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I.  INLEIDING 

 

In de faculteit Ingenieurswetenschappen en 

architectuur te Zwijnaarde wordt door de 

onderzoeksgroep  SYSTeMS onderzoek gevoerd 

naar onder andere dynamische systemen en 

mechanische trillingen.  

 

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar 

passieve trillingscontrole. Meer specifiek houdt dit 

het ontwerp en de optimalisatie van passieve 

trillings-absorptiesystemen in. Deze systemen 

proberen voor specifieke frequenties, trillingen te 

isoleren van de trillingsbron. Om verder onderzoek 

naar dergelijke absorptiesystemen mogelijk te 

maken, is er nood aan een nauwkeurige, krachtige 

en eenvoudig te bedienen trillingsbron meer bepaald 

een schudtafel. Een schematische voorstelling 

hiervan wordt weergegeven in figuur 1. Er zijn 

reeds enkele schudtafels in de labo’s beschikbaar, 

maar deze beschikken noch over de gewenste 

nauwkeurigheid, noch over voldoende kracht vereist 

in verder onderzoek. 

 

Een dergelijke schudtafel bestaat  uit een tafel of 

een plaat die schudt. Die bodem- of grondplaat  kan 

in één richting heen en weer bewegen aan vrij hoge 

frequenties. Aardschokken kunnen op die manier 

perfect worden gesimuleerd. Op de bodemplaat 

wordt één van de reeds beschikbare raamwerken 

geplaatst. Een raamwerk, kan vergeleken worden 

met een gebouw. Het bestaat in deze case uit één of 

twee verdiepen. Bovenop een raamwerk wordt dan 

het trillings-absorptiesysteem geplaatst.  

 

                                                           
 

Een correcte dimensionering van de aandrijving, 

een goed ontwerp, een correcte aansturing en goede 

afregeling zijn essentieel om een goede 

positionering van de bodemplaat te verzekeren. 

Daarbij staat ook de kostprijs centraal.  

 

 

 
Figuur 1: Schematische voorstelling van een schudtafel 

  

II.  DIMENSIONERING 

Het dimensioneren van de aandrijving wordt 

voornamelijk bepaald door de flexibiliteit van de 

raamwerken. De resonantiefrequenties van deze 

bevinden zich op vrij lage frequenties. De 

schudtafel zal deze resonanties aanspreken en de 

raamwerken zullen hevig resoneren. Een negatief 

gevolg hiervan is dat door de anti-resonantie van de 

raamconstructies er een vrij grote krachten 

uitgevoerd worden op de beweegbare grondplaat. 

Deze ongewenste reactiekracht zal de positionering 

van de grondplaat beïnvloeden. Om een gewenste 

heel nauwkeurige positionering van de grondplaat te 

verkrijgen zal de anti-resonantiekracht vanwege het 

erop geplaatste raamwerk dus volledig of toch zeker 

gedeeltelijk overwonnen moeten worden.    

Door middel van modale analyse wordt een 

inschatting gemaakt van de anti-resonantiekrachten 

op de raamwerken. Om dit te kunnen toepassen, 

moeten alle parameters zoals de massa, de 

stijfheden en de demping gekend zijn. Een 
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schematische voorstelling hiervan wordt 

weergegeven in figuur 2. 

Aan de hand van het bekomen resultaat uit de 

theoretische anti-resonantie zal het vermogen van 

de motor in het uiteindelijke ontwerp gedefinieerd 

worden.  

 
Figuur 2: Schematische voorstelling, opstelling met raamwerk 

van 2 verdiepen 

 

III.  DE OPSTELLING 

Voor het ontwerp van de nieuwe schudtafel, zijn 

eerst de oude opstellingen onderzocht. Er is 

nagegaan waarom deze opstellingen niet kunnen 

voldoen aan de verwachtingen. Vervolgens zijn de 

vele pro’s en contra’s van elke configuratie 

vergeleken om uiteindelijk de meest ideale 

oplossing te bekomen. 

Vervolgens werd in samenwerking met de bedrijven 

Beckhoff en Vansichen een opstelling bekomen die 

gebruik maakt van een lineaire motor. Deze bevindt 

zich net onder de beweegbare bodemplaat. De 

opstelling wordt weergegeven in figuur 3.  

 
Figuur 3: Schudtafel nieuwe opstelling 

Het aandrijven van de motor gebeurt door een drive 

en een iPC die onderling met elkaar communiceren 

via EtherCAT. Op Softwarevlak is een integratie 

van MATLAB
®
/Simulink in de TwinCAT-

omgeving mogelijk. Dit geeft veel meer vrijheid in 

de aansturing van de motor.  

 

IV.  SYSTEEMIDENTIFICATIE EN AFREGELING 

Opdat de schudtafel in staat zou zijn om 

positietrajecten nauwkeurig te kunnen volgen tot 

frequenties van zeker 15Hz, wordt de aandrijving 

voorzien van een nagenoeg volledig eigenhandig 

ontworpen cascade positieregelkring. Net door de 

integratie van een Simulink-model in TwinCAT is 

dit mogelijk.  

Een cascade positieregelkring bestaat uit drie 

gesloten-lus systemen. Namelijk de stroom-, 

snelheids- en positieregelkring. De drive zorgt reeds 

zelf voor een correcte en dynamische invulling van 

de stroomkring. De snelheid- en positieregelkring 

daarentegen worden ontworpen en vervolgens 

afgeregeld d.m.v. systeemidentificatie. Aan de 

ingang van het systeem wordt een frequentierijk 

signaal aangelegd en vervolgens wordt hierop de 

responsie gemeten. Uit de opgemeten responsie en 

het ingangssignaal wordt een bode-karakteristiek 

opgesteld (figuur 4). Aan de hand van die bode-

karakteristiek worden dan afregelingsparameters 

voor de snelheidsregelaar bekomen.  

 
Figuur 4: Bodekarakteristiek opstelling 

Eenmaal een performante afregeling van de 

snelheidsregelkring is bekomen, wordt overgegaan 

naar de positieregelkring. Deze wordt afgeregeld 

door het vergelijken van stapresponsies. 
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Figuur 5: Positiestapresponsie 

Door de positie- en snelheidsregelkring op een 

dergelijke manieren af te regelen, kunnen de 

hoogfrequente positiewenstrajecten vrij goed 

gevolgd worden. Door een feed-forward aan de 

reeds eerder gedefinieerde positieregelkring toe te 

voegen wordt mogelijks een nog  ietwat 

nauwkeurigere en dynamischere positionering 

bekomen. Dit zal echter nog moeten blijken. 

Tenslotte wordt een gebruiksvriendelijke interface 

voorzien, zodat een eenvoudige controle van de 

schudtafel mogelijk is.  

V.  BESLUIT 

Door een correcte dimensionering, een nieuw 

ontwerp, het gebruik van een lineaire motor, een 

correcte drive-configuratie en een performante 

systeemafregeling kunnen de gewenste positie-

trajecten,  zoals aardschokken en dergelijke, door de 

bodemplaat gevolgd worden. Dit zonder dat de anti-

resonanties veel invloed kunnen uitvoeren op de 

positionering van de grondplaat.  
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Figuur 6: Voorbeeld Aardschoktraject 


