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Samenvatting 

Samenvatting 

Bij Gentec B.V. te Son is door B.J. Smits [4] onderzoek verricht aan een gas-injectie- 
systeem, dat achteraf aan motorsystemen met van oorsprong benzine-injectie kan worden 
toegevoegd. Dit onderzoek had tot doel fluctuaties van het toerental tijdens onbelast 
stationair draaien van een B18FP motor (Volvo 440) te voorspellen. Om de frequentie en 
amplitude van dit zogenaamde hunt-gedrag te kunnen bepalen is door Smits een model 
van deze motor (bestaande uit de subsystemen: brandstofdoseersysteem, inlaatsysteem en 
motorsysteem) afgeleid dat is gebaseerd op de motormodellen van Hendricks [l] en 
Moskwa [2]. 

Het model van het motorsysteem is opgebouwd uit een aantal deelmodellen. De parame- 
ters van deze deelmodellen zijn door Smits via afionderlijke metingen aan een motor- 
proefstand bepaald. Doel van deze stage is het bepalen van de parameters van het 
motorsysteem als geheel opdat een goede schatting kan worden gedaan voor het door de 
motor geleverd koppel (ofwel het geïndiceerd koppel). Voordeel van deze aanpak is dat 
direct alle parameters worden geïdentificeerd zonder deelexperimenten uit te voeren om 
stukken van het model te schatten. 

Combinatie van de betreffende deelmodellen leidt tot een niet-lineair motormodel in de 
onbekende parameters. Met een in Matlab geschreven programma zijn oplossingen hiervan 
bepaald in de zin van de kleinste kwadraten aan de hand van door Smits uitgevoerde 
metingen. Vergeleken met de resultaten van Smits, zijn de schattingen voor het geïndi- 
ceerd koppel onder verschillende omstandigheden aan de lage kant en wordt bovendien het 
verlieskoppel als gevolg van pomp- en wrijvingsverliezen voortdurend negatief geschat. 
Uitbreiding van het aantal metingen met meetresultaten, die door Smits via een andere 
meetmethode zijn verkregen, leidt bij het identificatie-proces met het Matlab-programma 
niet tot betere schattingen voor het geïndiceerd koppel. 

De parameters van het motormodel zijn ook met behulp van het statistisch pakket SAS 
geïdentificeerd. Omdat een goede schatting van het model als geheel niet garandeert dat de 
afzonderlijke deelmodellen goed worden geschat, wordt wederom de gevonden schatting 
voor het geiiidiceercl koppel indirect gecootrû!eerd dûor de schatting vaa yûmp- eo 



Samenvatting 

wrijvingsverliezen aan metingen van dit verlieskoppel te toetsen. De schattingen voor het 
geïndiceerd koppel en pomp- en wrijvingsverliezen die dit programma levert zijn heel 
redelijk te noemen. 

Am de hand van extra ioofn-matie die ket @&et SAS meelevert is onderzoek gedaan naar 
mûgelij5ri'ledeii het mûdel te vereeiìvo~digeii. Eieitoe is i?iidde!s het siimssievelijk 
weglaten van niet-significante termen uit het model gezocht naar een vereenvoudigd model 
dat de werkelijke motorsysteem toch goed beschrijft. De voorgestelde vereenvoudigde 
modellen schatten echter het door de motor geïndiceerde koppel aanzienlijk slechter, zodat 
het oorspronkelijke model wordt gehandhaafd. 
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Symbolen en afkortingen 

= fiï-Fuel dïìfkfience i-j 
= effectief ckmstrssm-opperIaIc in het smoorkiephuis [m2] 
= discharge coëfficient [-I 
= diameter van de smoorklep [m] 
= functie die het motormodel beschrijft 
= gradiënt vector van R 
= Hessiaan matrix van R 
= onderste verbrandingswaarde van de brandstof [Jíkg] 
= aantal injecties per omwenteling [-I 

inj -fac = correctiefactor voor drukverschil over de injector [-I 
J 

40, 
K 
L 
Lst 
m 

ma 
mf 
mm 
n 

P 
P m  
Po 

& 

Qfi 
QfO 
Qi 
Qmi 
Qmo 
r 
R 
Ra 

= Jacobiaan matrix 
= totale massatraagheid van de motor betrokken op de krukas [kgrn'] 
= Hessiaan matrix van f 
= lucht-brandstofverhouding (kgíkg] 
= stoichiometrische lucht-brandstofverhouding [kgíkg] 
= aantal uitgevoerde metingen [-I 
= massa lucht in het inlaatspruitstuk [kg] 
= massa brandstof in het inlaatspruitstuk Fg] 
= massa mengsel in het inlaatspruitstuk (kg] 
= toerental van de krukas [omw/min] of aantal te schatten parameters [-I 
= zoekvector 
= inlaatspruitstukdruk [N/m2] 
= omgevingsdruk p/m2] 
= voor de smoorklep ingespoten massastroom brandstof prg/s] 
= massastroom brandstof naar de cilinders Fg/s] 
= (constante) opbrengst van de injector (statische flow) [mg/ms] 
= voor de smoorklep ingespoten massastroom mengsel [kg/s] 
= massastroom mengsel naar de cilinders [kg/s] 
= residu 
= som van de kwadraten van de residuen 
= specifieke gasconstante van lucht [Jkg K] 
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= specifieke gasconstante van de brandstof [J/kg KI 
= specifieke gasconstante van het mengsel [J/kg KI 
= Spark Influence [-I 
= tijd [s] 
= remkoppel van de wervelstroomrem op de motorproeftstand [ram] 

= geïndiceerd koppel [Nm] 
= lastkoppel op de motor [Nm] 
= temperatuur in het inlaatspruitstuk [KI 
= omgevingstemperatuur [KI 
= pomp- en wrijvingsverlies van de motor [Nm] 
= kolom met onafhankelijke variabelen ( a7A,,pm7Qfo,Td 
= kolom met onafhankelijke variabelen ( a,A,pm,Qfo) 
= volume van het inlaatspruitstuk [m’] 
= slagvolume per cilinder ern’] 
= k~lom met parmeterschattingen 
= aantal cilinders [-I 

= aail&ij&oppe! va3i de ci,aamo L%Trn] 

= ontstekingshoek [-I 
= ontstekingshoek waarbij maximaal koppel wordt geleverd [-I 
= injectietijd van LPG-injector [ms] 
= thermisch rendement m.b.t. o en p, [-I 
= volumetrisch rendement [-I 
= openingshoek van de smoorklep [-I 
= Marquardt parameter [-I 
= sluithoek van de smoorklep [-I 
= verhouding van specifieke warmtecapaciteiten bij constante druk 

en constant volume, ofwel adiabatische exponent [-] 
= luchtgetal [-3 
= luchtgetal waarbij maximaal koppel wordt geleverd [-I 
= luchtgetal van een stoichiometrisch mengsel [-I 
= vertraging in de brandstofdosering [SI 
= hoeksnelheid van de krukas [rad/s] 
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Inleiding 

1. Inleiding 

Door Gectec B.O. is een gzs-i~jec?issys?eern m ~ o r p e i  dat kzn worden gemonteerd op 
een bestaand motorsysteem. Tijdens de onhviiciceiing Is  gebieken daî bij toepassing hiervm 
op bepaalde motortypen, naast lichte fluctuaties in het toerental als gevolg van niet 
optimale verbrandingscondities van het lucht-brandstofmengsel, zich ook aanzienlijk 
grotere toerentalfluctuaties voordoen. In enkele gevallen is er sprake van hunten: 
het optreden van een periodieke oscillatie op een gemiddeld stationair toerental met een 
amplitude groter dan 40 omw/min. Dit storende verschijnsel is duidelijk waarneembaar en 
kan zorgen voor extra motorgeluid. Het is dan ook gewenst om deze fluctuaties in het 
toerental te voorkomen. 

Door Smits [4] is, om de oorzaak van het hunten te achterhalen, een motormodel 
beschreven dat &t hunt-gedrag qua amplitude en freqaaentk voorspelt. Dit mode1 I s  
gebaseerd op de gemiddelde waarden modellen die door Hendricks [l] en Moskwa [2] zijn 
ontwikkeld. Deze modelleermethode deelt de motor op in drie subsystemen: brandstofdo- 
seersysteem, inlaatsysteem en motorsysteem. 

Smits heeft aan de hand van steady state metingen aan een B18F'P motor (Volvo 440) de 
parameters in dit model geïdentificeerd, waarbij de parameters uit het motorsysteem via 
een handmatig uitgevoerd iteratie-proces zijn bepaald. Dit rapport richt zich op dit 
subsysteem met als doel deze parameters uit die beschikbare metingen op een meer directe 
manier te identificeren zodat een schatting van het door de motor geleverde koppel kan 
worden gedaan. 

Allereerst wordt een korte inleiding gegeven over de opbouw en werking van de B18F'P 
motor met gas-injectiesysteem. Daarna wordt aandacht besteed aan de gekozen modelle- 
ringsmethode, de modellering van de motor en de belangrijkste aannamen die hierbij 
worden gedaan. Vervolgens wordt de identificatie van modelparameters van het motorsys- 
teem besproken. Tenslotte worden op grond van gedane bevindingen conclusies getrokken 
en enkele aanbevelingen tot verder onderzoek gedaan. 
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De opbouw van de motor 

2. De opbouw van de motor 

In figuur 2.1 is de opbouw van een B18FP motor met Wi-systeem weergegeven Bij het 
oorspronkelijke systeem wordt elke cilinder via een eigen injector van brandstof voorzien: 
de motor bevat een multi-point injectiesysteem (MPI). In de volgende paragrafen worden 
het (toegevoegde) gas-injectiesysteem en de werking van de motor aan de hand van de 
onderstaande figuur besproken. 

, I ECU I L 
I 1 

I 

aa 13 

10 

I .  

I O 0  8 
47 5 

I ' 6  

Figuur 2.1 Schematische opbouw van de B18FP motor (volvo 440) met LPi-systeem 

Verklaring van de symbolen: 

i) gas-injector 8) benzine-injector 
2) toerenregelmotor 9) bougie 
3) smoorklep 10) motor 
4) smoorklepstandsensor 11) uitlaatspruitstuk 
5> pm-r l2) lambda-sonde 
6) toerentalsensor 13) eledronische ontsteking 
7) inlaatspruitstuk 

n toerental 
a ontstekingshoek 

pm inlaatspruitstukdruk (MAP) 

8 openingshoek van de smoorklep 
O overige ingangssignalen (bijv. inlaatlucht- en 

luchtgetal 

koelwatertemperatuur) 
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De opbouw van de motor 

2.1 Het gas-iqjectiesysteem 

Door Gentec B.V. is een injectiesysteem ontworpen om vloeibaar autogas te injecteren 
(Liquid Propane injection). In figuur 2.1 is te zien dat dit systeem bestaat uit een gas- 
injector eo een gas-ECU (Electronic Control Unit). In tegenstelling tot het oorspronkelijke 
injecttiesysteem, worder? de vier cili~ders ni' vmaf 6611 plaats (vcicir de smoorklep 1'8 het 
inlaatkanaal) van brandstof voorzien. Dit LPi-systeem wordt dan ook een single-point 
injectiesysteem (SPI) genoemd. De gasdosering is gebaseerd op benzine-injectietijden zoals 
die door de benzine-ECU worden bepaald aan de hand van o.a.: 

e smoorklepstand 8 
inlaatspruitstukdruk p, (ofwel MAP (Manifold a i r  Pressure)) 
toerental n. 

Bij benzine-injectiesystemen is het mogelijk het drukverschil over de injector constant te 
houden. De hoeveelheid ingespoten brandstof is hierdoor evenredig met de injectietijd. 
Bij een gas-injecttiesysteem is de druk over de injector echter gerelateerd aan de druk in de 
LPG-tank en dus ook sterk temperatuursafhankelijk (dampdrukkromme). Daarnaast 
verschillen onder meer de verbrandingswaarde en de optimale mengverhouding brand- 
stof/iucht (stoichiometrische mengverhouding) van autogas ten opzichte van benzine. De 
gas-ECU corrigeert de door de benzine-ECU bepaalde injectietijden voor deze verschillen. 

2.2 De werking van het motorsysteem 

Nadat in de gas-ECU de injectietijd is berekend, stuurt deze de gas-injector aan. De 
injector spuit de vloeibare brandstof in de luchtstroom naar de smoorklep. Het door 
verdamping gevormde autogas-lucht mengsel bereikt het inlaatspruitstuk via de smoorklep 
of de toerenregelmotor. Deze regelmotor is een omloopklep, waarvan de doortocht wordt 
gestuurd door de benzine-ECU. De taak van de toerentalregeling is het stationair toerental 
van de motor op een vaste waarde te houden, ondanks extra lastkoppels die bijvoorbeeld 
ontstaan door het inschakelen van de air-conditioning. 

Het spruitstuk verdeelt het mengsel over de verschillende cilinders. In de cilinders wordt 
het mengsel door de bougies ontstoken, waarna de chemische energie van het mengsel via 
het kruk-drijfstangmechanisme wordt omgezet in een hoeksnelheid van de krukas. 
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De opbouw van de motor 

De benzine-ECU bepaalt het moment van ontsteking zó dat fluctuaties van het toerental 
rondom het stationaire werkpunt worden weggeregeld. De dynamische voorontsteking 
regelt het ontstekingstijdstip proportioneel met het verschil tussen momentaan en het 
gemiddelde toerental. De benzine-ECU stuurt hierop het aantal graden voorontsteking 
(ofwel ontstekingshoek a) uit. Dit is het aantal graden van de krukas vóór het bovenste 
dcde pmt (RD?) v 2 ~  de miger q? het m m a t  dat dc bougie YO&.. 

De uitlaatgassen worden via het uitlaatspruitstuk en de uitlaat uit de motor weggeleid. In 
de uitlaat bevindt zich een lambda-sonde die metingen doet aan de ontstane verbrandings- 
producten. Op basis van deze metingen houdt de lambda-regeling het te verbranden 
mengsel zo dicht mogelijk in de buurt van de stoichiometrische mengverhouding (luchtge- 
tal h = 1). Om dit te bewerkstelligen past de benzine-ECU de uit te sturen injectietijden 
steeds aan. 

In de motormodeliering worden de toerenregelmotor en de dynamische voorontsteking miet 
meegenomen omdat deze regelingen tot doel hebben variaties in het toerental te onder- 
drukken, waardoor ook de door Smits te beschrijven huntverschijnselen kunnen worden 
gereduceerd. Omdat de invloed van de lambda-regeling op het huntgedrag niet bekend is, 
wordt deze regeling eveneens niet in het model opgenomen zodat de motor in basisconfi- 
guratie (zonder de regelingen) wordt gemodelleerd. 

- 4 -  
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3. De beschxjjving van de modellering 

Kei iniewöör beschreven motorsysteem is door Siliits [4j geiiiodel!eeïd. Als mûde!!eïings- 
methode heeft inij gekozen VOW een gemiddelde waarden methode. Voordat het rn~del 
wordt gepresenteerd, gaan we eerst in op de wijze van modelleren. 

3.1 De gemiddelde waarden methode 

Eén van de methoden om verbrandingsmotoren te modelleren is de mean value of 
gemiddelde waarden methode. De modellern van Moskwa [2] en Hendricks 613 zijn hierop 
gebaseerd. Deze modellen voorspellen het verloop van de gemiddelde waarde van 
toestandsgrootheden in de tijd aan de hand van een stelsel modelvergelijkingen dat de 
verschillende processen in de motor beschrijft. Hendricks heeft een motomodel ontwik- 
keld dat deze processen inn subsystemen afzonderlijk beschrijft. Dit node! is met gote 
nauwkeurigheid toepasbaar op het gehele werkgebied van de motor. Omdat het model 
bovendien mathematisch compact is, hoeven relatief weinig modelparameters geïdentifi- 
ceerd te worden. Alvorens dit model verder uit te werken, worden eerst de basisprincipes 
van de gemiddelde waarden methode toegelicht. 

De basis van deze methode is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen zogenaamde 
momentane en zich in de tijd ontwikkelende relaties tussen motorvariabelen. Deze indeling 
is gerelateerd aan de tijdschaal die in het gemiddelde waarden model wordt genomen. 
Deze tijdschaal wordt zo gekozen dat de verandering van de snelst variërende motorvaria- 
bele voldoende nauwkeurig wordt beschreven. 
Onder momentane relaties worden de relaties verstaan die hun evenwichtswaarde binnen 
één of enkele omwentelingen van de motor bereiken. Op de tijdschaal die gebruikt wordt 
zijn deze relaties als momentaan te beschouwen en kunnen door algebraïsche vergelijkin- 
gen worden weergegeven. Zich in de tijd ontwikkelende relaties tussen motorvariabelen 
zijn relaties waarvan de evenwichtswaarde tussen 10 en 1000 motoromwentelingen wordt 
bereikt. Deze relaties, die het dynamisch gedrag van de afzonderlijke subsystemen 
weergeven, worden beschreven in differentiaalvergelijkingen. De basisaanname is dat als 
deze subsystemen correct zijn beschreven, ze na samenstelling tot het gehele model het 
werkelijke imstorgedrag nauwkeurig beschrijven. 

- 5 -  
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3.2 De subsystemen 

De motor is opgedeeld in drie apart gemodelleerde subsystemen en wel een brandstofdo- 
seersysteem, een iniaatsysteem en een motorsysteem. In figuur 5.1 zijn deze schematisch 
weergegeven. Aan de hand van de subsystemen zal het motomodel worden besproken in 
de volgende paragrafen. 

! I 
i 

benzine 71 ECU 1 ! ! 

brandstof doseersysteem 

i I 

I 
i 
I 

inlaat  sy s t  eem 

motor systeem 

Figuur 3.1 Schematische weergave van de subsystemen van de motor 

Het brandstofdoseersysteem bepaalt de in te spuiten hoeveelheid brandstof. In het 
inlaatsysteem wordt de iníaatspruitstukdnik p, berekend afhankelijk van de ingaande 
massastroom mengsel over de smoorklep en de uitgaande massastroom naar het motorsys- 
teem. Het motorsysteem beschrijft tenslotte de omzetting van de chemische energie van 
het mengsel naar mechanische energie op de Zuiger, die via het kruk-drijfstangmechanisme 
wordt gebruikt om de krukas te laten draaien met hoeksnelheid o. 
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3 3  Het motormodel 

In de volgende paragrafen worden kort de subsystemen beschreven die samen het 
complete motormodel vormen. Een volledige afleiding wordt niet gegeven, zie hiervoor 
Spits [laj. VUE de sd?sys?emeE hijge?? het mrrtmystcem en de daarbij behoreride 
deehoddien wat meer aandacht omdat de parameters van dit systeem moeten worden 
geïdentificeerd. 

De toestandsgrootheden van de motor zijn de spruitstukdruk p, en de hoeksnelheid w van 
de krukas die resp. door het inlaat- en motorsysteem worden bepaald. 
Als ingangen kiest Smits het luchtgetal A,, de smoorklepstand 6 en de ontstekingshoek a. 
Omdat het model huntgedrag bij stationair draaien moet beschrijven, worden de hoeken 6 
en a op vaste waarden ingesteld. Een goede reden voor de keuze van luchtgetal IL als 
ingang geeft Smits niet, de ingespoten massastroom brandstof is een meer voor de hand 
liggende keuze. Gemeten worden grootheden als spruitstukdruk p,, hoeksnelheid o van de 
krukas, luchtgetal A, klepstand 8 eo ontstekiingshoek a. 

33.1 Het brandstofdoseersysteem 

Als ingang van het model wordt het luchtgetal genomen, dat als volgt is gedefinieerd: 

L - Q,-Q, A = - -  
Lst QfíLst 

met: 
= luchtgetal [-] 

L = lucht-brandstofverhouding [kg/kg] 
Ed = stoichiometrische lucht-brandstofverhouding [kg/kgJ 
Q, = voor de smoorklep ingespoten massastroom mengsel Ikg/s] 
Qn = voor de smoorklep ingespoten massastroom brandstof [kg/s J 

Er wordt afgeleid dat: 

(3.1) 

met: 
Qmo = massastroom mengsel naar de cilinders [kg/s] 
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De vertraging 'c is de tijd die nodig is om de toe te voeren hoeveelheid brandstof aan te 
passen. De brandstofdosering is een discreet proces dat slechts twee keer per omwenteling 
van de motor brandstof injecteert. Een aanpassing van de in te spuiten hoeveelheid 
brandstof heeft dan een vertraging tussen nul en een halve omwenteling. In dit gemiddelde 
waa&o medel wordt gitgegaau va= de gemidde!de verOraging clie dus een kwart van de 
omwenteilngstijd bedraagt. 

33.2 Het inlaatsysteem 

Het inlaatsysteem bestaat uit de smoorklep en het inlaatspruitstuk. De toestandsgrootheid 
die dit subsysteem beschrijft is de inlaatspruitstukdruk p,. Deze wordt bepaald door 
toepassing van de wet van behoud van massa op het volume tussen de smoorklep en de 
inlaatkleppen van de motor. Hierbij zijn de volgende veronderstellingen gedaan: 

de temperatuur van het lucht-brandstofmengsel T, mag als constant worden opgevat, 
- het mengsel hcht-LPG mag ds een ideaal gas worden ~ ~ S C ~ Q U W ~  met de adiabatische 

exponent K van lucht (K = 1.4), 
er bestaat een uniforme drukverdeling in het spruitstuk. 

Onder deze aannamen levert uitwerking van de wet van behoud van massa, met gebruik- 
making van de ideale gaswet, als toestandsvergelijking voor p,: 

met: 

R, 
T, 
V,,, 
V, 
z = aantal cilinders [-I 
qv = volumetrisch rendement [-I 

= specifieke gasconstante van het mengsel [Jkg K] 
= temperatuur in het spruitstuk [KI 
= volume van het inlaatspruitstuk [m'] 
= slagvolume per cilinder [m'] 

In bovenstaande vergelijking komen een aantal parameters en variabelen voor die hierna 
kopt besproken worden. 

- 8 -  



De beschrijving van de modellering 

Temperatuur van het mengsel in het spruitstuk 

De temperatuur in het spruitstuk wordt als een parameter opgevat. De gemiddelde 
temperatuur wordt via metingen bepaald. 

De gasconstante van het lucht-brandstofmengsel in het inlaatspruitstuk is eveneens een 
parameter in het model die via de wet van Dalton op de volgende wijze wordt bepaald: 

ma mf 

mm mm 

Rm = -Ra + -ltf ; mm=ma+mf (3.4) 

met: 

ma 
m, 
m, 
Ra 
R, 

= massa lucht in het inlaatspruitstuk [kg] 
= massa brandstof in het inlaatspruitstuk pg] 
= massa mengsel in het inlaatspruitstuk Fg] 
= specifieke gasconstante van lucht [Jkg K] 
= specifieke gasconstante van de brandstof [Jkg K] 

Ingaande mussastroom mengsel naar het inlaatspruitstuk 

Moskwa [2] beschrijft de massastroom mengsel over de smoorklep als een één-dimensio- 
nale isentropische compressibele stroming. Dit smoorklepmodel wordt, in het geval dat de 
stroming niet wordt gesmoord, weergegeven als: 

met: 

c* 
A 

Po 
TO 
K 

/ \ 1  r 

= discharge coëfficient [-I 
= effectief doorstroom-oppervlak van het smoorklephuis [m'] 
= omgevingsdruk [N/m'] 
= omgevingstemperatuur [KI 
= verhouding van specifieke warmtecapaciteiten bij constante druk 

en comtznt volaime, ohe! adiabatische exponent 1-1 

O 5  

(3.5) 
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Drie opmerkingen hierbij: 

De discharge coëfficient is empirisch te bepalen en corrigeert voor afwijkingen die 
ontstaan door de veronderstelling over de stroming. Deze correctie is bij vaste smoor- 
!depstand alleen een functie van de drukverhouding over de smoorklep. Bij een 
cmstante w-aarde vân de vmgevi~gs&wk k 2 ~  de akadcdijkheid vao de spmits?ckb& 
pm worden beschreven door: 

'd(Pm) = fO + fl Pm (3.6) 

Hierin zijn f, en fl nader te bepalen parameters. 

Het effectief doorstroom-oppervlak hangt af van de smoorklepstand. We nemen als 
benaderhg aan dat voor de effectieve doortocht mag worden geschreven: 

(3.7) 

met: 

e o  

D, 

= sluithoek van de smoorklep ["I 
= diameter van de smoorklep [m] 

- De massastroom mengsel is behalve van de smoorklepstand ook afhankelijk van de 
drukverhouding over de smoorklep. 

Wanneer de stroming wel wordt gesmoord, d.w.z. als 

- 5  pm (K;l)A - 9 

Po 
dan blijkt de massastroom slechts nog via de discharge coëfficient af te hangen van de 
drukverhouding over de smoorklep: 

Uit relatie (3.8) 
ongevezr 0.528. 

wordt met de aanname K = 1.4 de kritische drukverhouding bepaald op 

- 10 - 



De beschrijving van de modellering 

Volumetrisch rendement 

Om volumetrische verliezen door o.a. de aanwezigheid van restgassen in de cilinders en 
stromingsverliezen over in- en uitlaatkleppen in rekening te brengen poneert Hendricks [l] 
op kasis van experimentele resultaten het volgende functionele verband voor het volume- 
~KMI ïeadeiììeíìt: 

(3.10) 

Hierin zijn de te bepalen parameters. 

33.3 Het motorsysteem 

Het motorsysteem bestaat uit de cilinders, de ontsteking, het kruk-drijfstangmechanisme en 
de massatraagheid van de motor. Als toestandsgrootheid van dit subsysteem wordt de 
hoeksnelheid o van de krukas genomen. 

Ter bepaling van de toestandsvergelijking van het motorsysteem beschouwen we eerst de 
koppels die op de krukas werken. Het koppel t.g.v. de gasdruk bij verbranding van het 
mengsel wordt aangeduid als het geïndiceerd koppel. De optredende verlieskoppels zijn het 
pomp- en wrijvingsverlieskoppel in de motor en een lastkoppel, dat nodig is om de externe 
belasting op de motor te overwinnen. Dit lastkoppel bestaat uit een aandrijfkoppel van de 
dynamo en een remkoppel van een wervelstaoomrem. Toepassing van de impulsmoment- 
stelling op de krukas levert dan: 

Ti -TP -TI = J, 8 

met: 
Ti = geïndiceerd koppel p m ]  

Tpw 
TI 
Jbt 

= pomp- en wrijvingsverlieskoppel van de motor [Nm] 
= extern belastingskoppel op de motor [Nm] 
= massatraagheid van de motor betrokken op de krukas [kgm2] 

Deze koppels worden nu verder uitgewerkt. 

(3.11) 
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Het geïndiceerd koppel 

Voor het geïndiceerd koppel leidt Smits de volgende relatie af: 

mei: 

qi 
SI = Spark Influence [-I 
AF1 = Air-Fuel Influence [-I 
Ho 
Q, 

= thermisch rendement m.b.t. o en pm [-I 

= onderste verbrandingswaarde van de brandstof [J/kg] 
= massastroom brandstof naar de cilinders prg/s] 

Omdat volgens Moskwa [2] het thermisch rendement bij stoichiometrische mengverhou- 
ding en optimale ontstekingshoek slechts weinig varieert, wordt dit constant aangenomen. 
Gebaseerd op literatuur van Moskwa wordt qi(a-,hstro,pJ afgeschat op 0.3. 

Be modellen van de Spark Influence en de Air-Fuel Influence vormen de eerste twee 
deelmodellen van het motorsysteem. 

De Spark Influence (SI) geeft de invloed van de ontstekingshoek a op het geïndiceerd 
koppel weer en is als volgt gedefinieerd: 

(3.13) 

De SI is de verhouding van hei geïndiceerd koppel bij een willekeumge ontstekhgskoek en 
de maximale waarde van het geïndiceerd koppel bij de optimale ontstekingshoek onder 
voorwaarde dat mengverhouding stoichiometrisch is. Hendricks [ 13 stelt de volgende 
algemene vorm voor om de Spark Influence te beschrijven: 

SI( a,o) = co +cia + c2a2 + c30 + c 4 a o  (3.14) 

met als te bepalen parameters co, ..., cq. 
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De Air-Fuel Influence (Am> toont de invloed van het luchtgetal h op het geïndiceerd 
koppel en wordt op eenzelfde wijze gedefinieerd: 

met: 
h- = waarde van luchtgetal waarbij maximaai koppel wordt geleverd [-I 

De AF1 is de verhouding van het geïndiceerd koppel bij een willekeurig luchtgetal en het 
maximaal geïndiceerd koppel bij A,, onder voorwaarde dat de ontstekingshoek optimaal 
is. Moskwa 123 neemt het volgende verband aan om Air-Fuel Influence te beschrijven: 

Hierin moeten de parameters do,. . . ,d3 worden geïdentificeerd. 

Io de modellering neemt Smits tenslotte nog twee !sopti@m mee &le invloed hebben op 
het geïndiceerd koppel. Deze looptijden zijn de tijd die het mengsel nodig heeft om het 
inlaatspruitstuk te doorlopen en de tijd die verstrijkt tussen het sluiten van de inlaatklep en 
het moment waarop daadwerkelijk koppel wordt geleverd. Aangezien slechts steady state 
metingen gedaan zijn aan het motorsysteem, hebben deze looptijden geen effect op de 
identificatie van de motorparameters en worden daarom niet meegenomen in de modelle- 
ring van dit subsysteem. 

Pomp- en wrijvingsverliezen van de motor 

De verliezen in de motor zijn op te splitsen in pomp- en wrijvingsverliezen. Pompverlie- 
zen zijn het gevolg van de arbeid die door de motor moet worden geleverd om de 
stromingsweerstand van de gassen te overwinnen. De wrijvingsverliezen ontstaan door 
wrijving tussen zuigerveren en cilinderwand en wrijving in krukas- en drijfstanglagers. 
Hendricks [l] stelt het volgende verband voor om dit derde deelmodel van het motorsys- 
teem te beschrijven: 

Tpw( p,, co) = bo + b, o + b, w2 + b,pm + b4p,o (3.17) 

waarin de parameters bo, ..., b4 nader te bepalen zijn. 
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Extern belastingskoppel op de motor 

Het lastkoppel dat van buitenaf op de motor wordt uitgeoefend is als volgt op te splitsen: 

met: 
Tdyn = aandrijfkoppel van de dynamo p m ]  
Tbr = remkoppel van de wervelstroomrem op de motorproefstand IrJm] 

Het lastkoppel wordt bij een stilstaande auto met stationair draaiende motor voornamelijk 
bepaald door het koppel dat nodig is voor de aandrijving van de dynamo. Als model voor 
dit aandrijfkoppel van de dynamo neemt §mits [4] het volgende verband aan: 

(3.19) 

Daarnaast kan de motor met behulp van een wervelstroomrem belast worden. De reden 
voor het aanbrengen van deze (nauwkeurig in te stellen) belasting komt bij de bespreking 
van de uitgevoerde experimenten ter sprake. 

Hiermee is het totale model gepresenteerd. Vanaf nu richten we ons op het motorsysteem 
dat is uitgedrukt in termen van de toestanden spruitstukdruk pm en hoeksnelheid o. 
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4. De identificatie van het motorsysteem 

In dit &oofts;u% w-ûïdeu zìíì de hand vâii stead~j st2te m e t i ~ g e ~ ,  die deer Smits aôn een 
motorproefstand zijn uitgevoerd, parameters van het motorsysteem geïdentificeerd. 

4.1 Substitutie van de deelmodellen in het motorsysteem 

In steady state situatie van het motorsysteem is er geen hoekversnelling, m.a.w. Cu = O. 
Motorvergelijking (3.11) luidt dan: 

Ti -Tp -TI = O (4.11 

Met behulp van (3.12) en (3.18) kan worden geschreven: 

In paragraaf 3.3.3 zijn voor de Spark Influence, de Air-Fuel Influence en de pomp- en 
wrijvingsverliezen van de motor deelmodellen beschreven zoals die in de literatuur 
hierover worden gevonden. Smits constateert voor de SI en de AFI slechts een zeer 
geringe afhankelijkheid van het toerental, die binnen de nauwkeurigheid van de meting 
wegvalt. Verder neemt hij als model voor de AF1 een derde graads polynoom in het 
luchtgetal h. De drie deelmodellen van motorvergelijking (4.2) luiden dan: 

SI(a)  = co+cia+c2a2 

AFI(h) = do+d,h+d2h2+d3h3 

Tpv( pm, o) = bo + b, o + b2w2 + b,pm + b,prno 

Met = 1, geeft uitschrijven van de 'AFI-verhouding' in (4.2): 

- 
do + di +d2 + d3 
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Reparametrisatie van de MI-verhouding levert: 

met Do,. ..,D, als te bepalen parameters. 

Voor het geïndiceerd koppel kan nu met behulp van (4.3) en (4.7) worden geschreven: 

qiQfoHo (Do + D,h + D,A2 + D3h3) (co + cia + c2az) 
o 

Ti ( a, 5 0, Qf,) = 

Hieruit kan op eenvoudige wijze een parameter worden verwijderd. Als 
Do z O en co z O, dan kan voor dit koppel worden geschreven: 

e, ( I + elk + e,kz + e,L3) (I + e4a  + e , d )  qi Qío % Ti = 
o 

(4.6) 

(4.7) 

met als parameters e,,. . . ,eS. 

Substitutie van (4.5) en (4.7) in motorvergelijking (4.2) levei-t: 

e, ( 1 + e,h + e,hz + e3h3) ( 1 + e4a  + e$) ... qi Qfo Ho 
o 

- (bo + blo + b,& + b3pm + b4pmw) - Tdyn - T, = O 

4.2 De doelstelling 

Doel is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aan de hand van steady state 
meetresultaten direct de 11 parameters x = [e,,. . .,e5,bo,. . .,b4] uit de bovenstaande motor- 
vergelijking te identificeren opdat een goede schatting kan worden gedaan voor het door 
de motor geïndiceerde koppel. Voordeel van deze aanpak is dat dan rechtstreeks een 
schatting voor dit koppel wordt verkregen zonder dat 'deelexperimenten' hoeven worden 
uitgevoerd om stukken van het motormodel te schatten. In de volgende paragraaf wordt 
ingegaan op de identificatie-methode om deze parameters te schatten. 

L 
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4 3  De identificatie-methode 

Motorvergelijking (4.8) is niet-lineair in de te schatten parameters. Deze vergelijking kan 
als volgt worden geschreven: 

f ( X , Y )  = o  (4.9) 
L Y  

met: 
x 
v 

= kolom met n te schatten parameters (e @..., e5,b0, ..., b4) 
= kolom met onafhankelijke variabelen (a,7~,w,p,,Q~~,T& 

L 

c 

We nemen aan dat m (m > 11) metingen worden gedaan. De gemeten (of ingestelde) 
grootheden bij meting i zijn de componenten van v . Laat x een schatting zijn van de te 
bepalen parameters. Als residu bij meting i (i = I,...,@ wordt dan gedefinieerd: 

Y i  c 

Ti(?) = f ( x , v , )  Zf fi@> i = a, ..., m (4.10) 
r r l ,  

De beste 'fit' in de zin van de kleinste kwadraten wordt dan verkregen door de functie R(x) 
te minimaliseren met betrekking tot x: 

M 

r* 

m m 

(4.11) 

In bijlage A wordt de basis-iteratie volgens Newton voor dit niet-lineair kleinste kwadraten 
probleem afgeleid. Om dit probleem numeriek op te lossen is een Matlab-programma 
geschreven dat gebruik maakt van de routine 1eastsq.m uit de Optimization Toolbox van 
Matlab. Binnen deze routine bestaat er de keuze uit twee optimaliseringsalgoritmen, het 
Gauss-Newton - en het Levenberg-Marquardt algoritme, die gebaseerd zijn op de Newton 
methode. Beide algoritmen komen in deze bijlage kort aan de orde. Gekozen is voor het 
Levenberg-Marquardt algoritme omdat het problemen die betrekking hebben op het 
singulier worden van Jacobiaan Jk ondervangt (zie bijlage A). Daarnaast is het een 
methode die onder vele omstandigheden goed blijkt te werken. 

4.4 De beschikbare metingen 

Smits heeft de identificatie van de motorparameters uitgevoerd aan de hand van de 
meetresultaten: v2n twee ~0013eni experimenten. Het eerste wordt gedaan om het modelpara- 
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meters voor de Spark Influence te identificeren, het tweede om het model voor de Air-Fuel 
Influence te schatten. De experimenten luiden als volgt: 

1. Door instellen van ontstekingshoeken a wordt een gebied van a = [4", ..., 44'1 doorlopen 
bij stoichiometrisiieh luchtgetal A,, = 1 1-1. Bij vier toerentallen is deze cychs uitgevoerd 
(n = 750, 880, 950, 2055 [oiìîw/=h]). Eierbij WQKI~ $et remkoppel zo iugssts10 dat 
gedurende een cyclus het toerental constant blijft op de gewenste waarde. Gemeten 
worden toerental n, spruitstukdruk p,, luchtgetal h en remkoppel Tw De meetresultaten 
zijn te vinden in de tabellen B.l t/m B.4 in bijlage B. 

2. Door instellen van luchtgetal h wordt een gebied van h = [0.82,...,1.15] doorgemeten 
bij de ontstekingshoek waarbij maximaal koppel wordt geleverd a- (= 38"). Deze 
cyclus is wederom bij vier toerentallen (n = 730, 870, 950, 1065 [omw/min]) uitge- 
voerd. Om niet te hoeven ingrijpen op de smoorklepstand wordt opnieuw het remkoppel 
zo ingesteld dat het toerental tijdens een cyclus constant blijft. Gemeten worden hierbij 
toerental ia, spruitstukdruk p,,, eo remkoppel T, In de tabellen B.5 t/m B.8 in bijlage B 
staan de resultaten vermeld. 

In beide experimenten wordt de massastroom brandstof Q, die het inlaatspruitstuk verlaat 
niet gemeten. Deze wordt bepaald uit het smoorklepmodel uit paragraaf 3.3.2. Voor het 
geval dat de stroming van het lucht-brandstofmengsel door het inlaatspruitstuk stationair 
is, mag worden gesteld dat Q, = Q,. Dan kan (3.1) worden omgeschreven tot: 

(4.12) 

Afhankelijk van de drukverhouding over de smoorklep (relatie (3.8)) wordt een benadering 
van de ingaande massastroom mengsel Q, gegeven door (3.5) of (3.9). Voor de bereke- 
ning van deze ingaande massastroom wordt gebruik gemaakt van de omgevingstempera- 
tuur To en omgevingsdruk po. Deze zijn per meetcyclus vermeld in bijlage B. Verder 
moeten hiervoor de discharge coëfficient en het effectief doorstroom-oppervlak bekend 
zijn. De discharge coëfficient wordt uit (3.6) bepaald met parameters die door Smits via 
een kleinste kwadraten methode zijn geschat. Het effectief doorstroom-oppervlak wordt uit 
(3.7) berekend bij (vaste) smoorklepstand 0 = 4.4 O (t.o.v. sluithoek 0,). De massastroom 
brandstof Qfo die tenslotte met (4.12) wordt berekend is eveneens in bijlage B vermeld. 
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4.5 De identificatie met Matlab 

De experimenten zoals beschreven in de vorige paragraaf leveren een dataset in de 
variabelen a, A, co, pm, Q, en Tbr bestaande uit 84 metingen, waarmee schattingen voor de 
11 mcdelprmetm eo,. . . ,es,bo, ?h4 moeten worden verkregen. Daartoe is in Matlab is 
een programma geschreven dat ter bepdiling m a  ai;: mde!pr2mvtvrs gebnJik maakt van 
de routine 1eastsq.m uit de Optimization Toolbox van Matlab. Binnen deze routine is als 
optimaliseringsalgoritme de Levenberg-Marquardt methode gekozen. Partiële afgeleiden 
van het model met betrekking tot de parameters zijn in dit geval eenvoudig te berekenen 
en worden meegeleverd in een extra file. 

De resultaten &e enkele mns met verschillende beginschattingen leveren zijn: 

Tabel 4.1 Met Matlab verkregen schattingen voor eo,. .. ,e5 ,bo ,. . .,b4. 

Om een indicatie te krijgen over de bruikbaarheid van het model worden de residuen ri 
(i = 1, ..., 84), zoals die in relatie (4.10) zijn gedefinieerd, bepaald door de verkregen 
parameterschattingen te substitueren in motorvergelijking (4.8). In figuur C. 1 van bijlage C 
staan deze residuen tegen hun index uitgezet. De opeenvolgende residuen liggen redelijk 
'random' in een horizontale band om nul verspreid. Hoewel er voor enkele metingen 
onderling een lichte afhankelijkheid in de figuur is te zien, lijkt het model toch aardig te 
voldoen. 

In figuur C.2 van bijlage C is het verloop van diezelfde residuen uitgezet tegen de 
hoeksnelheid o. Ook hier zien we dat de verdeling van de residuen niet helemaal random 
is met name bij hoebnelheden rond de 90 en I00 [radhl zijn respectievelijk 
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systematisch positieve en negatieve residu-groepen te onderkennen. Plaatjes van de 
residuen uitgezet tegen andere variabelen tonen een meer willekeurige residuenverdeling. 

Als doel is gesteld om aan de hand van de parameterschattingen eo, ..., e5,b0, ..., b4 een 
sckzttirig VQOT he? dmr de motor pehdicoeerde koppel i e  veehijgen. Substitutie van de 
schattingen eo,. ..,e5 in (4.7) leveri een sehattiag vaii Clt koppel. 

In figuur C.3 staat het berekende geïndiceerd koppel uitgezet tegen het in de praktijk 
interessante traject voor het luchtgetal h bij toerental n = 870 [omw/min] en ontstekings- 
hoek a = 38". Bij gebrek aan daadwerkelijke metingen van het geïndiceerd koppel staat 
ter vergelijking in deze figuur ook het door Smits berekende geïndiceerd koppel onder 
dezelfde omstandigheden uit. Het geïndiceerd koppel wordt in vergelijking met de 
resultaten van Smits ongeveer 20 [Nm] te laag geschat. In figuur C.4 staan het zelf en het 
door Smits berekende geïndiceerd koppel uit tegen ontstekingshoek a bij toerental n = 
1065 [omw/min] en luchtgetal h = 1 [-l. Het verschil tussen de schattingen voor het door 
de motor geleverde koppel is ongeveer van dezelfde grootte. 

Door Smits zijn echter wel pomp- en wrijvingsverliezen TP gemeten. Om een schatting 
van dit verlieskoppel te krijgen worden de modelparameters bo, ..., b4 in relatie (4.5) 
gesubstitueerd. In figuur C.5 zijn de berekende en gemeten pomp- en wrijvingsverliezen 
tegen de hoeksnelheid co uitgezet. We zien dat voor dit verlieskoppel voortdurend 
negatieve waarden worden geschat, hetgeen fysisch gezien niet realistisch is. 

In het algemeen is het belangrijk voor het schatten van de modelparameters dat het 
ingangssignaal voldoende exciterend is. De twee groepen van uitgevoerde experimenten 
richten zich door het variëren van respectievelijk de ontstekingshoek a en luchtgetal h 
vooral op de parameters eo, ..., e5. Bovendien is voor alle metingen waar h als ingang is 
genomen de ontstekingshoek a steeds op a- = 38" ingesteld. Smits heeft steeds bij deze 
ontstekingshoek gemeten vanwege de definitie van de Spark Influence (relatie (3.13)). 
Maar omdat a, in het voorgestelde model voor de SI niet expliciet voorkomt, is het 
zeker de moeite waard h als ingang te nemen bij andere (ingestelde) waarden van a. 

In de volgende paragraaf wordt het aantal waarnemingen uitgebreid met metingen waarin 

W Q T ~ ~  gemeten opdat de parameters b, e ,b4 meer 'aangeslagen' worden en dus betere 
bij meer waarden voor hoeksnelheid cr) en over een groter traject van spruitstukdruk p, 

~~ 
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schattingen voor de pomp- en wrijvingsverliezen Tpw worden verkregen. 

4.6 Uitbreiding van het aantal metingen 

Sr is iu e m  hôt. stôdim~ vin Snits’ onderzoek a p p a ~ ~ t ~ ~ ~  beschikbaar gekomen om door 
meting de maissastroom brandstof Q, die hst idacntspïdtstdc vedsât te bepaler,. De wijze 
waarop in het voorgaande een benadering is verkregen voor Q, is nogal moeizaam en 
bovendien ontstaat door de berekening van deze massastroom uit o.a. spruitstukdruk pm 
een afhankelijkheid tussen de variabelen in het model. 

Als de motor stationair draait, is de voor de smoorklep ingespoten massastroom brandstof 
gelijk aan de massastroom naar de cilinders (ofwel Q, = Qfo). Smits bepaalt de ingespoten 
massastroom Q, op de volgende wijze: 

o - inj Y Q, = 
inj-faze Qi 23-c 

(4.13) 

met: 
Y = injectietijd van de LPG-injector [ms] 
inj-fac = correctiefactor voor drukverschil over de injector [-I 
Qi = (constante) opbrengst van de injector (statische flow) [mg/ms] 
inj = aantal injecties per omwenteling [-I 

In deze formule wordt de effectieve aantijd van de injector gecorrigeerd voor het momen- 
tane dnaberschil over de injector (zie paragraaf 2.1). Vermenigvuldiging van de resulte- 
rende tijd met de opbrengst van de injector levert het aantal gram brandstof dat wordt 
ingespoten. Vermenigvuldigen met het aantal injecties per omwenteling en het toerental 
geeft dan de massastroom brandstof die aan de motor wordt toegevoerd. 

Er is slechts een gering aantal experimenten verricht waarin de massastroom brandstof Q, 
gemeten wordt. Als ingang is ontstekingshoek a genomen. Er wordt getracht de lucht- 
brandstofverhouding stoichiometrisch te houden (kst = 1). In tegenstelling tot experiment 1 
uit paragraaf 4.4 worden voor meer en tot hogere waarden van het toerental metingen 
gedaan (met dus ook een groter ’meettraject’ voor spruitstukdruk pJ. Bovendien zijn de 
metingen uitgevcerd zonder dat de wervelstroomrem aanwezig was op de motoproefstand 
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(dus Tbr = O). In tabel B.9 van bijlage B staan de meetresultaten en de ingaande massa- 
stroom Q, (= QfJ vermeld. 

Met de dataset die nu tot 102 waarnemingen is uitgebreid worden, op dezelfde wijze als in 
paragraaf 4.5, schzìtthpì bepaald 'JOGT de 11 mcdepurumeters. Het iteratie-proces dat 
vervolgens WX& uitgevoerd om schattingen voor het geTndiceerd koppe! Ti eiì de pomp- 
en wrijvingsverliezen Tp te bepalen levert geen wezenlijke verbeteringen voor deze 
schattingen. 

Het feit dat de residuen wederom random verspreid om nul liggen en dus het model als 
geheel goed geschat wordt, levert nog geen garantie dat delen van het model (in het 
bijzonder Ti en Tp) goed worden geschat. In de volgende paragraaf worden aan de hand 
van de uitgebreide dataset met behulp van het pakket SAS parameterschattingen bepaald. 

4.7 De identificatie met SAS 

SAS is een statistisch pakket dat een procedure bevat om kleinste kwadraten schattingen te 
bepalen voor de parameters van niet-lineaire modellen. Het model moet echter wel worden 
geschreven in een vorm waarbij een afhankelijke variabele wordt gebruikt. In dit model is 
de daarvoor het meest voor de hand liggend het remkoppel van de wervelstroomrem T, 
Het model van het motorsysteem wordt daarom als volgt omgeschreven: 

(4.14) 
- (bo + blo, + b2w2 + b,p, + b4pmm) - Tdyn 

met: x 
w 

T-, 
T, 

= kolom met n te schatten parameters (e,, ..., e5,bo, ..., b4) 
= kolom met onafhankelijke variabelen ( a,A.,a,pm,Qfo) 
= ingestelde remkoppel van de wervelstroomrem [Nm] 
= schatting voor het remkoppel (berekend m.b.v. parametesctschattingen) [Nm] 

c 

c 

Li 
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b0 

bl 

b' 

b3 

b4 

Substitutie van deze uitdrukking voor het residu in vergelijking (4.11) levert het optimali- 
seringsprobleem, nu geschreven in de juiste vorm voor deze procedure. 

-2.73 10' 

4.58 loo 
-1.44 lo-' 
3.19 10" 

-3.78 105 

Dit probleem wordt opgelost met een multivariabele Secant methode waarin de partiële 
ufgeleiden vm het model met betrekking tot de parameters met behulp van eindige 
differenties worden geschat uit voorgaaide iteratiestappen. 

Uit de tot 102 metingen uitgebreide dataset bepaalt SAS als resultaat voor de modelpara- 
meters: 

Tabel 4.2 Met SAS verkregen schattingen voor e, ,..., e,,b, ,..., b4. 

In figuur C.6 van bijlage C staan de residuen tegen hun index uitgezet. Het verloop van 
deze residuen is random om nul en SAS geeft aan dat ze tevens normaal verdeeld zijn. We 
houden dus alle vertrouwen in het model. 

Substitutie van de met SAS bepaalde parameterschattingen in de uitdrukking van het 
geïndiceerd koppel levert resultaten die meer overeenstemmen met die door Smits zijn 
behaald. Ter illustratie hiervan staan in bijlage C de volgende plaatjes: 

- In figuur C.7 staan het zelf en door Smits berekende koppel uit tegen het luchtgetal h 
bij toerental n = 950 [omw/min] en ontstekingshoek a = 38 ["I. 

In figuur C.8 staan het zelf en door Smits berekende koppel uit tegen de ontstekings- 
hoek a bij toerental n = 750 [omw/min] en luchtgetal h = 1 [-l. 
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Plaatjes van het berekende geïndiceerd koppel bij andere toerentallen leveren soortgelijke 
resultaten. Aangenomen dat het gezamenlijk effect van meetfouten van dezelfde orde van 
grootte is ais de residuen op het remkoppel Tbr (k 4 [Nm]), zijn resultaten die voor de 
schatting van het geïndiceerd koppel alleszins redelijk te noemen (bij gebrek aan ander 
vsrifc~?i~makxiiial dan het door SmLts berekende zeindicead kûppel). Een betere controle 
op de gevonden îesültaieîì viiìdt ylaâts dûûr q deze!€de wijze 21s in p2rzgr22C 4.5 em 
schatting voor optredende pomp- en wrijvingsverliezen te berekenen en deze te vergelij ken 
met het door Smits gemeten verlieskoppel. 

In figuur C.9 staan deze berekende en gemeten pomp- en wrijvingsverliezen tegen de 
hoeksnelheid u uitgezet. Afgezien van een sterk afwijkende schatting bij 73 [radhl, zijn de 
schattingen zeker in vergelijking met de met Matlab behaalde resultaten goed te noemen 
en is de fout in de schattingen van T, ten hoogste 10 %. 

4.8 Onderzoek naar modelaanpassing 

SAS levert als statistisch pakket meer informatie mee bij de parameteridentificatie van dit 
model dan de optimaliseringstoolbox van Matlab. Hieruit is op eenvoudige wijze de 
significantie van de in het motormodel voorkomende parameters te toetsen. Met dit resul- 
taat kan wellicht een eenvoudiger model bepaald worden dat de werkelijkheid toch goed 
beschrijft. 

SAS levert naast de schattingen voor de parameters ook de intervallen waarbinnen ze zich 
met waarschijnlijkheid van 95 % bevinden. Aan de hand van deze zogenaamde 95 % 
betrouwbaarheidsintervallen kan de significantie van de geschatte parameters op snelle 
wijze worden getoetst. In bijlage D bevindt zich een tabel met de geschatte parameters en 
bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen. 

Significant in het model zijn die parameters die de waarde nul niet in hun betrouwbaar- 
heidsinterval hebben liggen en die dus significant van nul verschillen. In tabel D.l is dan 
te zien dat de parameters e, e4 en es niet significant zijn. Met name het niet significant 
zijn van parameter e, zou bij de identificatie met Matlab de oorzaak kunnen zijn van de 
matige schattingen omdat deze parameter lineair in het schattingsmodel van het geïndi- 
ceerd koppel voorkomt. 
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Meer metingen maken het betrouwbaarheidsinterval van een te schatten parameter kleiner. 
Statistisch gezien geldt dat bij dezelfde spreiding van de metingen het aantal metingen 
ongeveer vier keer zo groot moeten worden om het 95 % betrouwbaarheidsinterval twee 
maal zo klein te maken. Omdat de betrouwbaarheidsintervallen niet symmetrisch om nul 
liggen, km d ~ o r  he? amta! metingen te verhogen ml buiten ket interval komen te liggen 
waardoor de 'eetref'f'encie parameter sigaificail; wûïdt en dus ook beter -u;.ordt geschat. 

Natuurlijk zijn hierbij de meetfouten op de verschillende metingen de beperkende factoren. 

Een methode om tot een eenvoudiger model te komen is het successievelijk weglaten van 
niet-significante termen uit het model en vervolgens het (aangepaste) model opnieuw door 
te rekenen. Indien het verloop van de residuen random blijft en de som van de kwadraten 
van de residuen slechts weinig verschilt van het oorspronkelijke model, kan de werkelijk- 
heid met een eenvoudiger model toch goed worden beschreven. 

Het model is, door achtereenvolgens één niet-significante parameter op een vaste waarde 
in te stellen, drie keer doorgerekend met als doel tot een vereenvoudigd model te komen. 
De ingestelde waarden zijn: 

parameter e, = 1; als deze parameter in dit model nul wordt gesteld, valt de gehele 
uitdrukking voor het geïndiceerd koppel weg uit het model hetgeen fysisch gezien onzin 
is. De waarde 1 ligt in het 95 % betrouwbaarheidsinterval van deze parameter en is 
omdat deze parameter lineair in het model van het geïndiceerd koppel voorkomt een 
'neutrale' waarde. 

- Parameter e, = O; dan valt de afhankelijkheid van de ontstekingshoek a uit het model. 

- Parameter e5 = O; waarmee de afhankelijkheid van a2 uit het model verdwijnt. 

Bovenstaande experimenten geven geen aanleiding tot aanpassing van het model: de som 
van de kwadraten van de residuen wordt in de drie gevallen aanzienlijk groter, andere 
parameters worden ook niet-significant en bovenal worden de schattingen voor het 
geïndiceerd koppel aanmerkelijk slechter. 

Een vereenvoudiging van het model blijkt dus niet zinvol te zijn. Het oorspronkelijk 
gefomdeerde mode! wordt dus gehandhaafd. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Op grond van de gedane bevindingen worden conciusies getrokken en aanbevelingen tot 

verder onderzoek gedaan. 

5.1 Conclusies 

Combinatie van de drie deelmodellen heeft geleid tot één niet-lineair model in de 
onbekende parameters. Met het pakket SAS zijn goede schattingen verkregen voor het 
gehdiceerd koppel Ti en p~mp- en wrijvingsverliezen Tpw behaald. 

Het 'falen' van Matlab houdt een belangrijke waarschuwing in: het feit dat het model als 
geheel goed wordt geschat (normaal verdeeld, random verloop van de residuen) geeft geen 
garantie dat deePmodellen eveneens goed worden geschat. Het is aan te bevelen achteraf 
via enkele metingen van pomp- en wrijvingsverliezen een controle op de berekende 
verlieskoppel Tpw uit te voeren. Het voordeel van het niet hoeven uitvoeren van drie aparte 
experimenten om tot parameterschattingen van de deelmodellen te komen blijft wel 
behouden. Een belangrijke eis is dat de dataset, die voor de identificatie van alle parame- 
ters wordt gebruikt, het model voldoende exciteert. 

Afgezien van de resultaten die met beide programma's worden gehaald, biedt SAS de 
gebruiker als statistisch pakket meer mogelijkheden tot analyse dan de (meer praktische) 
routine 1eastsq.m uit de Optimization Toolbox van Matlab. Het is deze analyse die 
moeilijk te identificeren parameters OPSPOO~~ en gericht onderzoek naar een vereenvoudigd 
model mogelijk maakt. 



Conclusies en aanbevelingen 

5.2 Aanbevelingen tot verder onderzoek 

Een eerste aanbeveling is het in de praktijk testen van het model door nieuwe metingen 
te verrichten die het systeem voldoende exciteren. In dit rapport zijn wat betreft het 
deen v a  voldoende exciterende metingen genoemd: het nemen van luchtgetal h als 

ingamg bij meeï @ìgestelde) o~tstekingsh~eken a dan s!echts de ûptimak mtitstekkgs- 
hoek a- en het verkrijgen van meer meetwaarden voor het toerental n en spruitstuk- 
druk pm met betrekking tot de schatting van het gevraagd koppel als gevolg van pomp- 
en wrijvingsverliezen. 

In motorvergelijking (4.8) zijn de polynomen voor de Spark Influence en de Air-Fuel 
Influence niet verder uitgewerkt omdat Gentec geïnteresseerd is in de ahonderlij ke 
deelrendementen van het door de motor geleverd koppel. Door uitvermenigvuldiging 
van deze polynomen en een reparametrisatie (het produkt van oorspronkelijke parame- 
ters als een nieuwe parameter opvatten) is het mogelijk het model lineair te maken in 
de ?inode!parmetea, waardoor een eenduidige op~ossing VOOK de garameterschattingen 
wordt gevonden zonder het gevaar om te stuiten op lokale minima. Eventueel kunnen 
de oorspronkelijke parameters worden bepaald door een stelsel niet-lineaire vergelij- 
kingen in deze parameters op te lossen. Het is echter onbekend in hoeverre de ahon- 
derlijke invloeden op het totale rendement voor Gentec belangrijk zijn. Anders is het 
voldoende de parameters van het aldus ontstane lineaire model te schatten. Het is aan te 
bevelen de identificatie ook eens op deze manier uit te voeren. 

Met Matlab wordt de parameter e,, bijna nul geschat. Dit probleem kan wellicht worden 
opgelost door in motorvergelijking (4.8) niet h maar (A - h$ en niet a maar (a - a-,) 
als nieuwe variabelen op te vatten en vervolgens de parameteridentificatie opnieuw uit 
te voeren. 

Het thermisch rendement qi(a-,h*w,pJ is constant verondersteld en op basis van 
literatuur van Moskwa geschat op 0.3. Hendrkks [l] heeft evenwel voor de invloed van 
de hoeksnelheid en de spruitstukdruk op het thermisch rendement een deelmodel 
afgeleid. Dit deelmodel is eenvoudig in te bouwen in het totale model. De aanname die 
is gedaan over dit deelrendement kan dan worden geverifieerd en bovendien zou 
kunnen worden onderzocht of dit aangepaste model een betere schatting van het geïndi- 
ceerd koppel levert. 
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Om de in het model voorkomende variabelen zo onafhankelijk mogelijk van elkaar te 
laten zijn, is het tenslotte aan te raden de massastroom brandstof die het inlaatspruitstuk 
verlaat via meting te verkrijgen en niet via berekening uit het smoorklepmodel van 
Moskwa [2]. 
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Bijlage A: D e  Newton methude 

-afl/axl t3f1/dxn - 

J =  

BUlage A De Newton methode 

T T. uitgangspunt vûûr het ôp~osscii vaii het ïìiet-:Jiieaiïe kkimte ka-zidïziten prdeern is íic 

Newton methode. In eerste deel van deze bijlage wordt ~m enig inzicht te :hijgen in de 
oplossing van dit probleem de basis-iteratie van de Newton methode afgeleid. Daarna 
wordt nog kort ingegaan op twee algoritmen die van de Newton methode zijn afgeleid. 

Beschouw de parameterschattingen x en een zoekvector p,, die de richting, waarin een 
nieuwe oplossing wordt gezocht, en de stapgrootte in die Tchting bepaalt. De Taylorreeks 
ontwikkeling van de gradiënt van een functie rond xk+l = xk + p, luidt dan in eerste orde 
benadering: 

c k  

I )  

Om voor xk+l een minimum van die functie te bereiken, moet gelden dat gk+l gelijk is aan 
de nulvector zodat de basis-iteratie van de Newton methode wordt: 

I )  

We gaan nu uitdrukkingen afleiden voor de gradiënt vector g, en Hessiaan matrix H voor 
het geval dat bovengenoemde functie een som van kwadraten is. De eerste partiële 
afgeleide met betrekking tot x.  van (4.11) wordt gegeven door: 

-1 
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Dan kan voor de gradiënt vector worden geschreven: 

g(x> = 2JT(X)f(X) - w c  
e 

Differentiëren van (A.3) met betrekkimg tot xk levert het kj-element van de 
matrix: 

Hessiaan 

1 H, = 2 5  [-- afi  a f i  + fi a2fi 
i-1 ax, axj ax,axj 

Door nu K, te definiëren als de Hessiaan matrix van fi : 

Ki(x) = Vzfi (x)  

kan de gehele Hessiaan van R(x) worden geschreven als: 
c 

m 

Als we verder hierin definiëren: 
m 

dan wordt de uitdrukking voor de Hessiaan: 

H(x) = 2 J '(x) J(x) + 2S(x)  
e c c e 

(A.10) 

Substitutie van de gevonden uitdrukkingen voor de gradiënt vector en de Hessiaan matrix 
in (A.2) levert als basis-iteratie voor het niet-lineair kleinste kwadraten probleem: 

(JkTJ, + S,) pk = JkTf -k 
c 

(A.ll) 

In een betrekkelijk groot aantal algoritmen die van de Newton methode zijn afgeleid, 
wordt de term s k  niet meegenomen. Zo luidt de basis-iteratie voor het Gauss-Newton 

-31 - 



Bclage A: De Newton methode 

algoritme: 

JkTJkpk = JkTf c k  
c 

= 5 i- Pk 
c. (A.12) 

Hierin is duidelijk te zien dat bij de bepaling van zoekvector pk problemen ontstaan als 
matrix J:Jk singulier dreigt te worden. Een ander algoritme,-het Levenberg-Marquardt 
algoritme, weet deze problemen met betrekking tot het singulier worden van J2Jk als volgt 
aan te pakken: 

(JkTJk + p k l )  P k  c = JkTf c k  

(A.13) 

waarin z O de zogenaamde Marquardt parameter is, die ervoor zorgt dat matrix 
J2Jk + & steeds positief definiet blijft zodat er steeds sprake is van een negatieve zoek- 
richting. Deze methode is een compromis tussen de Gauss-Newton methode (als & + O) 
en de steepest descent methode (als & -+ 00). Studies van Marquardt hebben naar voren 
gebracht dat de hoek tussen de Gauss-Newton - en de steepest descent zoekrichting steeds 
ongeveer 90" is. Marquardt heeft een algoritme afgeleid om f i  voor elke iteratiestap te 
bepalen, waarmee nieuwe oplossingen in een compromis zoekrichting worden gezocht. 

Qplossingen voor 'conedie' p worden bepaald doos de normaalvergelijkingen van (A. 13) - c 

als volgt om te schrijven: 

en op te lossen met behulp van 

(A.14) 

bijvoorbeeld de QR decompositie. Voordeel van deze 
omwerking is dat matrix J2Jk niet gevormd hoeft te worden omdat hierbij voor slecht 
geconditioneerde Jk het gevaar voor numerieke singulariteiten ontstaat. 

Op de verdere uitwerking van de normaalvergelijkingen ter bepaling van oplossingen en 
andere optimaPiseringsaPgoritmen wordt hier niet verder ingegaan (zie o.a. Scales [S j). 
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~ ~ 

8 750.8 58.79 

12 752.6 58.75 

BGlage B: Data 

15.95 

19.24 

23.14 

25.28 

26.69 

2.681 10" 

2.679 lo4 
2.680 10" 

2.680 10" 

2.681 10" 

16 

20 

24 

28 

32 

751.2 58.71 

749.9 58.57 

751.2 58.55 

752.1 58.60 

752.6 58.62 

748. i 58.59 

751.7 58.75 

11 44 I 751.3 I 58.72 

27.28 

26.96 

26.92 

26.42 

26.01 

10.52 I 2.680 10" 

2.680 10" 

2.681 10" 

2.681 10" 

2.680 10" 

2.681 10" 

omgevingstemperatuur To: 21.1 ["C] 
omgevingsdruk po: 102 [ P a ]  
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Tabel B.2: Gemeten remkoppel bij n = 880 [omw/min] en h = 1 [-] bij verschillende 
ontstekingshoeken en berekende uitgaande mussastroom brandstof Qf# 

[-I [:rpm1 P a l  

4 879.7 51.58 

11 8 I 873.8 I 51.63 

880.3 51.91 

877.4 51.19 

11 40 I 874.7 I 51.24 

11 44 1 875.6 I 51.71 

Tbr 
P m l  

4.74 

7.65 

12.25 

15.90 

18.13 

19.54 

20.46 

21.23 

21.23 

20.96 

20.55 

2.674 lo4 
2.674 lo4 
2.674 10" 

2.674 IQ4 
~~ 

2.673 lo4 
2.674 lo4 
2.675 lo4 
2.675 lo4 
2.673 10" 

2.673 lo4 
2.674 lo4 

omgevingstemperatuur To: 21.2 ["C] 
omgevingsdnik po: 102 [Ha] 
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Tabel B.3: Gemeten remkoppel bij n = 950 [omwfmin] en h = 1 [-] bij verschillende 
ontstekingshoeken en berekende uitgaande massastroom brandstof e,-@ 

54.54 I 7.70 I 2.679 lo4 
50.42 I 7.34 1 2.669 lo-" 

53.18 I 17.91 I 2.676 10' 

50.47 I 18.27 I 2.669 lo4 
53.34 I 18.13 I 2.677 lo4 
48.73 18.18 2.665 10" 

omgevingstemperatuur To: 21.4 [ "C] 
omgevingsdruk po: 102 [Ha] 
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Tabel B.4: Gemeten remkoppel bij n = 1065 [omwfmin] en h = 1 [-J bij verschillende 
ontstekingshoeken en berekende uitgaande mussastroom brandktof Qrb 

1068.3 

1066.5 

11 44 1 1065.5 

55.52 I 7.92 I 2.682 10" 

53.16 I 13.29 I 2.676 lo4 
52.71 I 16.85 I 2.675 lo4 
58.46 I 20.45 1 2.679 IQ" 

56.24 I 22.82 1 2.682 10" 

53.70 24.51 2.678 10" 

56.80 25.60 2.682 10" 

54.46 I 26.15 I 2.681 10" 

5 2 . 2 6  I 26.29 I 2.674 10" 

52.45 25.57 2.675 10" 

51.87 25.66 
I I 

omgevingstemperatuur To: 21.2 [ "C] 
omgevingsdruk po: 102 [Wal 
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1.10 

1.15 

Tabel B.5: Gemeten remkoppel bij n = 730 [omw/min] en a = 38" bij verschillende 
lambda-waarden en berekende uitgaande mussastroom branaktof Qf& 

731.8 60.03 24.63 2.439 lo4 

732.7 59.98 22.13 2.338 lo4 

0.82 I 730.9 I 60.00 I 24.68 I 3.212 lo4 
I I I I 

I I I 

omgevingstemperatuur To: 22.0 ["C] 
omgevingsdruk po: 101.9 prPa] 
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1.15 

Tabel B.6: Gemeten remkoppel bij n = 870 [omwfmin] en a = 38" bij verschillende 
lambda-waarden en berekende uitgaande mussastroom brandstof Q,, 

874.7 55.48 17.11 2.346 10" 

0.82 I 873.8 I 52.96 I 19.77 I 3.215 10" 

0.86 I 877.9 I 54.78 I 19.91 I 3.082 10" 

~~~ ~ 

1.06 870.6 I 53.96 I 20.68 I 2.532 lo4 
1.10 I 869.3 I 52.21 I 19.58 I 2.440 10" 

omgevingstemperatuur To: 21.9 ["C] 
omgevingsdruk po: 101.9 P a ]  
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0.90 

8.94 

Tabel B.7: Gemeten remkoppel bij n = 950 [omwlmin] en a = 38" bij verschillende 
lambda-waarden en berekmde uitgaande massastroom brandstof Qfr.. 

949.8 47.71 17.94 

943.0 47.77 18.26 

I I I 

0.98 

1.00 

11 0.82 I 946.6 I 47.51 I 17.13 

947.5 47.87 18.26 

944.8 47.29 18.30 

11 0.86 I 946.6 I 47.68 I 17.67 

I 1.02 948.0 47.75 17.95 

1.06 

1.10 

947.5 47.86 17.14 

944.3 47.72 15.67 

I I I1 I I I 

1.15 942.5 47.56 13.43 

3.197 10" 

3.059 lo4 
2.932 10" 

2.815 10" 

2.704 10" 

2.655 lo4 
2.607 10" 

2.515 10" 

2.438 lo4 
2.327 10" 

omgevinigstemperatuutUpip a,: 22.2 ["C] 
omgevingsdruk po: 101.9 P a ]  
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Tabel B.8: Gemeten remkoppel bij n = 1065 [omwJminJ en a = 38' bij verschillende 
lambak-waarden en berekende uitgaande mussastroom brandstof Qrb 

h 

[-I 
23.65 3.663 lo4 1067.8 56.27 

1066.0 57.51 

1066.5 53.69 

0.82 

24.19 3.499 lo4 0.86 

2.954 lo4 0.90 24.24 

24.79 8.94 1066.9 52.83 + 1065.1 52.47 

2.834 IO4 

0.98 25.29 

3.046 lo4 1.00 25.61 

1069.2 52.19 25.31 

1066.0 53.06 24.40 

2.623 lo4 1.02 

1.06 2.523 lo4 

1.10 2.444 lo4 1066.9 52.83 23.27 

1062.8 55.49 21.40 2.668 lo4 1.15 

omgevingstemperatuur To: 21.1 ['C.] 
omgevingsdruk po: 101.9 p a ]  
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Bijlage B: Data 

1192.6 

Tabel B.9: Berekende ingaande massastroom brandstof Qfi uit de effectieve aantijd y en 
de correctiefactor voor het drukverschil over de injector inj-fac (zie para- 
graaf 2.1). 

1.00 35.56 22 2.428 10" 

834.3 1.00 50.86 4 2.247 10" 

894.4 1.00 49.48 2 2.403 10" 

1235.9 

1247.5 

1260.7 

899.3 49.05 2.404 10" 

941.8 45.53 2.328 10" 

947.3 44.76 2.317 lo4 

1.00 34.80 24 2.467 10" 

1.00 34.53 26 2.450 10" 

1.00 33.54 26 2.356 10" 

950.5 I 1.02 I 45.11 I 8 I 2.340 10" 

964.8 I 1.01 I 44.25 I 8 I 2.328 10" 

990.0 1.00 44.77 8 2.389 10" 

1014.6 1.02 44.92 8 2.517 10" 

1027.6 1.00 42.60 11 2.422 10" 

1071.8 1.01 39.01 15 2.367 10" 

1107.7 1.00 38.56 15 2.425 10" 

1127.2 I 1.00 I 37.55 I 16 I 2.439 10" 

1187.4 I 1.02 I 34.71 I 22 I 2.408 10" 
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Bijlage C: Figuren 

BUlage C: Figuren 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

meting nr. 

Figuur C.l Residukoppel [Nm] op model vs. index. 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 

hoeksnelheid [rad/s] 

Figuur C.2 Residukoppel [Nm] op m d e l  vs. hoeksnelheid [rudfs]. 
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Bijlage C: Figuren 

luchtgetal [-I 
Figuur @3 Met geschatte parameters berekend geïndiceerd koppel Ti (*) [Nm] en 

het door Smits bepaalde geïndiceerd koppel T; (o) [Nm] vs. luchtgetal h 
[-I bij toerental n = 870 [omwfmin] en ontstekingshoek a = 389 

5 

alfa [deg] 
Figuur C.4 Met geschatte parameters berekend geïndiceerd koppel Ti (*) mm] en 

het door Smib bepaalde geïndiceerd koppel T; (o) [Nm] vs. ontste- 
kingshoek a [-] bij toerental n = 1065 [omwlmin] en luchtgetal h = l 
[-l. 
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Bijlage C: Figuren 

hoeksnelheid [rad/s] 

Figuur C.5 Berekon& p ~ m p -  en wrijvingsverlZezsn Tp (*) [Nm] en het door h i t s  
gemeten verliesbppel Tp (o) [Nm] vs. hoeksnelheid [radls]. 

- 4 4 -  



Bijlage C: Figuren 

. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .... 

O 20 40 60 80 100 120 

meting nr. 

Figuur C.6 Residu op remkoppel Tbr [Nm] vs. index (parameteridentificatie m.b.v. 

44 

42 

4c 

- 
E 38 z 
3 3 36 

34 

32 

30 c 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 

luchtgetal [-I 
Figuur C.7 Berekend geïndiceerd koppel (*) [Nm] (parameterÙlentificatie m.b.v. 

SAS) en het door Smits bepaalde geïndiceerd koppel Ti (o) [Nm] vs. 
luchtgetal h [-] bij foerental n = 950 [omwfmin] en ontstekingshoek 
a = 389 
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Bijlage C: Fipren 

Figuur C.8 

Figuur C.9 

alfa [deg] 

Berekend geïndiceerd koppel 
stas) en het door Smits bepaalde geïndiceerd koppel 
ontstekingshoek a [-I bij toerental n = 750 [omwlmin] en luchtgetal 

(*) [ N . .  (parameteridentificatie m.b.v. 
(o) [Nm. vs. 

h = I [-l. 

70 80 90 100 110 120 130 140 

hoeksnelheid [radh] 

Berekende pomp- en wrijvingsverliezen Tp (*) [Nm] @arameteridentifi- 
catie m.b.v. SAS) en het door Smits gemeten verlieskoppel Tpw (o) [Nm] 
vs. hoeksnelheid [radls]. 
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BiilaKe D: Betrouwbaarhe&intervallen 

parameter 

e0 

BUlage D: Betrouwbaarheidsintervallen 

schatting ondergrens bovengrens 

4.80 10' -1.37 10' 1-10 lo1 

Tabel D.1 Met SAS bepaalde parameterschattingen en bijbehorende 95 % betrouwbaar- 
hC*kt6TììûllHE. 

e1 

e2 

e3 

-3.33 10' -3.76 10' -2.89 10' 

3.79 10' 2.78 10' 4.79 10' 

-1.39 10' -1.89 10' -9.02 10" 

e5 

b0 

bl 

b2 

e4 I 9.68 lo-' 
~ ~ 

-1.38 10-3 -3.79 10-3 1.03 10-3 

-2.73 lo2 -4.71 lo2 -7.54 lo1 

4.58 10' 1.77 10' 7.39 10' 

-1.44 -2.36 -5.22 10-3 

-6.82 I 2.62 10-l 

b3 

b4 

~~ ~ 

3.19 10-3 1.10 10-3 5.27 10-3 

-3.78 10-5 -5.67 10-5 -1.91 105 
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