, als cp = O 

We voeren de volgende dimensieloze getallen in: 

n-. r U = ; p = ; r = ~(p+i)+p[2(p-i)-Y(p+i)] 
v 

De vergelijkingen (B21) t /m (B23) kunnen dan in de volgende vorm geschreven 
worden: 

(O = (01, + 8ze.s + B3,.s2).T (2.24) 

waarbij de parameters Bie, 02, en gegeven worden door: 
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-1 v (p+ l )  
&e = 

EA.r2.1, i' 

waarbij de parameter 64e gegeven wordt door: 

1 v ( p + l ) + p [ (  p - l ) - v ( p + l ) l  
194~ = - . 

EA. r2 r 
T 
EA.r €3 = t1 - 

t 

(2.25) 

(2.26) 
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APPENDIX C: SIMULATIES 
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APPENDIX D: GEGEVENS PROEFOPSTELLINGEN 

Gegevens van meetomtelling 1 

a = 0,lO m 
h = 1,244 m 
r = 0,0155 m 
R = 0,20 m 
g = 9 , ~ î  m/s2 
range s: 0 , l  m - 1 m 
range m: O kg - 1 kg 

Gegevens van meetopstelling 2 (XY-tafel1 

a = 0,08 m 
h = 1,170 m 
r = 0,010 m 

range s: 0,l m - 1 m 
range I: O A - 10 A 

ki = 6,7 Nm/A 

Gegevens tandriem 

Type: T5/21 

Uit een trekproef met dit type tandriem volgt dat: 
EA = 1,16.105 N 

De waarde van k is volgens Dubbel: 
k = 5,6.107 N/m2 
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APPENDIX E: RESULTATEN IIEFBOOMOPSTELLING 
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APPENDIX F: RESULTATEN XY-TAFEL 
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