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Samenvatting

In dit proefschrift wordt de toepassing van geavanceerde regelalgoritmes voor de aansturing
van chopper mechanismen in astronomische observatie-instrumentatie onderzocht. De toepas-
sing van een chopper mechanisme in het optische pad van het wetenschappelijke instrument in
het focus van de telescoop, maakt het mogelijk te corrigeren voor ruisbronnen en omgevings-
invloeden. Verder vindt het chopper mechanisme toepassing in het op efficiënte wijze in kaart
brengen van een uitgebreide bron. Tijdens een waarneming kan middels het chopper mecha-
nisme de kijkrichting van de telescoop veranderd worden (het zogenaamde ”scannen”) zonder
dat hiervoor de gehele telescoop of de secundaire spiegel gedraaid hoeft te worden. De ontwik-
keling van steeds grotere en meer geavanceerde telescopen wordt weerspiegeld in de ontwik-
keling van de instrumentatie en stelt steeds strengere eisen aan deze chopper mechanismen. De
toepassing van geavanceerde regelalgoritmes vormt een belangrijk gereedschap om de extreme
eisen aan positionele stabiliteit, reproduceerbaarheid en staptijd van toekomstige chopper me-
chanismen op een snelle en efficiënte manier verder te optimaliseren. Deze toepassing behoort
tot het onderzoeksgebied van high performance motion control voor nanopositioneringsmechanis-
men.

Om thermische straling zoveel mogelijk te onderdrukken wanneer waarnemingen in het
infrarood worden uitgevoerd, is het belangrijk om het chopper mechanisme te koelen tot cryo-
gene temperaturen (  100 K). Deze keuze heeft grote consequenties voor het ontwerp en de
testprocedures. Ook het gebruik van bepaalde materialen, actuator- en sensorprincipes, smeer-
middelen en scharnieren is beperkt. Verder vertragen de extreme betrouwbaarheidseisen die
aan deze mechanismen worden gesteld, de introductie van nieuwe materialen en principes in
dit veld. De toepassing van geavanceerde regelalgoritmes is daarentegen onafhankelijk van
deze beperkingen.

De motivatie voor dit onderzoek vormde de Focal Plane Chopper (FPC) voor de Hetero-
dyne Instrument for the Far Infrared (HIFI), en de uitdagingen die gepaard gingen met de ont-
wikkeling van dit mechanisme. Het Mid-Infrared E-ELT Imager and Spectrograph (METIS)
Cold Chopper (MCC) mechanisme was een unieke kans om geavanceerde regelalgoritmen te
ontwikkelen en te testen om aan de prestatie-eisen opgelegd door het METIS instrument en
de European-Extremely Large Telescope (E-ELT) te voldoen. De hier beschreven regelstrategie
werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de overige leden van het MCCD project team,
de zogenaamde ”integrated design approach”. Deze aanpak is absoluut noodzakelijk bij de ont-
wikkeling van dergelijk geavanceerde instrumentatie.
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De hybride control strategie, die werd ontwikkeld voor het MCCD mechanisme, garandeert
output regulation tijdens integratieperioden. In veel scanprofielen wordt een snelle stap afgewis-
seld met een stabiele of langzame scan tijdens de integratieperioden op de bron (of tijdens een
achtergrond meting). Door de stap uit te voeren met behulp van alleen een feedforward regelaar,
voorkomen we mogelijk negatieve effecten van feedback regeling op de stap-nauwkeurigheid. In
dit proefschrift worden noodzakelijke en voldoende condities gedefinieerd om te voldoen aan
het ”chopper scanning control problem”. Daarbij wordt het bewijs geleverd dat onnauwkeurigheid
in het feedforward signaal in geen geval kan leiden tot destabilisatie van het hybride systeem (zo-
genaamde ”praktische stabiliteit”).

De prestaties van de hybride regelstrategie werden getest op zowel de HIFI-FPC als op het
MCCD mechanisme. Voor de HIFI-FPC heeft dit geresulteerd in een verbetering van de stap-
tijd met 37%. Voor het MCCD mechanisme werd de toepasbaarheid van de hybride regelaar
beperkt door de aanwezigheid van hysterese in het mechanisme. Deze hysterese was een bij-
effect van de actuator optimalisatie met als doel een verlaging van het traagheidsmoment van
het spiegellichaam. De modellering van de hysterese heeft geleid tot een dieper begrip van
het gedrag van het mechanisme, maar heeft niet geresulteerd in een voldoende nauwkeurig
systeemmodel om het feedforward signaal te kunnen tunen. Beperkte nauwkeurigheid van het
systeemmodel heeft een negatieve invloed op de prestaties van elke feedforward strategie die op
dit systeemmodel baseert. Dit vormde de motivatie om de toepasbaarheid van de repeterende
regelmethode te testen.

De repeterende methode is ongevoelig voor het niet-lineaire gedrag van het systeem. Bij
toepassing van deze methode benaderen de prestaties van het MCCD mechanisme de strenge
eisen die aan de MCCD hardware gesteld zijn. Met een paar laatste kleine aanpassingen aan het
uiteindelijke ontwerp is het daarom zeer waarschijnlijk dat het mechanisme binnen specificaties
zal functioneren op het E-ELT METIS platform.

De ontwikkelde hybride regelstrategie vormt een aanvulling op het gebied van de high per-
formance motion control en kan toegepast worden wanneer snel variërende referentie profielen
(t.o.v. de closed loop systeem bandbreedte) moeten worden gevolgd.


