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Samenvatting 

Het is mogelijk om het wegliggingsgedrag van voertuigen te beoordelen met be- 
hulp van een inverse dynamische analyse. Hiertoe wordt van een punt van het 
voertuig de positie in het wegvlak voorgeschreven als functie van de tijd. De weg- 
ligging van het voertuig wordt dan beoordeeld aan de hand van het benodigde 
ingangssignaal om de gewenste trajectorie te volgen en de responsie van de niet 
voorgeschreven vrijheidsgraden. 

Een dergelijke analyse lijkt veel op de praktijksituatie, waarbij de bestuurder 
een voorgeschreven traject binnen bepaalde marges dient te volgen. Bijkomend 
wordeel in de sirnulaties is, dat de bestuurder niet gemodelleerd hoeft te worden 
en dus alleen het voertuiggedrag wordt beoordeeld. 

Een in de praktijk veel gebruikte manoeuvre om het wegliggingsgedrag te beoor- 
delen is de zogenaamde lane-change (een inhaalmanoeuvre). de bestuurder heeft 
de vrijheid om binnen bepaalde grenzen een 'optimaal' traject te kiezen om de 
manoeuvre uit te voeren. 

Als we de wegligging van het voertuig al in de ontwerpfase willen optimaliseren 
aan de hand van een lane change, is het van belang te weten, wat de invloed van 
het traject op de eindresultaten is. 

Het doel van deze stage is dan ook te onderzoeken of de keuze van het traject 
invloed heeft op de resultaten, wanneer de optimale bevestigingsplaats van de 
schotel van de trekker-oplegger koppeling wordt gezocht. Hiervoor wordt een 2- 
dimensionaal model van een vrachtwagen gebruikt (fietsmodel). Met dit model 
worden simulaties uitgevoerd, waarbij verschillende lane-change trajecten voorge- 
schreven worden. Als criterium voor de optimalisering geldt de maximale snelheid 
waarmee de trekker-oplegger combinatie door het lane-change traject (ISO-norm 
3888, zie bijlage A.l) kan rijden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van vervoermiddelen vormt de verkeers- 
veiligheid. Of het nu vliegverkeer, treinverkeer of wegverkeer betreft, voor ieder 
soort vervoermiddelen zijn speciseke veiiligheidsnormen vastgesteld. Zo brijgen 
wegtransportmiddelen, tijdens hun ontwikkelingsfase, onder andere remmentests, 
botsproeven en uitwijkmanoeuvres voorgeschoteld. Aan de hand van de uitslagen 
van deze proeven kan het ontwerp dan vervolgens aangepast worden, of bij bevre- 
digende resultaten, verder ontwikkeld worden. Nadeel van deze tests is dat zij pas 
in een zeer laat stadium van het ontwikkelproces mogelijk zijn. Er moeten voor 
deze tests al een aantal prototypes gefabriceerd zijn. Als gevolg daarvan brengt 
het aanbrengen van grote wijzigingen in het ontwerp, in deze fase, veel kosten 
met zich mee. Men kan van te voren enige voorspellingen doen over het dyna- 
misch gedrag, maar slechts op basis van bestaande modellen en het gedrag dat 
zij vertonen. Graag zou men dus in een vroeger stadium, en beter onderbouwd, 
iets zinnigs willen zeggen over het uiteindelijke gedrag van een nieuw ontwerp. 

Dankzij de snelle ontwikkeling van de computer, de afgelopen decennia, wordt dit 
laatste steeds beter mogelijk. Zo zijn er speciale software-pakketten ontwikkeld, 
voor het simuleren van botssimulaties. Deze pakketten zijn voorzien van modules, 
waarmee onder andere airbags, gordelspanners, of botsproef-dummy’s eenvoudig 
toegepast kunnen worden. In veel dynamische pakketten zijn ook bandenmodu- 
les voor handen, waarmee bandkrachten berekend kunnen worden tijdens een 
simulat ie. 

Om dus tijdens het ontwerpen van een voertuig rekening te kunnen houden met 
het dynamische gedrag tijdens een uitwijkmanoeuvre, voert men computer si- 
mdaties uit. Eeri probleem hierbij is het modelleren van de bestuurder. En hier 
komen we bij het de kern van de stage. Aan de hand van zijn waarnemingen be- 
paald de bestuurder wat voor actie hij onderneemt. Dit gedrag is niet eenduidig 
te modelleren en dus niet goed geschikt om strikte waardeoordelen aan te ver- 
binden. Daarom wordt er vaak voor gekozen om de simulaties uit te voeren met 
inverse dynamische analyse. De inverse dynamische analyse wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Door het uitvoeren van een inverse dynamische analyse wordt het 
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modelleren van een bestuurder omzeild. De simulaties kunnen nu gebruikt wor- 
den om een voertuig te ontwikkelen met een optimaal weggedrag. Hierbij rijst 
echter de vraag, in hoeverre de keuze van de vorm van het uitwijktraject invloed 
heeft op de resultaten. Om dit te onderzoeken gebruiken we een relatief eenvoudig 
twee dimensionaal fietsmodel van een vrachtwagen. In hoofdstuk 3 wordt de mo- 
dellering beschreven van dit vrachtwagenmodel. Dit model wordt gebruikt om de 
hevestigiogsplaats va= de k ~ p  en s & Q ~ I  hppeling te optindisereil, dam middel 
van uitwijkmanoeuvres volgens een bepaald traject. Na het bepalen van een op- 
timale bevestigingsplaat s, wordt vervolgens een ander traject voorgeschreven en 
wederom het optimale bevestigingspunt bepaald. Dit wordt nog een aantal keren 
herhaald met telkens een ander traject. De simulaties worden uitgevoerd met het 
pakket DADS. De implementatie van het model in DADS wordt behandeld in 
hoofdstuk 4. Waarna de resultaten beschreven worden in hoofdstuk 5. Tenslotte 
komen in hoofdstuk 6 de aanbevelingen en conclusies aan bod. 



Hoofdstuk 2 

De inverse dynamische analyse 

u, ( t > t... I un(t) Dynamisch ydt> I-*+yn(t> 

I 
Tijd 

analyse I 
Figuur 2. I : 

Als simulaties uitgevoerd moeten worden waarbij een truck-oplegger combinatie 
een voorgeschreven traject moet volgen, dan zal er eerst een methode gevonden 
moeten worden om dit zogenaamde TPPC-probleem op te lossen (trajectory- 
prescibed-path-control-problem - - (Campbell, 1989)). Feedback linearisatie is hier- 
voor een goede optie. Bij feedback linearisatie worden de bewegingsvergelijkingen 
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gesubstitueerd in de pathconstraints. Dit is wat lastig te implementeren in DADS, 
maar het levert over het algemeen sneller en betere resultaten dan een output 
feedback regelaar (T. van den Broek, 1991). 

2.1 Wiskundige notatie 
We gaan uit van een niet-lineair dynamisch systeem dat te schrijven is als: 

Waarin q de kolom met gegeneraliseerde coördinaten is, M ( q )  - de massamatrix, 
k ( g , i ,  t,;) de kolom met gegeneraliseerde krachten en u(t)  het ingangssigaal. M 
heeft volle rang, en het traject dat gevolgd moet worden kan als volgt geschreven 
worden: 

Aan deze pathconstraint moet voldaan worden door een juiste keuze van de ingang 
(u(t>>- 

2.2 Berekening van het ingangssignaal 
Om de bewegingsvergelijkingen te kunnen substitueren in de pathconstraints, 
worden de pathconstraints twee keer gedifferentieerd: 

= 3LT(g, t>g + w(q, t )  7 gT = A g ,  = $,t 
dS,(q, t> 

- d t  

T 
= 2KT(g, t>p + d q ,  4, t> 7 Y = & (g, t>!j + %(g, t> 

d2$(q, t> 
dt2 

Vergelijking (2.4) is gelijk aan vergelijking (2.2) als voldaan wordt aan: 

$(!&,to) = 0 

i T ( % , t O ) &  + "?&lo, - t o )  = 0 

Dit komt er op neer dat het voertuig op to, zich op het traject moet bevinden, 
en dat de bewegingsrichting van het voertuig gelijk moet zijn aan de richting van 
de raaklijn aan het traject op t o .  Als hieraan voldaan is kunnen de bewegingsver- 
gelijkingen gesubstitueerd worden in de pathconstraint. Om dit te kunnen doen 
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wordt de tweede afgeleide van de pathconstraint toegevoegd aan het stelsel be- 
wegingsvergelijkingen. Het tot ale systeem van vergelij kingen dat opgelost moet 

O f  

Waarin n het aantal vrijheidsgraden is. 

Omdat de matrix aan de linkerkant van vergeiijmng (2.8) rang n heeft, mag op 
deze matrix QR-decompositie toegepast worden: 

1.-1 

Q is een orthonormale matrix en R een rechtsboven driehoeksmatrix. 

Als vergelijking (2.8) voorvermenigvuldigd wordt met QT, dan resulteert: 

Waaruit volgt dat: 

Uit vergelijking (2.11) kan het ingangssignaal u, dat nodig is om het systeem 
het gewenste traject te laten volgen, numeriek bepaald worden, u = u(q, - -  4, t).  
Door deze u in te vullen in bewegingsvergelijking (2.1) kunnen al, .... Qn bepaald 
worden. 
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Dit oplosproces kan in een iets andere vorm, ook gebruikt worden om aan andere 
voorwaarden te voldoen. Dit komt in paragraaf 4.4 nog aan bod, als door middel 
van inverse dynamische analyse de aandrijfkracht bepaald moet worden, die voor 
een constante snelheid van het systeem moet zorgen. 



Hoofdstuk 3 

De modellen 

Om vertrouwd te raken met de materie en om het lokaliseren van fouten te 
vergemakkelij ken, beginnen we met het modelleren van een 2-dimensionaal model 
van een trekker. Een zogenaamd fietsmodel. Dit model wordt geïmplementeerd in 
DADS en op een correcte werking getest. Vervolgens wordt dit model uitgebreid 
naar het complete model (met oplegger). 

3.1 Het trekker model 

y4 

Figuur 3.1: Trekker model 

Uit het krachtenevenwicht in x- en y-richting, en het momentenevenwicht om het 
massamiddelpunt volgen de volgende bewegingsvergelij kingen: 

Dit model wordt geimplementeerd in DADS en getest SP zijn correcte werking. 
Omdat verdere bewerkingen op dit trekker model vrijwel identiek zijn aan die 
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op het trekker oplegger model, wordt het wat het trekker model betreft hierbij 
gelaten, en wordt verder alleen nog aan het complete trekker-oplegger systeem 
aandacht besteed. 

3.2 Het trekker-oplegger modeh 
Het voorgaande trekker-model is, na verificatie, uitgebreid naar een model met 
oplegger. Het trekker-oplegger model ziet er schematisch als volgt uit: 

’t 

Figuur 3.2: Trekker-oplegger model 

FTopi, FTtrels en FftreL stellen hier de resulterende bandkrachten voor. De gemodel- 
leerde YA4440 militaire truck heeft voor twee banden, en achter vier banden. De 
oplegger heeft zes banden, die dus gemodelleerd worden als een band. De band- 
krachten worden berekend met behulp van de Magic Formula (zie bijlage B.l). 
Deze krachten zijn een functie van de sliphoeken, respectievelijk soa, ata en atv, 
en een functie van de normaalkrachten die op de banden werken. De vectoren 
V,,, v”ta en Vt,, representeren snelheid ter plaatse van de banden. Deze vectoren 
worden gebruikt bij de bepaling van de hoeken a,,, at, en atv. Daarnaast is voor 
de bepaling van de hoek at,, ook de siuurhoek 6 nodig. De ïesülteïende aandrijf- 
kracht of remkracht die op de achterbanden werkt is in het model terug te vinden 
als FtT (=de tractiekracht). De waarden van de parameters zijn terug te vinden 
in bijlage C .  1. 

Uitschrijven van het krachtenevenwicht in x- en y-richtingen levert de volgende 
bewegingsvergelij kingen op. 
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Om het momentenevenwicht op te kunnen stellen moeten twee interne krachten 
(of Lagrange multiplicatoren) geïntroduceerd worden (H,  en Hy ). 

-0- 
mo Jo 

Figuur 3.3: 

mox,  = -FTopfsin6, - H, 
moyo = FTopl - H g  

Jtet = -I,F~trekcosS - IbFTtrek + l,H,sin,, - I,Hycos 
Joe, = -l,FTop, i- IdH,sin6, - EdHycos6, 

(3.3) 

(3-4) 

Nu kan vergelijking (3.3) gesubstitueerd worden in vergelijking (3.4), zodat H, 
en Hy geëlimineerd worden, er resulteert voor het momentenevenwicht: 

Jt6t + m,l,(xosin6t - y,cos6Jt) = laFjtrekcosS - IbFTtrek - 1,FTop,cos(6t - 6,) 
Joe0  + m,l~(xosin6, - ~,COS~,) = -(id + le)&-oplcos(Bt - 6,j 

- , -  

(3.5) 
Er wordt gezocht naar de optimale plaats van de trekker-oplegger koppeling. De 
plaats van de koppeling kan gevarieerd worden door middel van de lengte I,. 



Hoofdstuk 4 

De implementatie in DADS 

Het trekker-oplegger systeem is in zijn huidige vorm niet direct eenvoudig te 
implementeren in DADS. Het problemen hierbij zijn: 

o het berekenen van de bandkrachten door middel van de Magic Formula. 
Hiervoor bestaan geen standaard modellen in GAGS. 
bepaling van de benodigde stuurhoek (S), die ervoor moet zorgen dat niet 
van het gewenste traject afgeweken wordt. 
bepaling van de benodigde aandrijf- of remkracht (Ft,), om te zorgen dat 
de snelheid constant blijft) tijdens de manoeuvre. 

De oplossing ligt in het gebruik maken van de Userforce routines die beschikbaar 
zijn in DADS. 

e 

O 

4.1 Het pakket DADS en de userforces 

DADS is een softwarepakket dat gebruikt kan worden voor het modelleren en 
voorspellen van de beweging van allerlei mechanische systemen. Met behulp van 
een preprocessor kan een dataset gecreëerd worden van het te modelleren systeem. 
Aan de hand van deze dataset maakt DADS een mathematisch model van het 
mechanische systeem, waarmee posities, snelheden en versnellingen van de ver- 
schillende onderdelen van het systeem berekend worden) evenals de resulterende 
krachten die in het systeem werken. 

Om het pakket flexibeler te maken in zijn toepassingen, zijn de userforce routines 
toegevoegd. Met deze userfûïce routioes is het mogelijk in een Fortran pro- 
grammeer omgeving, de krachten en momenten, die op het massamiddelpunt van 
een onderdeel van het systeem werken, te wijzigen. Hiertoe staat praktisch alle 
mogelijke informatie over het systeem, op een bepaald tijdstip, ter beschikking. 
Als de gebruiker ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van de userforces, 
dan zal CADS eerst de userforce routines doorlopen, voordat uit de berekende 
resulterende krachten de versnellingen bepaald worden. 

12 



HOOFDSTUK 4. DE IMPLEMENTATIE IN DADS 

> 
Alle beschikbare 

userforces 
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informatie over 
het dynamische 

systeem 

Figuur 4.1: 

A 
(even tueei) 

Krachten 
Krachten gewijzigde 

V 

L 

De userforce routines kunnen dus gebruikt worden voor het modelleren van de 
bandkrachten en voor het berekenen van de stuurhoek die nodig is om het voor- 
geschreven traject te volgen. De stuurhoek die in de userforces berekend wordt, 
kan niet zonder meer teruggemeld worden aan DADS, vanwege het al eerder op- 
gemerkte feit, dat met behulp van de userforce routines, alleen de krachten die 
op de massamiddelpunten van de onderdelen werken, gewijzigd kunnen worden. 
Het effect van de stuurhoek delta komt tot uiting in de grootte en richting van de 
bandkracht van de voorband. Via deze weg wordt de invloed van de stuurhoek 
op het systeem dan ook in de berekening meegenomen. 

4.2 Overgang van de bewegingsvergelijkingen naar de 
gegeneraliseerde coördinaten 

Om de stuurhoek S te kunnen berekenen op de manier van 52.2, moeten de 
bewegingsvergelij kingen van het dynamische systeem bepaald worden. Omdat de 
pathconstraint voorgeschreven is voor de voorbanden van de trekker, kiezen we 
de volgende gegeneraliseerde coördinaten: 

(4.i) 

Hierdoor is het dus wel noodzakelijk dat de bewegingsvergelijkingen (3.2) omge- 
schreven worden. Uit figuur 3.2 valt op te maken dat voor de E-en y coördinaten 
van het massamiddelpunt van de trekker geldt: 
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5t = i t u  + 1a0tsin6t 
yt = ytu - laûtcosût 

en voor de oplegger geldt: 

Als we nu de vergelijkingen (4.2) en (4.3) substitueren in vergelijkingen (3.2 & 
3.5) dan volgt de bewegingsvergelijking in de gegeneraliseerde coördinaten (4.1): 
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De bewegingsvergelijkingen in gegeneraliseerde coördinaten kunnen nu geschreven 
worden in de standaard matrixvorm van vergelijking (2.1): 

met q volgens vergelijking (4.1), u stelt de ingangsgrootheid (S) voor en: 

en: 

' (4.8) 

4.3 Het implementeren van de pathconstraints 
Ter illustratie van het implementeren van de pathconstraints, wordt een uitwijk- 
manoeuvre, best aande uit scheve sinussen, voorgeschreven. 

Ytv = 

voor 15 < z < 45 
voor 70 < x < 95 
voor 45 < x < 70 

voor O < x < 15 en 95 < x 

3.5f, 1 6 )  - 3.5.;, /27&-15)\ 
30 \"tv - 2 ~ ' " ' '  ( 30 

3.5 - $(xtv - 70) + Esin (v) 
3.5 
O 

(4.9) 

Het traject dat de trekker moet volgen kan als volgt geschreven worden: 
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I I I I I 
I .  I I .  I 

60 80 95100 120 15 40 45 
p o B i t v  

O 

Figuur 4.2: 

= O voor 15 < z < 45 

(4.10) 

3.5 
30 $(a ,  t )  = y tv(z tv )  - -(% - 15) + - 

En zo ook voor de andere intervallen z-waarden. 

Deze functie twee keer differentiëren levert: 

(4.11) 

En als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in 52.2, dan kan 
geschreven worden: 

(4.12) 

Dit is op te lossen door middel van QR-decompositie, analoog aan 52.2. 

Het blijkt echter dat als de pathconstraint op deze manier geïmplementeerd 
wordt, dat het systeem het opgegeven traject uitermate slecht volgt. Om dit 
op te lossen kan gebruik gemaakt worden van de Baumgarten stabilisatie. Dit 
houdt in dat i.p.v. 6 = O te stellen, ?i; + 2 4  + ,B2$ = O gesteld wordt. Hiermee 
xoïdt beter voldaan aan de vooïwaaïde ?,b = O. Als a = ,û 2 O geïiomeïi w í d t ,  
dan zal het systeem kritisch gedempt zijn. 

Na de bewegingsvergelijkingen op deze wijze geïmplementeerd te hebben in DADS 
en na een aantal simulaties gedraaid te hebben met Ft, = constant = O, blijkt 
dat dit geen bevredigende resultaten oplevert voor de snelheid van de track. De 
uitwijkmanoeuvre hoort met een constante snelheid uitgevoerd te worden. Uit 
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simulaties blijkt dat de snelheid van de truck afneemt met f 3 % )  als de Ft, gelijk 
gesteld wordt aan O .  

Om er voor te zorgen dat de snelheid van de trekker-oplegger combinatie constant 
blijft gedurende de uitwijkmanoeuvre, moet een tweede constraint toegevoegd 
worden aan het systeem. Deze constraint zal er, door middel van de tractiekracht 
(Ft,), voor moeten zorgen dat de snelheid van de trekker constant blijft. 

4.4 Het implementeren van de snelheids-constraint 
Bij het opstellen van de snelheids-constraint , wordt uitgegaan van de achterwielen 
van de truck, omdat normaal gesproken, de snelheidsmeting plaatsvindt op de 
aangedreven as, in dit geval dus de achteras van de trekker. De implementatie 
van de snelheids-constraint in DADS verloopt analoog aan de implementatie van 
de pathconstraint, zoals beschreven in 82.2 en 84.3. We gaan uit van de volgende 
vergelij king: 

i:a + y,”, = V 2  = constant (4.13) 

Deze vergelijking vormt de voorwaarde voor het constant zijn van de snelheid. Er 
geldt verder: 

(4.14) 

Als we vergelijking (4.14) substitueren in (4.13) dan is vergelijking (4.13) te schrij- 
ven als: 

- @yg)& t>g = -&& t> 5 gT = q5,i - ) p = - -$,t 

In uitgeschreven vorm ziet dit er als volgt uit: 

(4.16) 
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k 4  

-Y 

Deze vergelijking is gelijk aan vergelijking (4.15) indien voldaan is aan de voor- 
waarde: 

= [ o ]  

Omwille van de overzichtelijkheid zullen we hier verder gebruik maken van de no- 
tatie van vergelijking (4.16). We zrrllen EX naast de patlthcoristraiz& de saielheilds- 
constraint toevoegen aan de bewegingsvergelijkingen. Het totale op te lossen stel- 
sel, wordt dan: 

Als we vervolgens weer QR-decompositie toepassen, nu op matrix EMT 9 @ j T ,  en 
het stelsel voorvemìeiiig-Jri!uiger; met de resulterende orthogonale matrix Q. Dan 
resulteren twee vergelijkingen die onafhankelijk zijn van - a: 

1 
(4.20) 

Nu resulteren twee vergelijkingen met twee onbekenden, S en Ft, (dit alles nog 
geheel analoog met 92.2). Hieruit kunnen 6 en FtV numeriek bepaald worden. 
(Bijvoorbeeld met de 'HYBRJ'-functie uit de 'Fortran Minpack Library', Argonne 
National Laboratory.) 

Helaas, ook hier blijkt dat afrondfouten bij de numerieke berekeningen, resulteren 
in ontoelaatbare afwijkingen in de snelheid. Om dit tegen te gaan, wordt een soort 
Baumgarten stabilisatie gebruikt, waarbij vergelijking (4.21) toegevoegd wordt 
aan het stelsel, in plaats van vergelijking (4.16). 

&+o , K > O  (4.21) 

Deze vergdijkiog blijkt te voldoen. 



Hoofdstuk 5 

De simulaties 

De uitwijkmanoeuvre kan gesplitst worden in vijf gedeelten (zie figuur 4.2): 
1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
Het gebruik van de x-waarden is hier slechts ter indicatie. In principe is ieder soort 
traject toegestaan, zolang het binnen de afmetingen van het traject (volgens ISO- 
norm 3888 (zie bijlage A.l)) blijft. 

Voor de vorm van de pathconstraint functies in het uitwijk- en invoegtraject, 
wordt gebruik gemaakt van een 9" orde polynoom' van de vorm: 

Het aanlooptraject, dit is in figuur 4.2 het gebied tussen x = O en x = 15m. 

Het uitwijktraject, het gebied tussen x = 15 en x = 45. 
Het inhaaltraject, het gebied tussen x = 45 en z = 70, waar het traject 
weer recht loopt, parallel aan het aanlooptraject .. 
Het invoegtraject is het gebied tussenx = 70 en x = 95. 
Het uitlooptraject, het gebied tussen x = 95 en x = 120. 

u A l e b  L t-..: AaJect wordt hier beschrevec door een rechte aiin met y = O. 

y*(x*) = alx* + a3x*3 + a5x*5 + + a95*' 
-BB-8BM+1260 

768 a1 = 
BM a3 = - BB-8BM-252 6 

8 a5 = 
a7 = 
a g  = 

( 5 4  
-2B B+8B M+360 

3 
3BB -8B M-420 

3 

Dit is een polynoom waarbij y*(x*) E [-0.5,0.5] V x* E [-0.5,0.5], met de 
volgende eigenschappen: 
e De functie is rond z* = O, y* = O, symmetrisch voor de 1" en 3" afgeleide 

van y*(.*) naar x*. De functie zelf is keersymmetrisch rond x* = O, y* = O 
evenals zijn 2" afgeleide naar x*. 

&*(x*) - ~'Y*(x*) = 0 
O Voor x* = -0.5 geldt y* = -0.5 en dz* - dx*' 

1. 
structies en mechanismen. [TUE dict.nr. 4627, $13.31 

Uitgebreide afleiding van dit polynoom is te vinden in: Dynamisch gedrag van con- 

19 
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#y x* o De parameters BB en B M  bepalen de steilheid van de -&&-curve, en 
dus de sterkte waarmee het traject gaat buigen op respectievelijk x* = 
-0.5 en x* = O. BB < O, BM > O. 

Figuur 5.1: 

Dit polynoom wordt gebruikt omdat de vorm van het uitwijktraject, door middel 
van twee parameters BB en B M ,  eenvoudig te varieëren is. Het polynoom wordt 
door middel van coördinaten transformatie geschaald naar de gewenste grootte. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Voor overgaan wordt naar de conclusies dient opgemerkt te worden, dat bij de 
implementatie in DADS twee fouten gemaakt zijn bij het invoeren van de user- 
force routines2 met betrekking tot het momentenevenwicht bij het opstellen van 
de massamatrix, en bij de berekening van de stuurhoek S in de bandkracht sub- 
routine. Doordat dit pas in een zeer laat stadiUm Gutdekt werd, was het niet 
meer mogelijk om de simulaties over te doen binnen het tijdsbestek van de stage. 
De afrondfouten zoals beschreven op pagina 18 zijn blijkbaar dus niet alleen 
een gevolg van numerieke fouten, maar vooral van programmeerfouten. Hoewel 
de toegepaste Baumgarten stabilisatie de fouten deels compenseert moeten de 
result aten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden, evenals de daaraan 
verbonden conclusies. 

Conclusies : 
o De keuze van een uitwijktraject is niet triviaal. Een ongunstig gekozen 

uitwijktraject, bijvoorbeeld een traject dat dicht bij de grenzen van het 
toegestane gebied ligt, zal waarschijnlijk een ander optimaal resultaat le- 
veren dan een traject dat zich verder van de grenzen bevindt. 

Figuur 6.1: 

2. In bijlage E.l is een uitdraai van de correcte userforce routine te vinden. 

21 
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0 Naast de ligging van het traject heeft de keuze van de vorm van het uit- 
wijktraject mogelijkerwijs ook enige invloed op de optimalisering. Als we 
de resultaten bekijken van de laatste vier simulaties is er weliswaar sprake 
van slechts kleine variaties wat de optimale waarde van I, betreft, maar 
het feit dat er variaties zijn geeft al aan dat de vorm enige invloed heeft 
op het uiteindelijke resultaat. 
Ret pakket DADS is een ongelukkige keuze voor het uitvoeren van deze 
opdracht) aangezien we de bewegingsvergelijkingen toch moeten opstellen 
voor de inverse dynamische analyse. Als de bewegingsvergelij kingen bekend 
zijn kan bijvoorbeeld Matlab gebruikt worden, waardoor het programme- 
ren van 'lastige' Userforces overbodig wordt. 

0 

Aanbevelingen: 
o Uitgebreider onderzoek naar de invloed van een traject op optimaliserings- 

resultaten. Er mag niet zonder meer van uitgaan worden dat een traject 
weinig invloed heeft op de resultaten zonder een gedegen onderzoek. 
Simülaties ~itvaerer; met andere oytiillu;l,is~r~ngscriteria. Nu is gezocht naar 
die configuratie van de trekker-oplegger combinatie waarmee met de hoog- 
ste snelheid een bepaald traject gevolgd kan worden. Men zou kunnen 
denken aan die configuratie waarbij de stuuracties niet boven een bepaald 
maximum mogen komen. Ook combinaties van criteria zijn interessant om 
te bekijken, omdat het wel of niet toepassen van deze criteria mogelijk 
een niet onaanzienlijke invloed heeft op de uiteindelijke resultaten van de 
op timalisering. 
Onderzoek of andere parameters van een trekker-oplegger combinatie ge- 
optimaliseerd kunnen worden door middel van een dergelijke inverse dy- 
namische analyse. 
Een norm opstellen waarmee geverifieerd kan worden of het gedrag van een 
bepaald voertuig overeenkomt met het 'gevoel' van een ervaren bestuurder. 
Een theoretisch perfect voertuig, maar waarbij de te verrichten stuuracties 
in de praktijk totaal tegen ieder gevoel indruisen, is niet te verkopen. 

6 

O 

O 
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Road vehicles - Test procedure for a severe lane-change manaeuvre 

VEhieuier mutiers - Errai de deparremem lardre1 brusque 

Technical Report 3888 was drawn up by Technical Committee ISO/TC 22. Road vehicles, and approved by the majority of 
i t s  inenil>cis. Tlia reasons which led to the piit)lication of tliir dociiinent m iIií* lorin of il Tcclir>ical Rapori are oxplaincd ) I )  

Ill,! l’,,!l~il:l!, 

O PREFACE 

0.1 Introduction 

Road-holding ability i s  one of the most Important aspects af  actlve safety. The task of covering and evaluating road.holding 
ability in a sufficienrly objective and reproducible manner i s  particularly difficult because the physical and biwybernetic 
factors of influence in  the closed control loop “drivevvehicle-enviranment” a i e  extremely complex (see, for example. A l  and 
R21’1. The firs1 attempts to establish objective test methods go back to the 1930s (ree A311 1 Despite numerous measuring 
methods and results of  theoretical models. subjective evaluation has remained the best method of evaluating road-holdtrig 
ability to date. With this method remarkable progress has been made since the beginnings of automobile development 

0.2 

0.2.1 Reasons forselection o f  rhe rest method 

The basic idea in the choice of the severe lane-change manceuvre in the year 1970 was to create a rest method for transient 
road.holding ability with which the closed control loop could be tesred in a situation encountered in traffic. 

Originally the proposed test seemed to be suitable for that purpose since the driver had not only to observe the given lanes 
bui  had to select the vehicle path himself in the areas of changeover. 

This process, which could be described as a type of anticipatory control, i s  of great importance for the behaviour o f  the 
system “driver.vehicle” in  actual driving situations. Here. the task $ 8  nearly always to select the proper path and then to 
remain there with a certain accuracy depending on the situation. 

0.2.2 Problems of the severe lanechange mancwvre 

In  trying to keep the test method as simple as possible, the passing time through the course was first proposed as the sole 
evaluation criterion. Numerous comparative tests in different countries led to the conclusbon that this criterion was 
insufficient. For this reason. numerous measurements were subsequently made in which the vehicle input vaiues and the 
relevant responses of the vehicle, together with the subjective evaluation by t h e  drivers. were covered by different criteria. 

The evaluation of a l l  tests gave in detail the following results and demonstrated the following problems : 

Severe lane-change manoeuvre as e~aluation method for certain aspects of road.holding ability 

- although the test was developed for testing transverse dynamics, i t  was found that lonqitudinal dynamics (usability o f  
the engine power] had a strong influence. which explained the considerable scatter appearing in the results of  
measurements: 

- elimination of longitudinal dynamics did not lead to the desired success in the correlation between individual measúred 
values and subjective evaluation criteria; 

- the different paths followed in different tests brought about a considerable scatter in measured results. 

The reasons for this could be the following : 

- the selection of quantities to be measured is not yet exact enough or is incomplete: 

- the method for subjective evaluation for this test  is not yet unequivocal; 

- the influence of the driver is shown not onJy in the problems of subjective evaluation but also in the very different 
steering behaviour of drivers when using the same vehicle. 

II Rt Berginan. R 2  Limpeft. R3 : Olley 
SAE 730492 SA€ 7340490 Roadmannerrof rhemodern car Institution of Aurornobiie Engineerr 1947 
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0.3 Conclusion: 

At the present state of test experience and for the raasons given above, the severe lanechange manmuvre described in the 
subsequent test procedure cannot be established 81 in International Standard. 

Research work on transient response terts similar to or derived from the subsequent test procedure i s  being carried out 

0.4 Intereaion between individual tesi methods end affiident avoidance 

The quantitative influence which this and other possible test methods have on accident prevention cannot be determined 
from the presently available data on accidents which have occurred. Before drawing conclusions concerning the influence of 
handling characteristics on accident prevention, basic research work having the following objectives should therefore be 
performed : 

- improvement of accident recording methods and a berter evaluation of kcident statistics according to certain types of 
accident and their frequency, where prevailing conditions such as vehicle speed, road width, curve radii, vehicle type. 
loading condition and environmental conditions are covered in as much detail as possible: 

- exact records of the time profile of the important control operations and vehicle movements in hazard and panic 
situations; this is  only possible with recording systems (for example, a drive recorded; 

- on the basis of t h e  two points mentioned above, a weighting of manceuvres which could lead to accidents could be 
carried out; in particular i t  could be determined which reactions of the system "driver-vehicle" could have avoided the 
accident or reduced its consequences; in  this way, evaluation criteria for the dynamical processes of driving could be 
determined: 

- parallel to the consideration of possible traffic situations, information on the driver's behaviour in rimulared accident 
situations in a reai vehicle or with the aid of a simulator should be established. 

1 SCOPE AND FIELD OF APPLICATION 

This  Technical Report al low evaluation of one of the criteria relating to vehicle dynamics and road-holding properties. I t  
applies to passenger cars regardless of weight, as well as to other motor vehicles derived from passenger cars (except 
motor.cycles1 the total weight of which doer not exceed 3,5 tonnes. 

2 REFERENCES 

I S 0  1176, Road vehicles - Weights - Vocabu/aw. 

IS0 2416, Road vehicles - Load distribution forpasrenger can'.' 1 

3 DEFINITIONS 

3.1 severe lanechange manoeuvre (in connection with vehicle 
vehicles) : A dynamic process consisting in driving a vehicle from it 
fast as possible, and possibly returning to the initial lane. 

mamics and road-holding properties of automotive 
nitial lane to another lane parallel to the initial lane as 

32 lane-change track : A defined track corresponding to a single or multiple lanechange, the vehicle ro be tested having io  
be driven through this track. This  Technical Report specifies a track for a double lane.change, as represented in figure 1. 

The length of xack sections is constant. the width being a function of vehicle width. 

offset L// '/I 
Drivinti direction ' A  

FIGURE 1 - L i n 4 . w  l r rk  d d m i o n  of r t i o n l  

4 PARAMETERS 

The followiiig parameiers can be determmcd : 

- steeringwheel angle; 

- steeringwheel velocity; 

- yaw angle: 

- yaw angle velocity; 

- steeringwheel torque: 

- lateral acceleration: 

- side-siip angle; 

- side.slip velocity: 

- roll angle: 

- longitudinal acceleration. 

The above list is not exhausrive. 

11 At prerenr a l  the stage o1 draft. lRevir,an of IS0 2416.1972.1 

5 TESTING CONDITIONS 

5.1 Lanechange track dimensions 

section 1 : Length = 15 m 
Width') = 1.1 X vehicle width + 0 . 2 5 ~  

Section 2 : Length = 30 m 8 
Section 3 : Width1' Length = 25 1.2 m X vehicle width t 0.25 m ? 
Section 4 : Length 

Section 5 : Length 

= 25 m 

= 15 m 
Width 1 = 1.3 X vehicle width t 0.25 m 

Width') = 1.3 X vehicle width + 0.25 m 
Section 6 : Length = 15 m 

Lane offset : 3.5 m 

5.2 Marking of the lanechange track 

T h e  lane-change track shall be marked with culies complying with figure 2. placed at points specified by figure 3. The track 
limits shall be tangential to the base circles of the cones. 

FIGURE 2 - Coni UW tor inn.change track d.limitition 

1) Width means o ~ r a l l  width of the vehicle WithoUt mar.view mirrors. 
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5.3 Mearunng distance 

The measuring distance starts a t  the beginning of section 1 and finishes a t  the end of section 5. 

5.4 Track surface 

The surface shall be hard and as plane as possible. 

The anibrkid property during the test shall correspond to a skid number of a t  least 70 according to ASTM 

Longitudinal deviation from horizontal shall not be more than 1'. 

Transverse deviation from horizontal shall not be more than 2'. 

5.5 Ambient conditions 

Wind speed shall not be more than 3 mls. 

5.6 Vehicle weight 

The test shall be run with w o  vehicle weights : 

5.6.1 Vehicle weight 7 

Empty weight according to 4.6 of IS0 11% as a minimum, to wh ih  the driver wei@t i s  to be added; if parameters other 
than the average speed are measured, the weight of the measuring apparatus is to be added to the vehicle weight. 

In no case must the permissible axle loads be exceeded 

5.6.2 Vehicle w i g h t 2  

5.62.1 V E H I C L E S  U S E D  F O R  P A S S E N G E R  T R A N S P O R T  

Empty weight according to 4.6 of is0 1176, as a minimum, plus 

- 68 kg X number of seats in passengei compartment, and 

- 7 kg X number of seats, regularly distributed over the baggage compartments according to IS0 2416. 

Charging of the passenger compartment shall be such that wheel loads obtained correspond to wheel loads obtained by 
charging each seat with 68 kg at its H point. Weights used tor loading may be placed on the passenger compartment floor. 

I f  parameters other than the average sped are measured, the weight of the measuring apparatus is  to be added to the vehicle 
weight. 

W 

b 

In no case must the permissible exle loads be exceeded. h 

Weights must be placed in such a way as not to alter substantially the vehicle's moment of inertia around the vertical axis. 2 
Charging shall be done so that the axle loads obtained are the same as those resuiting from the following load distribution : 8 5.6.2.2 V E H I C L E S  U S E D  f:OR M E R C H A N D I S E  T R A N S P O R T  

? - 75 kg on driver's seat, 

- distributed payload up to total permitted weight on loading area 

6 TESTS 

The larechange track shall be passed by skilled drivers. A passage I S  faultless when none of the cones positioned as specified 
in 5.2 has been displaced. 

6.1 Test No. 1 

6.1.1 The speed of entry into section 1 shall be 80 f 3 km/h. For vehicles unable to attain this speed, the conditions shall be 
as for test No. 2. In this case the speed shall be mentioned in the test report. 

6.1.2 The exit speed shall be stated in  the test report. 

6.1.3 Over the test course the throttle position shall be held as steady as possible. 

6.2 Test No. 2 

6.2.1 The speed of entry into section 1 shall be the maximum possible to complete the test course. 

6.2.2 Two alternative throttle positions can be considered : 

1st  alternative 

Over the test course the throttle position shall be held as steady as possible. If necessary, the throttle position suitable for 
this test condition can be determined by preliminary tests. 

2nd alternative 

Any throttle position can be used during the test. 

The alternative chosen shall be stated in the test report 

6.3 Gear position 

The gear or selector position engaged during the test shall be stated in the test report. 



Bijlage B 

B.l  Magic Formula 
De Magic Formula is een empirisch bandmodel, gebaseerd op fysische inzichten 
en experimenten. Het model is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft 
er, V Q ~  Car. De Magic Formula beschrijft de bandkarakteristieken als functie 
van de verticale bandbelasting (F,) en de sliphoek (a). 

Figuur B. 1 : 

F ( a ,  F,) = O ( f , ) s ~ , ( C u r c t u ~ ( B ~ ) )  
E 

u = (1 - E)C + -arctun(B[) B 

[ = a + S h  

We gebruiken de gegevens van een YA4440 militaire truck. 

per band, en a I B = 0.146 
C = 1.3916 
D = 0.86893’, - 5.435 10-6F,2 gemeten in graden. (B.4) 
E = 0.0 

Sh = 0.0 
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F, representeert de bandkracht die op een band werkt, en kan eenvoudig uit het 
krachtenevenwicht in verticale richting bepaald worden. 



Bijlage C 

C .  1 Parameters 
De parameters van een YA4440 militaire truck, in beladen toestand. 

mt = 6660 [k!71 
Jt = 22000 [kg m2] 

m, = 35000 [kgl 
J,  = 350000 [7gm2] 

I, = 0.95 [ml 
l b  = 2.55 [ml 

Id = 5.20 [ml 
I, = 2.30 [ml 

I ,  E [1.55,1.95] [m] 

De breedte van de truck bij de voorbanden = 2.03m De breedte van de truck bij 
de achterbanden = 2.17m De breedte van de oplegger bij de banden = 2.03m 
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Bijlage D 

D.l Resultaten van de simulaties 
Met behulp van het polynoom uit hoofdstuk 5 zijn een aantal trajecten samen- 
gesteld met verschillende eigenschappen. We zullen het 9" orde polynoom (ver- 
gelijking 5.1) noteren als Pg(BB,BM). Met de parameters BB en BA4 zoals 
beschreven in hoofdstuk 5. De vorm van de gebruikte polynomen is weergegeven 
in figuur D. 1. 

0.6 1 

- %(140,-20> 
-C = p9<140,-140> 
-t = p,<20,-140> 
-e- = p,20,-20> t -- 

t 
O L  

-0.2 

-0.4 

-0.6l I 
-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

-Xe 

Figuur D.l: 

Er is gekozen om het voorgeschreven traject bij alle simulaties evenwijdig te 
laten lopen aan de x-as voor x E<+, 151, x E [45,70] en x E [95, +>. De twee 
tussenliggende gebieden, 11: E [15,45] en x E [70,95], worden beschreven door 
polynomen (zie figuur D.2). 
(3J Bij de 1" optimalisering bevindt het traject zich in gebied I op 1.20~72 van de 

x-as, in het x-y-vlak. Gebied I11 bevind zich op 5.10m van de x-as en voor 
gebied V is die afstand weer gelijk aan 1 . 2 0 ~ ~ .  Voor het uitwijktraject (ge- 
bied 11) wordt het polynoom Pg(140, -12) gebruikt. Nu wordt door middel 
van simulaties de plaats van de kop-schotel koppeling gezocht waarbij het 
traject met een zo hoog mogelijke snelheid afgelegd kan worden. We kiezen 
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o 

Figuur D.2: 

een plaats voor de kop-schotel koppeling, en bepalen vervolgens de maxi- 
male snelheid waarmee het traject afgelegd kan worden. Vervolgens wordt 
de koppeling verplaatst, en wederom wordt de maximum snelheid bepaald. 
De verschuiving van de trekker-oplegger koppeling wordt gerealiseerd door 
lengte I ,  te varieëren. Dit doen we met stappen van 5cm. De waarde van I ,  
waarbij met de hoogste snelheid door het voorgeschreven traject gereden 
kan worden, wordt beschouwd als de optimale I ,  voor een truck in deze 
belast ingsituatie. 
Als we de resultaten van de simulatie gaan bekijken, blijkt dat het rechter 
achterwiel van de trekker, bij het uitkomen van gebied IV, de beperkende 
factor te zijn bij simulaties waarbij de koppeling verder naar achteren zit. 
Zodra de snelheid te hoog wordt, slipt het wiel buiten het toegestane ge- 
bied, terwijl de voorband het voorgeschreven traject nog aan het volgen 
is. Wanneer de koppeling verder naar voren komt te liggen, openbaart 
de maximale bandkracht van de voorband zich als beperkende factor. De 
bandkracht op de voorbanden kan niet groter worden, en de combinatie 
wijkt af van het voorgeschreven traject. De hoogste snelheid (14.46mls) 
waarmee over het traject gereden kan worden wordt bereikt als l, gelijk 
is aan 1.6Qm. Het gesimuleerde weggedrag van de combinatie dat resul- 
teert bij deze maximum snelheid, is grafisch afgebeeld in figuur D.3. Een 
overzicht van deze, en volgende, simulaties staat in de tabel op pag 33 & 
34. 

Het volgende traject dat we gebruiken voor de optimalisatie maakt gebruik 
van hetzelfde polynoom als de 1". De y-waarden van gebied 111 en gebied 
V zijn nu echter veranderd, zodat de banden nu binnen het toegestane 
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gebied blijven. Gebied I11 bevind zich nu op y = 4.60m en gebied V op 
y = 1.95m. De maximum bandkracht die het voorwiel kan produceren, 
bepaald de maximum snelheid waarmee de combinatie (bij een bepaalde 
waarde voor E,) dit traject kan volgen. De maximale snelheid waarmee dit 
traject afgelegd kan worden is gelijk aan 17.69m/s, met I, = 1.95m. Het 
weggedrag voor deze situatie is weergegeven in de figuur D.4. 
Uit de resultaten in de tabel op pagina 33 is a,€ te leiden dat het eigenlijke 
optimum bij een hogere waarde voor I, ligt, maar aangezien 1.95m gegeven 
is als maximumvoor I,, is 1.95m de optimale waarde voor I,. 

@ Bij de laatste 3 optimaliseringen is gebruik gemaakt van dezelfde functies 
in de gebieden 1,111 en V. Voor gebied I geldt: y = 1.5m, voor gebied 111: 
y = 4.7m en in gebied V is y = 1.8m. De verschillen zitten in de polynomen 
die gebruikt tussen deze drie gebieden. Bij deze 3" simulatie wordt gebruik 
gemaakt van het polynoom Pg(140, -140). Het criteriumvoor de maximum 
snelheid vormt de maximale bandkracht van de voorbanden. Optimum: 
1.75m < I, < 1.80m, max. snelheid = 11.161m/s (zie figuur D.5). 

@) Zoals reeds vermeld, loopt het traject in de gebieden 1,111 en V bij de laatste 
drie optimaliseringen identiek. Bij deze 4" simulatie wordt gebruik gemaakt 
van het polynoom P9(20, -140). Het criterium voor de maximum snelheid 
vormt de maximale bandkracht van de voorbanden. Optimum: 1.75m < 
I, < 1.80m, max. snelheid = 10.785m/s (zie figuur D.6). 

@ Bij deze 3" simulatie wordt gebruik gemaakt van het polynoom Pg(140, -140). 
Ook hier vormt de maximale bandkracht van de voorbanden het criterium 
voor de maximum snelheid. Optimum: 1.80m < I, < 1.90m, max. snelheid 
= 15.825m/s (zie figuur D.7). 
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DE MEETGEGEVENS VAN DE SIMULATIES 
traject code 

09m-20b140 

Polynoom: 
Pg(I40, -20) 

o9m-2Obi4û 

Polynoom: 
Pg( 140, -20) 

o9m- 140b140 

Polynoom: 
Pg(I40, -140) 

waarde 
van E ,  

195 
I98 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
210 
205 
200 
195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 

maximale 
snelheid 

4 4 . 4  
<i44 
44.43  
44.43 
44 .43  
44 .43  
44.46 
14.46 

44.44 
c17.69 
17.695 
17.695 

47.695 
47.69 
47 .68  
47.68 
47.68 
47 .68  
47 .68  
d7.68 
~ 1 7 . 6 8  
41.14 
41.15 
41.16 
11.161 
11.161 
41.16 
~ 1 1 . 1 6  
41 .15  
~ 1 1 . 1 5  

gevolg 
van de 
te hoge 
snelheid 
trek-ra 
trek-ra 
trek-ra 
trek-ra 
trek-ra 
trek-ra 
trek-ra 

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

*ax. ' f t r e k  

max. FftceR 
max. F i t r e k  

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

F f t r e k  

F f t r e k  

F f t r e k  

F f t r e k  

max. F t t r e k  

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

F f t r e k  

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

F f t r e k  

nax' F f t r e k  

max. F f t r e k  

max. F f t r e k  

nax. F i t r e k  

directorie & 
bestandsnaam 

09m-20b140 

09m-20b140 
09m-20b140 
o9m-20b 140 
09m-20b140 
o9m- 2 Ob 140 
09m-20b140/opt 1 /fiets30 
09m-20b140 
09m-29b14Q/fiet 5-20 
09m-20b14O/fiets-15 
09m-20b140/fiet s- 10 
o9m-20b140/fiets-5 
o9m-20b 140/fiet SO 
09m-20b140/fiets5 
o9m-20b 140/fiet 510 
09m-20b140/fiets15 
09m-20b140/fiets20 
09m-20b140/fiets25 
09m-20b140/fiet 530 
09m-20b140/fiet 535 

09~1-20bl40 

o9m- 140b140/fiet 5-5 
o9m- 140bl40/fiets0 
09m-l40b140/fiets5 
o9m- 140b140/fiet 510 
o9m- 140b140/fiet 515 
o9m- 140 b 5 2 0  140/fiet 
o9m- 140b140/fiet 525 
o9m-l40b140/fiets30 
o9m-l40bl40/fiets35 
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traject code 

09m-140b20 

Polynoom: 
P9(20, -140) 

09m-20b20 

Polynoom: 
Pg (20, -20) 

waarde 
van E ,  

195 
190 
185 
180 
175 
170 
165 
160 
155 
195 
190 
i85 
180 
175 
170 
165 
160 
155 

maximale 
snelheid 

40.775 
40.78 
<10.785 
10.785 
1 O. 785 

40.785 
< 1 O. 785 
40.775 
d0.775 
45.825 
15.825 
15.825 
15.825 
45.82 
d5.82 
45.82 
d5.82 
45.82 

gevolg 
van de 
te hoge 
snelheid 

max. Fftrek 

Ff trek  

max. ' f t r e k  

Ff trek  

Fftrek 

max. Fftrek  

max. Fftrek 

Ff trek  

Fftrek 

max. ' f t r e k  

Fftrek 

max. iiftrek 
' f t r e k  

~EZGC. F f t r e k  

max. Fftrek 

Ff trek  

max. F f t r e k  

max. ''trek 

directorie & 
bestandsnaam 
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= Linker 8z rechter achterband van trekker; 
voorgeschreven traject; grenzen van uitwijktraject 
= Linker & rechter achterband van oplegger - - - - -  

X E  O 
6.40 

5.60 

4.80 

4.00 

3.20 

2.40 

1.60 

0.80 

0.00 

i 

weggedrag 35 

positie[m] 

- = Liaker & rechter achterband van trekker; 
voorgeschreven traject; grenzen van uitwijktraject 
= Linker & rechter achterband van oplegger _ _ _ _ _  

Figuur D.3: Weggedrag bij optimalisering (r> 
weggedrag 

X E  O 
6.40 

5.60 

4.80 

4.00 

3.20 

2.40 

1.60 

0.80 

0.00 
O. 15. 30. 45. 60. 75. 90. 105. 120. 135. 150. 

X E  O 
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- 
E 
al 

<I) 
O a 

.- .- c 

I pocitiefmj 

= Lickeer 8r rechter achterband van trekker; 
voorgeschreven traject; grenzen van uitwijktraject 
= Linker & rechter achterband van oplegger - - - - -  

Figuur D.5: Weggedrag bij optimalisering 

E 
Y 

al 

<I) 
O 
Q 

.- .- + 

positie[rn] 

- = Linker rechter achterband van trekkei.; 
voorgeschreven traject; grenzen van uitwij ktraj ect 
= Lider & rechter achterband van oplegger - - - - - 

Figuur D.6: Weggedrag bij optimalisering @ 
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XE o 
6.40 

5.60 

4.80 

4.00 

37 

3.20 

2.40 

1.60 

0.80 

0.00 

positie[m] 

- = Linker & rechter achterband van trekker; 
voorgeschreven traject; grenzen van uitwijktraject - 

- _ _ _ -  = Linker & rechter achterband van oplegger 

Figuur D.7: Weggedrag bij optimalisering @ 
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E.l Userforce subroutine 
C FRC48: Force calculations for  user-defined force elements (2D). 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
6 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

Purpose and use: 

defined forces defined in  the  model. 
variables can be used i n  these calculations,  with the  r e s u l t s  
being added t o  the  generalized coordinate force array, FRC. 
addition, the  subroutine SPL48 can be used t o  reference curve 
data elements for use i n  the calculations. 

separate groups : 
f i e d ,  and return-only arguments. 

should not be changeä within this subroutine. 
the la rges t  group of arguments passed. Consult the documentation 
on user-defined force elements f o r  a description of the s t ructure  
and contents of the  various variables and arrays passed in .  

Arguments read and modified are also passed i n  with meaningful 
values which may be changed within t h i s  subroutine. 
includes the user-defined force element data arrays,  UDF and IUDF, 

This subroutine is used t o  calculate the  components of any user- 
Any of the various input 

I n  

The various input arguments a re  described and declared i n  three 
read-only arguments, arguments read and modi- 

Read-only arguments are passed i n  with meaningful values which 
This constituEes 

This group 

38 
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C 
C 
C 
C 
C t ion .  The only variable i n  t h i s  group is ERRCOD. Since t h i s  
C 
C 
C 
C computations. 
C 
C Error conditions: 
C 
C value indicates no e r ror ;  a posit ive value indicates some f a t a l  
C error ,  i . e . ,  f i l e s  w i l l  be closed and execution aborted upon 
C re turn t o  the ca l l ing  routine; negative values are  reserved f o r  
C fu ture  use. 
C 
C Machine dependencies: none knom 
C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

and t h e  two generalized coordinate force arrays, FRC and XFRC. 
The f i n a l  group of arguments, return-only arguments, a re  passed 

i n  with unknown values and should therefore be assigned some value 
within t h i s  subroutine before they are  used i n  any other computa- 

variable’s value is used i n  the cal l ing routine t o  determine t h e  
success of the computations performed i n  FRC48, it is suggested 
t h a t  ERRCOD De i n i t i a l i z e d  t o  zero before begiming any other  

Error conditions are  reported v ia  the variable ERRCOD. A zero 

SUBROUTINE FRC48 ( 
& 
& 
& 
% 

IMPLICIT NONE 

UDF, IUDF, NUDF, NPTRS, MPTRS, TIME, 
Q ,  QD, QDD, XQ,  XQD, XQDD, NXCRD, FRC, 
XFRC, RB, NRB, NPRB, NTYPES, NELEMS, 
A ,  NMAX, I A ,  MMAX, IPRDCT, INFOF, ERRCOD, 
NODVEC, NUMNOD, CTAVEC, NUMSTA 9 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
c 
C 

NUDF. .... Number of user-defined force elements i n  the input data. 
(This variable has a minimum value of 1 f o r  array dec- 
la ra t ion  purposes. ) 

NPTRS .... Number of r e a l  (double precision) data stored f o r  each 
user-defined force element. (This variable has a minimum 
value of 1 f o r  array declaration purposes.) 

MPTRC .... Pamber of integer data storeo f o r  each user-defined force 
element. (This variable has a minimum value of 1 f o r  
array declaration purposes. 

TIME ,....Current time i n  the  model simulation. 
Q........Array of displacement values f o r  a l l  r i g i d  body coor- 

QD ..,.... Array of veloci t ies  of a l l  r i g i d  body coordinates. 
dinates i n  the model. 
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C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c; 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

QDD ...... Array of accelerations of a l l  r i g i d  body coordinates. 
XQ ....... Array of displacement values f o r  a l l  extra generalized 

XQD ...... Array of veloci t ies  of a l l  extra  generalized coordinates. 
XQDD ..... Array of accelerations of a l l  extra generalized coor- 

NXCRD .... Number of extra generalized coordinates i n  the  model. 

coordinates i n  the model. 

dinates.  

(This variable has a aiuimm value ob 1 f o r  array dec- 
la ra t ion  purposes. ) 

i n  the  model. 
RB ....... Array of r e a l  (double precision) data f o r  each r i g i d  body 

NRB. ..... Number of r i g i d  bodies i n  the  model. 
NPRB.. . . .Number of real (double precision) data stored f o r  each 

NTYPES ... Number of different element types available i n  DADS. 
NELEMS,..Number of occurrances of each element type i n  the model. 
A........Array of a l l  r e a l  (double precision) data used i n  t h e  

NMAX ..... Length of the A array. 
I A  ....... Array of a l l  integer data used i n  the  analysis. 
MMAX ..... Length of the I A  a r ray .  
IPRDCT ... Flag used t o  identify the type of integration s tep cur- 

ren t ly  being performed: 
I f  IPRDCT = O ,  t h i s  is a corrector step.  
I f  IPRDCT >= 1, t h i s  is a predictor s tep.  

INFOF. . . .FORTRAN f i l e  unit  number f o r  the DADS information f i l e  . 

r i g i d  body i n  the model. 

malysis.  

Error, warning, or other informational messages can be 
writ ten t o  t h i s  f i l e  i f  so desired. 

NODVEC ... Vector of a l l  control system node values. 
NUMNOD. ..Number of control system nodes. 
STAVEC ... Vector of s t a t e  variable values from controls.  
MIMSTA.. .Number of s t a t e  variable values. 

INTEGER NUDF, NPTRS, MPTRS, NXCRD, NRB, NPRB, NTYPES, 
% NELEMS(NTYPES), NMAX, MMAX, IA(O:MMAX), IPRDCT, 
% INFOF, NUMNOD, NUMSTA 

C---Arguments read and modified---------------------------------------- 
C 
C 
C defined force elements i n  the model. 
C 

UDF......Array of r e a l  (double precision) data f o r  a l l  user- 

IUDF ..... Array of integer data f o r  a l l  user-defined force elements 
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C in the model. 
C 
C model. 
C 
C the model. 
C 

FRC ...... Array of forces for each rigid body coordinate in the 
XFRC ..... Array of forces for each extra generalized coordinate in 

INTEGER IUDF(MPTRS,NUDF) 

C 
C 
C 

c 

C 

ERRCOD. . .Error condit ion flag. 
INTEGER ERRCOD 

C---COMMON blocks------------------------------------------------------ 

DOUBLE PRECISION XTVP,YTVP,BV,CV,DV,EV,SHV,ALFATV,FBTV,FT, 
FTA ,LC, C (6) ,D (6), SFIET ,CFIET ,LA ,LB ,VAR(S), & 

lk MINGAMMA 

COMMON /RFCOMMON/ XTVP,YTVP,BV,CV,DV,EV,SHV,ALFATV,FBTV,FTV, 
& FTA,LC,C,D,SFIET,CFIET,LA,LB,VAR, 
& MINGAMMA 

INTEGER I,J,IWORK,INFO,LDFJAC,MAXFEV,MODE,NPRINT,NFEV,NJEV,LR 

DOUBLE PRECISION MT, JT, JO ,XTV ,YTV ,GTI (2) ,G(6,4) ,FIET, 
% WORK1 (4) , WORK2(4) , WORK3 (4) ,DELTA, FVEC(2) , 
% QQ (6,6) , FNTRV ,FNTRA , FNOPL, GRAV , WORK3A (6), XT ,YT, 
& XTP,YTP,XTLP,YTLP,XTALP,YTALP,BA,CA,DA,E,SHA, 
% ALFATA,FBTA,XOALP,YOALP,BO,CO,DOO,EO,SHO,ALFAO, 
&t FBO,MO,FIETP,FIEOP,SFIEO,CFIEO,FTR,LD,FO,LE, 
% 
t 
% VTVKWDR,KSI,XVARS(2),BTV,BTA,BO,BMAX,XTA,YTA, 
% XOA,YOA,XTLV,XTLA,XTRV,XTRA,XOL,XOR,YTLV,YTLA, 
% YTRV,YTRA,YOL,YOR,LIMlaLIM2,YNUL,XTAP,YTAP, 
% XOAP,YOAP,ZETA,YEEN,YTWEE,XEEN,XTWEE,XDRIE, 
& XVIER 

RR(6,4) , F JAC (2,2) ,YDES ,PI, DIAG(2) ,FACTOR, R ( 3 )  , 
QTP (2) i WURK4 (2) a WORK5 (2) , WORK6 (2) WOWK7(2) ,TOL a 
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EXTERNAL FCN 

C---Firs t  zero out the  error condition f l a g  t o  indicate t h a t  no e r rors  
C have occurred yet .  

ERRCOD = O 

C--- Eenmalige dec lara t ies  
C UDF(1,l) Is de stuurhoek de l ta  
C UDF(2,l) Is de aandrijfkracht F t r  
6 
C 
C 

UDF(25-29,l) Zijn de afmetingen van de truck 
UDF(30,l) Is de i n i t i e e l e  snelheid i n  het  kwadraat 
UDF(31,l) Is de i n i t i e e l e  y-posit ie 

I F  (IUDF(1,l) .NE. 13)THEN 
WDF ( 1,l) =OD0 
UDF(2,l)=ODO 
UDF(25,l)=DSQRT((Q(l,3)-Q(l,1))**2DO + (Q(2,3>-9(2,1))**2Do) 
UDF(26,l)=DSQRT( (Q (1,l) -Q(1,4) )**2DO + (Q(2, i)-Q(2,4) )**2DO) 
UDF (27,l) =DSQRT( (Q (1, i) -Q (1,s) ) **2DO + (Q(2,1)-Q (2 9 6 )  1 **2DO) 
UDF(28,1)=DSQRT((Q(l,G)-Q(1,2))**2DO + (Q(2,6)-Q(2,2)>**2DO) 
UDF(29,l)=DSQRT( (Q (1,2) -Q(l,5) )**2DO + (Q (2,2)-Q (2,s) **2DO) 
WDF(30,i)=4D(1,3)**2DO+QD(2,3)**2DO 
UDF(31,1)=Q(2,3) 

ENDIF 

IWDF(l,l)=l3 

LA-UDF (25,l) 
LB=UDF(26,1> 
LC=UDF (27,l) 
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C--- Parameters 

C ZETA & KSI Zijn regelparmeters voor de Bzumgarteaa s tsbi l i satbe  
C 
C 

YEEN & YTWEE Zijn de waarden voor de y-positie i n  gebieden I11 & V 
XEEN - XVIER Zijn de waarden die de gebiedsgremen aangeven 

ZETA=GODO 
KSI=GODO 
YEEN=4.7DO 
YTWEE=1,8DO 
XEKN=I6BB 
XTWEE=45DO 
XDRIE=70DO 
XVIER=95DO 

C--- Massas en massatraagheden van de trekker en oplegger 

MT=RB(I,~) 
JT=RB (1,2) 
MO=RB(2,1) 
JO=RB (2,2) 

C--- Posi t ies ,  hoeken en snelheden van bodies 

XT=Q(~,~) 
XTP=QD(~, 1) 
YT=Q (2 , l )  
YTP=QD (2,l) 
XTV=Q(1,3) 
XTVP=QD (1,3) 
YTV=Q (2,3) 
YTVP=QD (2,3) 
XTA=Q(l,4) 
YTA=Q (2,4) 
XTAP=QD(1,4) 

XOA=Q(l,5) 
XOAP=QD(l,5) 
YOA=Q(2,5) 
YOAP=QD(2,5) 

FIETP=QD(3,1) 

VCP lI,P=qE(a,4? A 

FIET=Q (a .a> 
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CFIET=RB (1,151 
SFIET=RB (1,141 
FIEOP=QD (3,21 
CFIEO=RB (2,151 
SFIEO=RB (2,141 

C--- Afmetingen in verband met de posities van de banden 

C 
C 
C BO 
C 

BTV 
BTA 

BMAX Is het maximum van deze drie waarden 

Is de breedte van de trekker ter hoogte van de voorbanden 
Is de breedte van de trekker ter hoogte van de achterbanden 
Is de breedte van de oplegger ter hoogte van de banden 

C--- Posities van de banden 

C--- Locale snelheden van de bodies en banden 

XTLP=XTP*CFIET+YTP*SFIET 
YTLP=-XTP*SFIET+YTP*CFIET 
XTALP=XTAP*CFIET+YTAP*SFIET 
YTALP=-XTAP*SFIET+YTAP*CFIET 
XOALP=XOAP*CFIEO+YOAP*SFIEO 
-nALP=-XuAP*SFIEO;YOilP*CFIEO 

C--- Vorige berekende waarden 

DELTA=UDF(I,I) 
FTR=UDF (2,1) 

44 
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C--- Normaalkrachten op de banden 

GRAV=9.80665DO 
FNTRV= (MT*GRAV*LB/ (LA+LB)+MO*LE* (LB-LC) *GRAV/ ( (LE+LD) * (LA+LB) ) * 

FNTRA=(MT*GRAV*LA/ (LA+LB)+MO*LE* (LA+Lc) *GRAV/ ( (LE+LD) * (LA+LB) * 

FMPL=ioiO*GRAV*LD/ ( (LE+LD) +6DO) 

% 5D-1 

% 25D-2 

C--- Parameters van de magic formula 

BV=0.146DO 
CV=1.3916DO 
DV=0.8689DO*FNTRV- 5.435D-6 *(FNTRV)**2DO 
EV=ODO 
SHV=ODO 
BA=O.l46DO 
CA=:.39:6DO 
DA=0.8689DO*FNTRA- 5.435D-6 *(FNTRA)**2DO 
EA=ODO 
SHA=ODO 
BO=0.146DO 
CO=1.3916DO 
DOO=O .8689DO*FNOPL- 5.435D-6 * (FNOPL) **2DO 
EO=ODO 
SHO=ODO 

C G Is de massamatrix + 2 rijen i.v.m de constraints 

DO I=1,6 
DO J=1,4 

ENDDO 
G (I, J) =OD0 

ENDDO 

G(l,l)=MO+MT 
G (1,3) = (LA*MT+MO* (LC+LA) ) *SFIET 
G(l,4)=MO*LD*SFIEO 
G(2,2)=G(l,i) 
G(2,3)=-(LA*MT+MO* (LA+LC))*CFIET 
G(2,4)=-MO*LD*CFIEO 
G(3,l)=MO*LC*SFIET 
G(3,2)=-MO*LC*CFIET 
G(3,3)=JT+MT*LC*(LA+LC) 
G(3,4)=LC* (LD+LE)*MO*COS(FIET-FIEO) 
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G(4,1)=MO*LD*SFIEO 
G(4,2)=-MO*LD*CFIEO 
G(4,3)=LC* (LA+LC) *MO*COS(FIET-FIEO) 
G(4,4)=JO+MO*LD*(LD+LE) 

CALL TRAJECT(XTV,XTVP,YTV,YTVP,GTI,MINGAMMA,YDES, 
8t YNUL,YEEN,YTWEE,XEEN,XTWEE,XDRIE,XVIER, 
8t ZETA) 

G(5,l)=GTI(l) 
G(5,2)=GTI (2) \ 

G(6,1)=2DO*XTAP 
G(6,2)=2DO*YTAP 
G(6,3)=2DO*(XTAP*SFIET-YTAP*CFIET)*(LA+LB) 

C--- QR-decompositie 

CALL QRFAC(6,4,G,6,.FALSE.,IWORK,l,WORKl,WORK2,WORK3) 

DO I=1,6 
DO J=1,4 
QQU, J)=G(I, J> 
RR(I,J)=ODO 

ENDDO 
QQ(I,5)=ODO 
QQ (I, 6) =OD0 

ENDDO 

CALL QFORM(6,4, QQ ,6, WORK3A) 

DO I=1,6 
C(I>=QQ(I ,5) 
D(I)=QQ(I,~) 

ENDDO 

C--- Einde QR-decompositie 
C 
C 

C(6) en D(6) zijn bepaald 
C(6) is de getransponeerde van de 5-de kolom van de Q-matrix 
D(6) is de getransponeerde van de 6-de kolom van de Q-matrix 

C--- Bepaling van de stuurhoek 

CALL BANDKRACHT (OD0 , XTALP , YTALP ,BA, CA, DA ,EA, SHA , ALFATA, FBTA) 

CALL BANDKRAGWT~ODO,XOALP,YOALP,BO,CO,DOO,EO,SHO,ALFAO,FBO) 
FTA=4DO*FBTA 

FO=GDO*FBO 

46 
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C 
C 
C en de aandrijfkracht. 

---Bepalen van het gedeelte van de kolom met 
gegeneraliseerde krachten dat onafhankelijk is van de stuurhoek 

VAR(l)= -MO*(LA+LC)*FIETP**2DO * CFIET-MO*LD*FIEOP**2DO * CFIEO- 
& MT*LA*FIETP**2DO * CFIET-FO*SFIEO-FTA*SFIET 
8t MT*LA*FIETP**2DO * SFIET+FO*CFIEO+FTA*CFIET 

& SIN(F1ET-FIEO) 

VAR(2)= -MB*(EA+LC)*FPETP**2DO * CFIET-MO*LC*FIEQP**2BO * SFIEB- 

VAR(3) = -LC*FIJ*COS (FIET-FIEO) -LB*FTA-LC* (LD+LE) *MO*FIETP**SDO * 

VAR(4)= -FO* (LE+LD) +LD* (LA+LC) *MO*FIETP**2DO * SIN (FIET-FIEO) 
VAR(5)= -KSI* (XTAP**2DO+YTAP**2DO-VTVKWDR) -2DO* (LA+LB) * 

& FIETP**2DO*(XTAP*CFIET+YTAP*SFIET) 

XVARS ( 1 ) =DELTA 
XVARS (2) =FTR 

MAXFEV=200 
LDFJAC = 2 
MODE31 
NPRINT=O 
LR=3 
DIAG ( 1) =lDO 
DIAG(2)=1DO 
TOL=lD- 10 
FACTOR=lD2 

CALL HYBRJ(FCN,S,XVARS,FVEC,FJAC,LDFJAC,TOL,MAXFEV,DIAG,MODE, 
8t FACTOR,NPRINT,INFO,NFEV,NJEV,R,LR,QTF,WORK4,WORKS, 
& WORKG,WORK7) 

C--- Eventuele foutmelding 

C--- Controle of voldaan is aan de voorwaarden 

DELTA=XVARS ( 1 
FTR=XVARS (2) 
PI=DACOS(-IDO) 
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IF ( (XTLV .LT. 15DO) .AND. (YTLV . GT . (BMAX*l . lD0+25D-2) ) ) THEN 
WRITE (INFOF,2000) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XTLA.LT.l5DO).AND.(YTLA.GT.(BMAX*l.lDO+25D-2))) THEN 
WRITE (INFOF,2100) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XOL.LT.l5DO).AND.(YOL.GT.(BMAX*l.lDO+25D-2))) THEN 
WRITE (INFOF ,2200) 
STOP 

ENDIF 
IF (YTLV . GT . (3.5DO+ (BMAX* 1.2D0+25D-2) ) ) THEN 
WRITE (INFOF ,2000) 
STOP 

ENDIF 
IF (YTLA.GT. (3.5DO+(BMAX*1.2Do+25D-2))) THEN 

WRITE (INFuF,2fOO; 
STOP 

ENDIF 
IF (YOL . GT. (3.5DO+ (BMAX*l .2D0+25D-2) ) ) THEN 
WRITE (INFOF ,2200) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XTLV.GT.95DO) .AND. (YTLV.GT. (BMAX*1.3D0+25D-2))) THEN 
WRITE (INFOF,2000) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XTLA.GT.95DO).AND.(YTLA.GT.(BMAX*l.3DO+25D-2))) THEN 
WRITE (INFOF,2100) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XOL.GT.95DO) .AND. (YOL.GT. (BMAX*1.3D0+25D-2))) THEN 
WRITE (INFOF ,2200) 
STOP 

ENDIF 
IF (YTRV.LT.OD0) THEN 
WRITE (INFOF ,2300) 
STOP 

ENDIF 
IF !mul. LT * ODQ) THEH 
WRITE (INFOF ,2400) 
STOP 

ENDIF 
IF (YOR.LT.OD0) THEN 
WRITE (INFOF,2500) 
STOP 
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ENDIF 
IF ( (XTRV . GT .45DO) .AND. (XTRV . LT. 70DO) .AND. (YTRV . LT. 3.5DO) ) THEN 
WRITE (INFOF,2300) 
STOP 

ENDIF 
IF ( (XTRA . GT .45DO) .AND. (XTRA . LT. 70DO) . AND. (YTRA . LT. 3.5DO) ) THEN 
WRITE (INFOF ,2400) 
STOP 

ENDIF 
IF ((XOR.GT.45DO).AND.(XOR.LT.70DO).AND.(YOR.LT.3.5DO)) THEN 
WRITE (INFOF ,2500) 
STOP 

ENDIF 

IF ((DABS(ALFATV)).GT.l4.5DO) THEN 
WRITE (INFOF ,2600) 
STOP 

ENDIF 
C--- functie met de limieten genereren 

IF (XTV.LE.15DO) THEN 
LIMl=(BMAX*l. 1D0+25D-2) 

ELSE IF (XTV . GT .95DO)THEN 
LIMl=(BMAX*l.3D0+25D-2) 

ELSE 
LIMI= (BMAX* 1.2D0+25D-2) +3.5DO 

ENDIF 

LIM2=ODO 
IF ( (XTV . GT .45DO) . AND. (XTV . LT. 70DO) )THEN 
ENDIF 
LIM2=3.5DO 

C--- OUTPUT TO RPT48-SUBROUTINE 

UDF(l,l)=DELTA 
UDF (2,1)=FTR 
UDF(3,l) =DSQRT(XTAP**2DO+YTAP**2DO) 
UDF(4,l)=FTV 
UDF(5,l)=FTA 

UDF(7,l)=ALFATV 
UDF(8,l) =ALFATA 
UDF (9,l) =ALFA0 
UDF(lO,l)=LIMl 
UDF(ll,l)=LIM2 
UDF (12,l) =YDES 

UDi(6, %)=FO 
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UDF (13,l) =XTLA 
UDF(14,1)=YTLA 
UDF (15,l) =XTRA 
UDF ( 16,l) =YTRA 
UDF (17, i) =XOL 
UDF (18, i) =YOL 
UDF(l9, i) =XOR 
UDFf20, í )=YGR 

C--- KRACHTEN NAAR FRC-ARRAY 

FRC(l,3)=FRC(l,3)-FTV*(SFIET*DCOS(DELTA)+CFIET*DSIN(DELTA)) 
FRC(2,3)=FRC(2,3)+FTV*(CFIET*DCOS(DELTA)-SFIET*DSIN(DELTA)) 
FRC(1,4)=FRC(1,4)-FTA*SFIET+FTR*CFIET 
FRC(2,4)=FRC(2,4)+FTA*CFIET+FTR*SFIET 
FRC (1,5) =FRC (1,5) -FO*SFIEO 
FRCi2,5)=FnC(2,5j;Fû*CFIEO 

RETURN 

1000 FORMAT(’HYBRJ LEVERT EEN FOUTMELDING ....’, 12,’ :time=’,El2.5,/, 
& ’ :delta=’,El2.5,’ fncl= ’,E12.5,/,’ :ftrac=>,El2.5, 
& ’ :fnc2= ’,E12.5,> diagl=’,El2.5,’ diag2=’,E12.5,/) 

2000 FORMAT(’DE LINKERVOORBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2100 FORMAT(’DE LINKERACHTERBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2200 FORMAT(’DE LINKEROPLEGGERBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2300 FORMAT(’DE RECHTERVOORBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2400 FORMAT(’DE RECHTERACHTERBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2500 FORMATODE RECHTEROPLEGGERBAND KOMT BUITEN HET TRAJECT’) 
2600 FORMAT( ’DE BEREKENING IS GESTOPT VANWEGE EEN TE GROTE ALFA’ 

END 
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SUBROUTINE TRAJECT(X,XP,Y,YP,GTI,MGAMMA,YDES,YO,Yl,Y2,Xl,X2,X3, 
% X4, ZETA) 

IMPLICIT NONE 

DOUBLE PRECISION X,XP,Y,YP,GTI(2),MGAMMA,YDES,YO,Yl,Y2,Xl,X2,X3, 
% X4, ZETA 

C---LOCALE VARIABLEN 

DOUBLE PRECISION PI,BB,BM,AI,A3,A5,A7,AS,XTEMP,KAPPA,HSTE 

PI=DACOS(-IDO) 

C--- LANE CHANGE 

BB=140DO 
BM=- 140DO 
Al=(-BB-8DO*BM+l26Dl) /768D0 
A3=BM/6DO 
A5=(BB-8DO*BM-252DO)/8DO 
A7=( -2DO*BB+8DO*BM+36Dl) /3DO 
AS= (3DO*BB-8DO*BM-42D 1 )  /3DO 

IF ((X1.LE.X) .AND. (X.LE.X2)) THEN 

% 

% 

XT~~~=!X-X6>/CX2-Xf)-O .5DO 
KAPPA=(A1+3DO*A3*XTEMP**2DO+5DO*A5*XTEMP**4DO+ 

HSTER=Al*XTEMP+A3*XTEMP**3DO+A5*XTEMP**5DO+A7*XTEMP**7DO+ 

GTI(I) = KAPPA 

7DO*A7*XTEMP**GDO+SDO*AS*XTEMP**8DO) / (X2-Xi) 

AS*XTEMP**SDO 

GTI(2) = -lDO/(Yl-YO) 
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MGAMMA = -lDO*(6DO*A3*XTEMP+2ODO*A5*XTEMP**3D0+42DO*A7*XTEMP** 
& 5d0+ 
& 72DO*A9*XTEMP**7DO)*(XP/(X2-Xl))**2DO-2DO*ZETA* 
& (KAPPA*XP-lDO/(Yl-YO)*YP)-ZETA**2DO*(HSTER- 
& (Y-YO)/(Yl-YO)+O .5DO) 

YDES=(HSTER+0.5DO)*(Yl-YO)+YO 

XTEMP=(X-X3)/(X4-X3)-0.5DO 
KAPPA=(Al+3DO*A3*XTEMP**2DO+5DO*A5*XTEMP**4DO+ 

7DO*A7*XTEMP**6DO+QDO*A9*XTEMP**8DO)/(X4-X3) 
HSTER=Al*XTEMP+A3*XTEMP**3DO+A5*XTEMP**5DO+A7*XTEMP**7DO+ 

Ag*XTEMP**SDO 
GTI(1) = KAPPA 
GTI(2) = -lDO/(YL-Yl) 
MGAMMA = -lDO*(6DO*A3*XTEMP+2ODO*A5*XTEMP**3DO+42DO*A7*XTEMP** 

jDû+ 
72DO*A9*XTEMP**7DO)*(XP/(X4-X3))**2DO-2DO*ZETA* 
(KAPPA*XP-lDO/(Y2-Yl)*YP)-ZETA**2DO*(HSTER- 
(Y-Yl)/(Y2-Yl)+O.5DO) 

YDES=(HSTER+0.5DO)*(Y2-Yl)+Yl 

ELSE IF ((X.GE.X2).AND.(X.LE.X3)) THEN 

GTI(1) = OD0 
GTI(2) = -1DO 
MGAMMA = 2DO*ZETA*YP+ZETA*ZETA* (Y-Y11 
YDES = Y1 

ELSE IF (X.GT.X4) THEN 

GTI(1) = OD0 
GTI(2) = -1DO 
MGAMMA = 2DO*ZETA*YP+ZETA*ZETA* (Y-Y2) 
YDES=Y2 

ELSE 

GTI(1) = OD0 

MGAMMA = 2DO*ZETA*YP+ZETA*ZETA*(Y-Y0) 
YDES=YO 

GTI(2) = -%DO 

ENDIF 
IF (X. GT. 150DO) THEW 
STOP 
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ENDIF 

RETURN 
END 

SUBROUTINE FCN(N,XVARS,FVEC,FJAC,LDFJAC,IFLAG) 

IMPLICIT NONE 

DOUBLE PRECISION XTVP,YTVP,BV,CV,DV,EV,SHV,ALFATV,FBTV,FT, 
& FTA,LC,C(G),D(G),SFIET,CFIET,LA,LB,VAR(S), 
& MINGAMMA 

COMHUN ;nr"cunnuw/ ÄTVP, ITVr" ,IN, C'V,DV,EV, SHY, ALFATV, FBTV, FTV, 
& FTA,LC,C,D,SFIET,CFIET,LA,LB,VAR, 
& MINGAMMA 

INTEGER N,IFLAG,LDFJAC 
DOUBLE PRECISION DELTA,FVEC(2) ,AR(6) ,XTVLP,YTVLP ,FJAC(2,2), 

& CFIEDELT, 
& SFIEDELT,DXTVLPDDELTA,DYTVLPDDELTA,DALFADDELTA, 
& DFTVDDELTA,PI,XVARS(2),FTR 

PI=DACOS(-1DO) 

DELTA=XVARS ( 1 ) 
FTR=XVARS ( 2 ) 

C---cos en sin (fiet+delta) zijn gelijk aan 

CFIEDELT=CFIET*DCOS(DELTA)-SFIET*DSIN(DELTA) 
SFIEDELT=SFIET*DCOS (DELTA) +CFIET*DSIN (DELTA) 

C--- Locale variablen voorband 

C--- Bepaling b andkracht 

CALL BANDKRACHT(DELTA,XTVLP,YTVLP,BV,CV,DV,EV,SHV,ALFATV,FBTV) 
FTV=SDO*FBTV 
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C--- Bepaling functiewaarden voor gegeven FTR en DELTA 

IF (IFLAG. EQ . 1) THEN 
AR(l)=C(l) * (VAR(1) -FTV*SFIEDELT+FTR*CFIET) 
AR(2>=C(2>*(VAR(2)+FTV*CFIEDELT+FTR*SFIET) 
AR(3>=C(3)*(VAR(3)+LA*DCOS(DELTA)*FTV) 
AR(4)=C(4) *VAR(4) 

AR(6)=C(6)*VAR(5) 
FVEC ( 1 ) =AR ( 1 ) +AR (2) +AR(3) +AR (4) +AR (5 ) +AR(6 ) 

AR(2) =D(2) * (VAR(2) +FTV*CFIEDELT+FTR*SFIET) 
AR(3)=D(3)*(VAR(3)+LA*DCOS(DELTA)*FTV) 
AR(4)=D(4)*VAR(4) 
AR (5) =D (5) *MINGAMMA 
AR (6 1 =D (6 ) *VAR (5) 
FVEC (2) =AR ( 1 ) +AR (2) +AR (3 +AR (4) +AR (5) +AR( 6 1 

AN5>=@(5) *HINGAHHA 

AR(~)=D(~)*(VAR(~)-FTV*SFIEDELT+FTR*CFIET) 

ENDIF 

C---Bepaling jacobiaanmatrix voor gegeven FTR en DELTA met Sh=E=O 

IF (IFLAG.EQ.2) THEN 
DFTVDDELTA=2DO*DV*DCOS(CV*DATAN(BV*36Dl/(2DO*PI)*ALFATV))*CV/ 

& (lDO+ (BV*36Dl/ (2DO*PI) *ALFATV) **2DO) *BV*36Dl/ (2DO*PI) 
F JAC (1, i)= -C (1) *FTV*CFIEDELT-C (2) *FTV*SFIEDELT-C (3) *FTV*LA* 

& DSIN (DELTA) -C (1) *DFTVDDELTA*SFIEDELT+C (2) *DFTVDDELTA* 
& CFIEDELT+C(3)*LA*DCOS(DELTA)*DFTVDDELTA 

FJAC(1,2)= C(l)*CFIET+C(2)*SFIET 
F JAC (2,1>= -D (1) *FTV*CFIEDELT-D (2) *FTV*SFIEDELT-D (3) *FTV*LA* 

& DSIN(DELTA)-D(l)*DFTVDDELTA*SFIEDELT+D(2)*DFTVDDELTA* 
& CFIEDELT+D(3)*LA*DCOS(DELTA)*DFTVDDELTA 

FJAC(2,2)= D(l)*CFIET+D(2)*SFIET 
ENDIF 

RETURN 
END 

IMPLICIT NONE 

DOUBLE PRECISION DELTA,XLP,YLP,BB,CC,DD,EE,SH,ALFA,FB 
DOUBLE PRECISION DKSI,DMU,PI 
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