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Samenvatting

B-Style Automotive gebruikt een gordeltrekbank voor het simuleren van de belasting op
voertuigen tijdens een botsing. Bij een dergelijke trekproef worden de stoelen van een voer
tuig belast op de plaatsen waar de veiligheidsgordels bevestigd zijn. De grootte en duur van
de belasting die een voertuig moet kunnen doorstaan, is voorgeschreven door een richtlijn
van de Europese Dnie.

Voor de aansturing van de trekproef is een regeling ontworpen [1], die ervoor zorgt dat
de voorgeschreven kracht binnen enkele seconden bereikt en gedurende enige tijd behouden
wordt. De krachtresponsie is echter nog niet helemaal naar wens. In het krachtopbouw
traject treden onverklaarde schornmelingen op, die bij een lage voorgeschreven lr.racht kunnen
resulteren in doorschot. Hierdoor zou een constructie onnodig zwaar belast kunnen worden
en eventueel zelfs kunnen bezwijken.

De werking van de gordeltrekbank is onderzocht om het krachtverloop te verklaren. Het
blijkt problemen op te leveren wanneer de trekproef te snel wordt uitgevoerd. Bij langzaam
oplopende commando's is het verband tussen het commando en de gemeten Kracht bijna
lineair. Hiernaast kan de regeling nog op een aantal punten verbeterd worden. De compen
satietermen in het oude regelaar-ontwerp waren niet goed ingesteld. Deze kunnen vervangen
worden door een sturende actie. Ret hiervoor benodigde verband tussen het commando en
de Kracht van de olie op de zuiger kan geschat worden tijdens het opbrengen van de voorspan
ning. Ret filteren van de metingen ten bate van de integrerende actie voorkomt ongewenste
ruis op het commando. Een bewakingsfunctie kan de gefilterde metingen gebruiken om de
referentie aan te passen bij oliestroomtekort of breuk van een onderdeel van de construc
tie. Indien met deze aanpassingen de trekproeven nog niet naar wens verlopen, kan men
overwegen de pomp en de kleppen te vervangen.



Abstract

B-Style Automotive uses a traction-testing machine to test vehicles for deformation due to a
collision. During such a test, the chairs of the vehicle are loaded at the safety belt fastening
points. A controller that makes sure that the prescribed force is reached within a few seconds
and is maintained for the legally required period has been designed to drive the test. However,
the force response is not satisfying yet. There are some unexplained oscillations in the force
trajectory, which could lead to overshoot when a small force is required. This overload could
cause the construction to deform unnecessary.

To explain the force response, the behavior of the traction-testing machine was inves
tigated. Problems arise when the test is performed too quicl{ly. \X/hen the commands rise
slowly they are almost directly proportional to the measured forces. Besides this, the con
troller can be improved. The compensation terms in the old controller design were not set
correctly. They can be replaced by a feed-forward action, if the parameters that describe the
connection between command and the force of the oil on the piston are estimated during the
pre-stressing phase. Filtering the measurements will smooth the commands. Filtered measu
rements can also be used for a guard function that changes the reference when there is not
enough oil flow or when a part of the construction breaks. If the tests can not be performed
satisfyingly enough with these improvements, the pump and valves could be replaced.
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1 Inleiding

B-Style Automotive gebruikt een gordeltrekbank voor het simuleren van de belasting op
voertuigen tijdens een botsing. Bij een dergelijke trekproef worden de stoelen van een voer
tuig belast op de plaatsen waar de veiligheidsgordels bevestigd zijn. De grootte en duur van
de belasting die een voertuig moet kunnen doorstaan, is voorgeschreven door een richtlijn
van de Europese Uille.

Voor de aansturing van de trekproef is een regeling ontworpen [1], die ervoor zorgt dat
de voorgeschreven kracht binnen enkele seconden bereikt en gedurende eillge tijd behouden
wordt. De krachtresponsie is echter nog met helemaal naar wens. In het krachtopbouw
traject treden onverklaarde schommelingen op, die bij een lage voorgeschreven kracht kunnen
resulteren in doorschot. Hierdoor zou een constructie onnodig zwaar belast kunnen worden en
eventueel zelfs onnodig kunnen bezwijken. Er is een hypothese gesteld dat de schommelingen
veroorzaakt worden door interactie tussen de verschillende belastingen. Het inschatten en in
rekemng brengen van deze interaeties zou in dat geval het probleem kunnen oplossen

Het doel van deze stage is het verklaren van het krachtverloop en zo mogelijk verbete
ren van de regeling, zodat er geen schommelingen of doorschot meer optreden. Hiervoor
wordt eerst de precieze werking van de trekbank onderzocht. Vervolgens wordt een globaal
model gemaakt en getoetst en wordt het model uitgebreid om onverklaard gedrag in reke
mng te brengen. Aan de hand van het verkregen model worden voorstellen gedaan voor het
verbeteren van het krachtverloop.
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2 De gordeltrekbank

De gordeltrekbank bestaat uit een frame waarin zes hydraulische cilinders zijn opgehangen.
De zuigers van de cilinders worden, via krachtsensoren en trekbanden, verbonden met de
(veiligheids-)gordelpunten van de te testen constructie. De zuigers in de cilinders worden
verplaatst door middel van oliedruk. De oliedruk wordt bepaald door hydraulische kleppen,
die aangestuurd worden met behulp van klepversterkers. In het onderstaande figuur is een
schema van de opstelling getekend.

cOnWuclie

Figuur 1: Schema van de gordeltrekbank

Bij een trekproef moet t.b.v. 1 tot 6 krachtsensoren een voorgeschreven kracht gereali
seerd en gedurende korte tijd gehandhaafd worden. Die krachten zijn altijd positief en de
hydraulische constructie staat ook geennegatieve druk p toe. Het opbouwen van de kracht op
de constructie F gebeurt door het verplaatsen van de zuiger in de cilinder. Voor de trekproef
begint worden de krachtsensoren gekalibreerd. Vervolgens worden de zuigers uitgetrokken
tot de aanslag. Aangezien de oliedruk slechts aan een kant kan worden opgebracht moet dit
met de hand gebeuren. De tegenwerkende kracht (oliepersing en wrijving) ligt in de orde van
750 N. Het stick-slip effect is klein. Wanneer de zuigers zijn uitgetrokken kunnen de kracht
sensoren en gordels aan de uiteinden bevestigd worden. Met behulp van een ratel worden de
gordels op voorspanning gebracht (tussen de 1 en 2,5 kN). Hierna kan de trekproef beginnen.
De beproevingsbelastingen per cilinder varieren van 4,5 kN tot 22,25 kN, gedurende 0,2 s.
De tolerantie is 200 N.

2.1 De pc en de klepversterker

Vanuit de computer worden commando's 11:. (0 0 u -< 10 V, resolutie: 0.002 V) naar de
klepversterkers gestuurd. Deze commando's worden berekend uit de gewenste krachten Fsp
en de gerealiseerde krachten F. In de te verbeteren regeling zijn de commando's opgebouwd
uit een constante waarde plus een proportionele en een integrerende actie. Voordat de regeling
in actie komt worden de gordels op voorspanning gebracht, hierna wordt geprobeerd de
krachten volgens een scheve sinus op te laten lopen tot het gewenste niveau.

De klepversterkers sturen de klep aan, met behulp van een kleppositiemeting. Met de hui
dige instelling "ramp off", is het signaal naar de kleppen recht evenredig met het ontvangen
commando, afhankelijk van de gekozen nulpunt- en versterkingsinstelling.
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2.2 Ret hydraulische systeem

2.2.1 De kleppen

Ret signaal van de klepversterkers bepaalt de kleppositie, waardoor een oliedruk op de zuiger
ontstaat. Indien eerst een hoog en daarna een lager ingangssignaal gegeven wordt, reageert
de kracht tweemaal. De oliedruk kan dus verhoogd en verlaagd worden. Volgens de klep
specificatie is deze oliedruk (bij benadering en boven een minimaal spanningsniveau) recht
evenredig met het commando. De klepdynamica wordt slechts vaag beschreven. De klep
heeft 20 IDS nodig voor het bereiken van de druk bij een signaalverandering van 10 % en 50
ms bij een verandering van 100%. Uit metingen is gebleken dat de door de klepversterker
teruggemeten kleppositie inderdaad recht evenredig is met het ingangssignaal. (Hierbij is de
zogenaamde dither die de zuiger in beweging houdt om stick-slip problemen te voorkomen
verwaarloosd.) De klepspecificaties zijn geldig bij gebruik van een pomp met een werkgebied
van 0 tot 175 bar en een maximale oliestroom van 40 ljmin.

2.2.2 De pomp

De gebruikte pomp heeft een werkgebied van 0 tot 200 bar. De maximale oliestroom is 24
ljmin. Aangezien de pomp de oliestroom voor 6 zuigerverplaatsingen tegelijk moet kunnen
leveren is dit aan de lage kant.

2.2.3 De cilinders met zuiger

De oliestroom van de pomp komt via de kleppen in de cilinders, waardoor de zuigers kunnen
gaan bewegen. Er zijn drie grote cilinders met een buitendiameter van 85 mm en drie kleine
cilinders met een diameter van 72 mID. De cilinders zijn aaneen kant aangesloten op de
kleppen en aan een kant open naar de buitenlucht. Doordat deze laatste openingen naar
boven gericht zijn, kan er makkelijk vuH en stof in de cilinders terechtkomen. Ret omdraaien
van de cilinders zou dit probleem verkleinen. Een nog betere optie zou zijn om de cilinders
tweezijdigaan te sluiten zodat de oliedruk de zuigers ook de andere kant op kunnen duwen.
Op deze manier zouden de cilinders goed schoon gehouden kunnen worden en kunnen de
zuigers automatisch in plaats van met de hand uitgetrokken worden. Hierbij moet weI gelet
worden op de maximale werkdruk van de grote cilinders. Deze is drukkend slechts 45 bar in
plaats van 200 bar.

2.3 De meting van de kracht

Voor elke trekproef worden de krachtsensoren gekalibreerd:

(z - Z _OFFSET)
F(N) = Z SENSITIVITY

De waarden Z_ OFFSET en Z_ SENSITIVITY worden bepaald door de sensoren horizontaal
neer te leggen en cal.m te draaien. De waarden worden ingelezen uit de file cal.dat tijdens
exp_init. De tijdens de metingengeconstateerde meetresolutie is 47 N, er is namelijk sprake
van een resolutie van 1 bit en een gevoeligheid van 0.021 of 0.043 en dus van 0.543 = 23N,
respectievelijk O.~21 = 47 N. Er treden ook spikes op, zelfs groter dan 1200 N.
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3 Het systeemgedrag

In het onderstaande figuur is het blokschema van het systeem getekend:

~
klepversterker

i
klep P ciJinder

tQ-r E construclie

~~ -r~--f'l--
+~~~~~

-

Figuur 2: Blokschema van het systeem

De commando's 1!:. gaan van de computer naar de klepversterker. Het signaal uit de
klepversterker wordt naar de klep gestuurd waardoor de kleppositie wordt aangepast. De
kleppositie Yklep is rechtevenredig met het commando:

Yklep = au + (3

De kleppositie bepaalt de kracht van de olie op de zuiger Fa. Het statische verband is bij
benadering rechtevenredig met het commando. De klepdynamica is slechts vaag omschreven:

Fa + '"'[Fa + 6Fo = f(Yklep)

De kracht die de olie op de zuiger uitoefent is gelijk aan de wrijvingskracht en de kracht van
de constructie op de zuiger:

Fo=F+Fw
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Hierbij is de definitie van de positieve riehting van de kraeht zoals is aangegeven in het
onderstaande figuur.

r
I

O.5"Fw

~
O.5"Fw
O.5"Fw

~
~

O.5"Fw

F
~ construclie

?illff///Uff/lile i

Figuur 3: De kraehten die op de zuiger werken

De kraeht op de eonstruetie zorgt voor een vervorming en dus voor een verplaatsing van de
zuiger:32,. Wanneer construetie-dynamiea een rol speelt is de kraeht gelijk aan de massa-matrix
M, maal de zuigerversnellingen fi.. plus de dempings-matrix B) maal de zuigersnelheden;fz en
de stijfueids-matrix K, maal de zuigerverplaatsing :32,:

F = K:32, + B;fz + Ml:.-
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4 Het statische model

Om het systeemgedrag nader te klllillen beschrijven zal eerst een statisch model gemaakt
worden. Na het bepalen van de parameters in dit model, kan het model uitgebreid worden
om het daarmee onverklaarde gedrag te kunnen beschrijven.

Bij stilstand geldt dat de krachten op de zuiger met elkaar in evenwicht zijn:

EFzuiger = 0

Wanneer eerst een hoog en daarna een lager ingangssignaal gegeven wordt, komt de kracht
niet terug op het oude lliveau. Er is dus naast de kracht van de oUe Fa en de constructie F op
een zuiger ook sprake van een wrijvingskracht Fw. De kracht van de olie werkt tegengesteld
aan de kracht van de constructie en (per definitie) de wrijvingskracht:

Vanwege de eenzijdige werking van de hydraulische cilinders kan de kracht van de oUe nooit
kleiner worden dan nul. Verder wordt deze rechtevenredig met het commando li veronder
steld:

Bij het met de hand uittrekken van de zuigers is een kracht van ongeveer 750 N nodig. Hierbij
is het stick-slip effect verwaarloosbaar klein (maximaal 30 N). Zolang er langzaam aan de
zuiger wordt getrokken is de viskeuze wrijving ten gevolge van het wegpersen van de olie
relatief klein. De wrijvingskracht kan dus beschreven worden als coulombse wrijving:

De kracht op de constructie zorgt voor een (bij benadering elastische) vervorming en daardoor
voor een zuigerverplaatsing.;£. De verlenging van een trekband x - xgp maal de stijfheid ktb
geeft de kracht van de constructie op de zuiger. De verplaatsing van de gordelpunten kan
afhankelijk zijn van meerdere opgelegde krachten. Dit komt tot uitdrukking in de kruistermen
in de stijfheids-matrix van de constructie zonder trekbanden K c .

F

F Kc(Kc+ Ktb)-l Ktb.;£

K.;£

De totale stijfheids-matrix K is dus een gevulde matrix, bepaald door de diagonaalmatrix
Ktb en K c.

De vergelijking voor het statische model wordt hiermee:

F = eli+4- Fw = K.;£
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4.1 De grootte van de coulombse wrijvingskracht

De grootte van de coulombse wrijvingskracht is bepaald door u eerst langzaam op te laten
lopen tot een relatief lage waarde U(tl) = UI, dan langzaam naar een hogere waarde U(t2)
= U2 en weer langzaam terug, U(t3) = ul. Ais stick-slip gedrag verwaarloosd wordt, kan uit
het verschil tussen de gemeten kracht op tijdstip tl en die op t2 de grootte van de coulombse
wrijving Fe bepaald worden:

F(t3) - F(t l ) = Fe
2

De gevorlden coulon1.bse wrijvingsgrootte is 0.6 kN voor cilinder 3 en 4. Dit komt goed
overeen met de schatting van de kracht die met de hand moet worden uitgeoefend bij het
uittrekken van de zuigers tot de aanslag. De coulombse wrijving wordt veroorzaakt door de
passing van de zuiger in de cilinder. De coulornbse wTijving van de hele opstelling ,vordt
bepaald door die van de zuiger, omdat dit het enige ongesmeerd schuivende onderdeel is. De
wrijvingskracht is dus onafhankelijk van de te testen constructie.

4.2 Het statische verband tussen de oliekracht en het ingangssignaal

Het statische verband tussen de oliekrachten het commando kan bepaald worden door middel
van een experiment met langzaam oplopend commando:

u=at+uo

Zolang het commando langzaam genoeg is speelt dynamica geen rol. Het gemeten uitgangs
signaal is van de vorm:

z = bet - r) + zo, voor t 2: r

De vertraging r is afgelezen uit een experiment met een hoog stapvormig commando. Hierbij
duurt het 0.02 s voordat de meting reageert op het commando.

Vervolgens kan u(t) 0P z (t-r) wordengefit. Hieruit volgen twee waarden PI en P2 waarmee
geldt:

PIU(t) +P2 = z(t - r)

Volgens het model moet gelden:

Fa = Cu(t) + d = z(t - r) + Fe = F + Fw

Hieruit voIgt:

C=Pl

d=P2+ F e

Door het bovenstaande experiment uit te voeren voor een aantal verschillende (langzame)
ingangssignalen is geverifieerd dat het model klopt. De resultaten van deze metingen zijn te
vinden in bijlage II. De gevonden parameters zijn zoals verwacht nagenoeg constant.
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5 Het uitgebreide model

Met het statische model kan het krachtverloop tijdens een langzaam oplopend experiment
globaal voorspeld worden. De helling is voor lage voltages kleiner en voor hoge voltages groter
dan de voorspelde waarde. Dit kan verklaard worden door de met-lineaire klepkarakterjstiek.
Rierdoor kan de bereikte kracht ook afwijken van de voorspelde waarde. Dit laatste effect
wordt nog versterkt doordat de coulombse wrijving plaatsafhankelijk is door bijvoorbeeld
vujl of braampjes in de cilinders.

Tijdens snellere experimenten gaat dynarillca een 1'01 spelen. In het onderstaande figuur
staat het krachtverloop inwen een lit stappen opgebouwd commando wordt aangeboden.
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Figuur 4: Ret krachtverloop bij een lit stappen opgebouwd commando

De stap van het commando kan niet met de gevraagde oneinwge snelheid gevolgd wor
den, doordat de oliestroom niet oneinwg groot kan worden. Verder is er doorschot te zien.
Dit kan veroorzaakt worden door het dynarillsch gedrag van de constructie of de klep. De
ui teindelijk bereikte kracht is afhankelijk van de snelheid, de versnelling en de doorschot van
het signaa!. Inwen er naast doorschot van de kracht ook doorschot in de verplaatsingskarak
teristiek optreedt kan het omkeren van de wrijvingskracht voor niet-lineair gedrag zorgen.
Bij vergelijking van de responsies van de zuigers van cilinder 3 en 4 is duidelijk te zien dat
deze elkaar belnvloeden. Wanneer het commando naar klep 3 verhoogd wordt, daalt het
krachtmveau van zuiger 4 en omgekeerd.

5.1 De niet-lineaire klepkarakteristiek

Ret statische verband tussen het commando en de door de klep gerealiseerde druk is bij
benadering lineair. De (over)druk is nul zolang de drempelwaarde van het commando met
wordt overschreden. Ret nulpunt is op dit moment zodamg ingesteld dat de drempelwaarde
op ongeveer 2.5 V ligt. Nadat de drempelwaarde overschreden wordt neemt de helling toe tot
een redelijk constante waarde bereikt wordt. De helling is niet helemaal constant, maar bij
lage commando's kleiner dan bij hoge commando's. Bij commando's hoger dan 7 V, neemt
de helling at' tot nul.
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5.2 De maximale oliestroom

De pomp kan maar een beperkte oliestroom leveren. Wanneer het commando te snel toe
neemt zal de krachtopbouw daarom langzamer zijn dan bedoeld. Door experimenten uit te
voeren met langzaam oplopende commando's is het verband tussen de kracht van de olie op
de zuiger en het commando bepaald:

Fo = Cu(t) +d

Vervolgens is de snelheid van het commando opgevoerd om te kijken wanneer de maximale
oliestroom Qmroc bereikt wordt. Op dat moment moet gelden:

Fo Camroct + d

u at+uQ

De gemeten kracht zal dus langzamer stijgen dan verwacht en de schatting PI van C
wordt kleiner:

PI < C

Zoals te zien is in bijlage II zijn deze te kleine schattingen gevonden voor het experi
ment met cilinder 4 en het experiment met cilinder 3 en 4 samen. Er is dus sprake van
oliestroomtekort. am de precieze grens van de maximale oliestroom te bepalen zijn meer
metingen nodig, maar deze resultaten zijn afhankelijk van de constructie. Aangezien de te
testen constructies zeer verschillend gedrag kunnen vertonen zal een precieze bepaling geen
nuttige informatie geven. Hier is het van belang dat aangetoond is dat de oliestroom te klein
kan zijn voor het gewenste commando. In dat geval wordt het systeem onregelbaar. De volg
fout zal toenemen, terwijl het opvoeren van het commando geen effect meer heeft. Bij het
opgeven van het referentiesignaal voor de kracht zal dus rekening gehouden moeten worden
met deze maximale oliestroom. Hoe meer cilinders actief zijn en hoe slapper de constructie,
hoe langzamer de krachtopbouw zal moeten zijn om de referentie te kunnen blijven volgen.
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kracht ;van de Gonstruc\ie op de: zuiger

5.3 Doorschot

Tijdens de experimenten voor het bepalen van de maximale oliestroom is geconstateerd dat
er doorschot optreed voordat er een oliestroomtekort ontstaan is. Dit betekent dat de door
schot problemen niet opgelost kunnen worden door een gTotere pompcapaciteit. Zij worden
namelijk niet (aileen) veroorzaakt door oliestroomtekort maar (ook) door het dynamische
gedrag van de constructie en/of de klep.

In het onderstaande figuur is naast de krachtmeting ook de positiemeting zichtbaar.
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Figuur 5: Gemeten kracht en bijbehorend positie-equivalent

De doorschot in het krachtverloop komt niet terug in de positiemetin?;, de snelheid wordt
niet negatief. Als het dynamische gedrag van de constructie verantwoorJ.elijk zou zijn voor
de doorschot van de kracht, zou het constant worden van de positie een verhoging van de
wrijvingskracht tot gevolg moeten hebben om de gemeten kracht te laten afnemen. Ret stick
slip effect is echter verwaarloosbaar klein en de positie is een gevolg van de op de constructie
uitgeoefende kracht. Zolang de kracht toeneemt zal de positie ook toenemen en als de kracht
constant wordt neemt de positie nog steeds toe door kruipgedrag. Ret constant worden van
de positiemeting kan dus alleen een gevolg zijn van het afnemen van de uitgeoefende kracht.
De verklaring voor de doorschot in de kracht moet dus zijn dat de oliekracht ook doorschot
vertoond.

De gemeten kleppositie voIgt het commando nagenoeg perfect, zie bijlage III. Dit signaal
is echter niet bepalend voor de gerealiseerde druk omdat de eigenlijke klep een stukje verderop
zit. In het onderstaande figuur is een globale tekening van de klep te zien.
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Figuur 6: Schematische tekening van de klep

De kleppositie wordt gemeten op punt 1. De druk wordt echter gevormd in kamer 2. Deze
druk is behalve van de gemeten kleppositie ook afhankelijk van het gedrag van de constructie
rechts van punt 1. Een verandering volumestroom om de druk constant te houden geeft
drukschommelingen in de kamer van (aansluitpunt) P naar A of die van A naar T, omdat
de krachtenbalans verstoord wordt. De drukverandering over de restrictie is evenredig met
het kwadraat van de oliestroomverandering:

~Prestrictie= Rrestrictie * (~Q);estrictie

Hierdoor kan de eigenlijke klep gaan trillen. Een dergelijke klep vertoont doorgaans 2e of
3e orde gedrag, en kan gemodelleerd worden als massa-veer-demper systeem [2]. Om door
schot te voorkomen moet het commando dus langzaam opgevoerd worden en zo min mogelijk
scherpe veranderingen bevatten, zodat het massa-veer-demper systeem met geexiteerd wordt.

5.4 Interactie

Indien er meerdere cilinders actief zijn kunnen interactie-effecten van de constructie een rol
gaan spelen. Als aan een kant van de constructie getrokken wordt, verandert met aIleen de
positie van het direct belaste bevestigingspunt, maar ook die van de andere bevestigingspun
ten. Hierdoor kan een krachtsverandering op een gordel de krachten op de andere gordels
beYnvloeden.

Als de krachtsverandering op een gordel door een verandering in de wrijvingskracht op
gevangen kan worden, verandert de oliedruk niet. De kracht komt weer terug op pei! als de
kracht op de andere gordel weer op de oude waarde gebracht wordt. Wanneer de krachts
verandering hiervoor te groot is, gaat de zuiger bewegen tot het krachtenevenwicht weer
hersteld is. Als de zuiger te snel beweegt, is de minimale oliestroom niet groot genoeg om
de oliedruk op pei! te houden. De veranderde oliedruk zorgt ervoor dat de zuiger nog meer
versneld wordt. Ret hierboven beschrevenen dynamische gedrag van de klep zorgt ook in dit
geval voor doorschot. Door de wrijving wordt het uiteindelijke krachtverschil kleiner dan in
het geval dat de maximale oliestroom niet overschreden wordt

Wanneer alle actieve kleppen tegelijk aangestuurd worden en men het commando lang
zaam op laat lopen, beYnvloeden de interactie-effecten de gerealiseerde krachten niet. Ech
ter, wanneer het commando zo snel oploopt dat klep-dynamica een rol gaat spelen of de
gevraagde oliestroom te groot wordt kunnen de interactie-effecten de gerealiseerde krachten
op onvoorspelbare manier gaan beYnvloeden.
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6 Verbetering van de regelaar

In bijlage V zijn figuren opgenomen met het commando en de resulterende krachten bij een
trekproef met de oude regelstrategie [1]. De voorspanning wordt goed a<mgebracht, maar het
commando daalt wanneer de regelwet wordt geactiveerd. Hierdoor valt de voorspannings
kracht weer terug en wordt de kracht pas weer groter als het commando zo ver gestegen
is dat de drempelwaarde (Faanslag) overschreden kan worden. Door deze grote vertraging
wordt er veel te sterk bijgeregeld en ontstaan er rimpels ten gevolge van de I-actie die is
toegevoegd. (De rimpels zijn in het commando te zien voordat ze in de meting te zien zijn.)
De ramp is dan allang op de maximale waarde aangekomen en eigenlijk wordt er geprobeerd
een stap te volgen.

6.1 De integraal van de volgfout op nul zetten

Een van de oorzaken van het lage commando bij het activeren van de regelwet is dat de
integratie term niet op nul gezet wordt wanneer de regelactie begint. Als de kracht dan 301
een tijdje boven de voorspanningskracht gestaan heeft krijgt de I-actie een grote negatieve
waarde en daalt u ongewenst. In het onderstaande figuur is het krachtverloop te zien na het
nul stellen van de integraal van de volgfout voordat de regelwet actief wordt.
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Figuur 7: Krachtverloop na de eerste verbetering

Het referentiesignaal wordt met deze verbetering een stuk beter gevolgd en de door de
richtlijn voorgeschreven kracht kan een stuk sneller bereikt worden.

6.2 Ret meten van de bereikte voorspanning

In het oude regelaarontwerp wordt de referentie berekend voordat de voorspanning opge
bracht wordt. Zoals te zien is in het bovenstaande figuur wijkt de beginwaarde van de
referentie af van de bereikte voorspanning. Wanneer de bereikte voorspanning hoger is dan
de gewenste waarde (waarmee de referentie wordt berekend), zal het commando de kracht in
eerste instantie verlagen. Wanneer de bereikte voorspanning lager is dan de gewenste waarde,
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zal het commando bij het activeren van de regelwet plotseling hoger worden, waardoor de
klepdynamica kan worden geexiteerd. Deze problemen kunnen eenvoudig voorkomen worden
door de (reeds gemeten) bereikte voorspanning te gebruiken om het referentiesignaal te bere
kenen. In dat geval wordt de referentie dus berekend na het opbrengen van de voorspanning
in plaats van ervoor.

6.3 P-actie verwijderen

In het oude regelaarontwerp wordt gebruik gemaakt van een P- en een I-actie. De ingangs
uitgangsrelatie wordt hiermee:

F = PIU +P2 = PI (I J(Fret - F) dt + P (Fret - F)) +P2

Hieruit ,rolgt:

De P-actie helpt met om de kracht gelijk aan de referentie te maken en kan daarom beter
weggelaten worden:

6.4 Toevoegen van een feedforward-actie

Nu meer bekend is over het systeemgedrag is het mogelijk het ingangssignaalop te bouwen uit
een sturend en een regelend gedeelte. De compensatietermen in het oude regelaarontwerp
kunnen in dat geval weggelaten worden, waardoor het gedrag inzichtelijker wordt. Ret
sturende gedeelte gebruikt kennis over het verband tussen het ingangssignaal u [V] en de
gerealiseerde kracht F [N] om het globaal benodigde ingangssignaal te geven. Het regelende
gedeelte zorgt ervoor dat de invloed van verstoringen of modelfouten op het krachtsverloop
binnen de perken blijft.

Omdat er met genoeg metingen gedaan zijn om de parameters voor aIle mogelijke situaties
te kunnen voorspellen, is er een schattingsprocedure nodig. Voor de test begint kunnen
hiermee de parameters voor het model bepaald worden. Tijdens deze schattingsprocedure
worden de gordels eerst verder voorgespannen tot een mveau waarop het ingangssignaal een
verandering teweegbrengt (kies bijvoorbeeld u=2.5 V). Daarna wordt de ingangsspanning
langzaam opgevoerd (kies bijvoorbeeld u=O.l Vis) tot een aanvaardbare waarde waarop de
constructie met beschadigd wordt.

Ter indicatie, voor een grote cilinder geldt voor de geteste constructie: Fo =
3.7 *U - 8.7 kN en voor een kleine cilinder: Fo = 4.3 *u - 8.2 kNj bij U max = 3 V
geldt dus: Fgroot = Fo - Fw = 1.8 kN, Fklein = 4.1 kN.

Met behulp van de kleinste kwadraten methode kunnen dan de parameters PIen P2 be
paald worden.

FO=PI *U+P2

NB in dit model wordt ervan uitgegaan dat de wrijving steeds dezelfde kant
op blijft werken, dus de snelheid nooit negatief wordt.
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Het ingangssignaal wordt na deze schattingsprocedure even constant gehouden. Onder
tussen worden referentiesignalen berekend [1], met behulp van de (gemiddelde) meting van
de bereikte voorspanningswaarde. De referentie waarvan het verschil tussen de te bereiken
kracht Fsp en de voorspanningskracht het grootst is, wordt berekend aan de hand van de
maximale versnelling amax en de maximale snelheid VIDa:,,' De maximale snelheden van de an
dere referenties worden zo gekozen dat aIle referenties op hetzelfde tijdstip op Fsp aankomen
en dezelfde maximale versneIling hebben.

Het ingangssignaal voor de trekproef bestaat nu uit een sturende-actie UF F en een I-actie:

U uFF+I !(Fret-Z)dt

UFF (Fret - P2)/Pl

Om een nog beter resultaat te krijgen kan men de schatter ook tijdens de eigenlijke trekproef
mee laten lopeno Parameter-veranderingen door bijvoorbeeld plastische vervorming kunnen
op deze manier meegenomen worden. Verder is het aan te raden om de schatter zo te
implementeren dat oude metingen steeds minder belangrijk worden. In het onderstaande
figuur is te zien dat een langzaam referentie-signaal met deze uitgebreide regelstrategie goed
gevolgd kan worden.
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Figuur 8: Krachtverloop bij langzaam trekken met feedforward-actie

6.5 Filters

Aangezien het meetsignaal veel ruis en zelfs spikes bevat is het raadzaa.m de metingen te
filteren, voor ze in de regelstrategie gebruikt worden. De schatting van de kracht op de
constructie F" op samplemoment k, kan worden opgebouwd uit de vorige schatting Fk-l, de
invloed van de commando-verandering en de meting z:
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De constante (J' moet zodanig worden gekozen dat de meetruis de schatting niet sterk kan
be'invloeden, maar het werkelijke systeemgedrag weI zichtbaar blijft. Voor de schatting die
gebruikt wordt om de volgfout te berekenen, kan deze vrij groot gekozen worden, bijvoorbeeld
0.98.

Om te kunnen detecteren of de Kracht sterk afwijkt van het te verwachten gedrag (bij
voorbeeld door een te grote oliestroom-vraag of het losschieten van een onderdeel), moet ook
een schatting gemaakt worden van de optredende krachten. Hiervoor is het echter raadzaam
(J' Kleiner te kiezen, omdat deze afwijkingen zo snel mogelijk gedetecteerd moeten worden.

6.6 Detectie oliestroomtekort en brenk

Op het moment dat er oliestroomtekort is of een onderdeel van de constructie breekt, zal
de kracht minder hard toenemen dan de referentie. De geschatte kracht zal een aantal
keer achter elkaar een stuk Kleiner zijn dan de referentie. Door een bewakingsprocedure te
implementeren die gebaseerd is op het ontwerp in bijlage IV, kan deze afwijking gedetecteerd
worden. Vervolgens wordt de referentie constant gehouden tot aile krachten weer toegenomen
zijn, waarna nieuwe referenties berekend worden die half zo snel zijn als de vorige. Wanneer
de constructie zo zwaar beschadigd is dat de krachten de constante referentiewaarde met
meer kunnen bereiken, wordt de trekproef beeindigd.
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7 Conclusies en aanbevelingen

• Bij te snel aansturen stijgt de oliedruk minder snel dan het commando, door tekort
aan oliestroom.

• Ook als er weI genoeg oliestroom aanwezig is , treedt er bij hogere commando-snelheden
doorschot in de kracht op.

• Bij langzaam oplopende commando's is het verband tussen het commando en de ge
meten kracht bijna lineair.

• Ret commando van de regelaar is initieel te laag. vVanneer de integ,raal van de volg
fout op nul wordt gezet voor de regelwet geactiveerd wordt verbeterd het volggedrag
aanmerkelijk.

• De referenties kunnen beter berekend worden na het opbrengen en controleren van de
voorspanning, zodat ze beginnen bij de bereikte in plaats van de gewenste voorspan
ningswaarde.

• Ret verband tussen het commando en de kracht van de olie op de zuiger kan geschat
worden tijdens het opbrengen van de voorspanning. Riermee kan een sturende actie
toegevoegd worden aan de regelaar.

• De proportionele regelactie is overbodig.

• Ret filteren van de metingen ten bate van de integrerende actie voorkomt ongewenste
ruis op het commando.

• Een bewakingsfunctie kan de referentie aanpassen bij oliestroomtekort of breuk van een
onderdeel van de constructie.

• Ret installeren van een extra pomp of een pomp die meer oliestroom kan leveren zal
helpen bij trekproeven met veel cilinders en een slappe constructie.

• De gebruikte kleppen zijn zogenaamde druk regel ventielen. Deze kleppen zijn geschikt
voor sturingen en langzame regelingen. Voor snellere regelingen zijn de kleppen onge
schikt omdat het dynamische gedrag niet vastgelegd is, per klep verschilt en moeilijk te
regelen is. Voor het snel en gecontroleerd uitvoeren van een trekproef zijn zogenaamde
regelkleppen nodig. Hiermee kan over het algemeen ook de oliestroom geregeld worden.
Deze stroomregelkleppen zijn beter te gebruiken in een regellus omdat de krachtsver
andering per seconde dan aan te sturen is en er dus sneller ingegrepen kan worden.
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Bijlage I: Symbolenlijst

U[V]
p[PaJ
F[N]
Fsp[N]
Fref[N]
z
Z OFFSET
Z SE1VSITIYITY
Yklep
Fo[N]
Fw['zV]
x[m]
Fe[N]
xgp[m]
K
T[S]
PI
P2
Q[m3 /s]
UFF[V]
F[N]
k

commando
druk
kracht van de zuiger op de constructie
gewenste kracht van de zuiger op de constructie
referentie voor de kracht van de zuiger op de constructie
metingswaarde
eerste kalibratie constante
tweede kalibratie constante
kleppositie
kracht van de olie op de zuiger
kracht van de wrijving op de zuiger
zuigerverplaatsing
coulombse wrijvingsconstante
verplaatsing van de gordelpunten
stijfheids-matrix van de constructie (incl. trekbanden)
vertragingstijd
eerste schattingsconstante
tweede schattingsconstante
oliestroom
feed-forward (of sturende) actie
schatting van de kracht van de zuiger op de constructie
samplemoment
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Bijlage II: Meetresultaten

Om het verband tussen de kracht die de olie op de zuiger uitoefent en het commando te
bepalen zijn een aantal experimenten uitgevoerd (met behulp van de file fit.m, m1005par.m en
m1005.c). De kleppen behorend bij cilinder 3 en 4 werden eerst ieder apart en daarna samen
aangestuurd. Het ingangssignaal werd eerst naar 2.5 V gebracht, even constant gehouden
en daarna met een constante snelheid verhoogd tot 4 (samen), 5 (cilinder4) of 6 (cilinder3)
Volt. Het maximale signaal werd even vastgehouden waarna de spanning eraf gehaald werd.
Vervolgens zijn er experimenten gedaan waarbij twee zuigers tegelijk aangestuurd werden.
in de onderstaande tabellen zijn de resultaten van de metingen samengevat. De aanduiding
'Cds)' geeft aan dat er doorscnot (in net krachtverloop) optrad. Bij net sterk dalen van PI
werd de maximale oliestroom bereikt.

Voor cilinder 3 zijn de volgende waarden voor PIen P2 gevonden:

file lli:{V/s) PI (*103
) P2(*103

)

par30 0.14 3.7 -9.3
par31 0.15 3.7 -9.4
par32 0.17 3.7 -9.3
par33 0.21 3.7 -9.2
par34 0.27 3.7 -9.4
par35 0.32 3.7 -9.1
par36 0.39 3.7 -9.2
par37 0.50 3.7 -9.3
par38 0.70 3.7 -9.3
par39 0.88 3.8 -9.6
par40 1.17 3.8 -9.5
par41 1.75 3.7 (ds) -9.5
par42 1.40 3.8 -9.6
par43 2.33 3.8 (ds) -9.9
par44 3.50 3.8 (ds) -9.6
par45 7.0 3.9 (ds) -10.8

De constanten die het verband bepalen tussen de oliekracht op zuiger 3 en het commando
zijn bepaald uit gemiddelden van de gevonden parameters:

C 3.7 kN/V

d -8.7 kN

Hierbij zijn de snellere metingen met meegenomen, omdat hierbij doorschot optrad. De
maximale oliestroom werd met bereikt.
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Voor cilinder 4 zijn de volgende waarden voor PIen P2 gevonden:

file 1ll{VIs) PI (*10;5) P2(*10;5)
par11 0.10 4.4 -9.1
par12 0.11 4.3 -8.7
par13 0.13 4.3 -8.6
par14 0.17 4.3 -8.7
par15 0.23 4.3 -8.8
par16 0.36 4.4 -9.2

. parl7 ·0.50 . 4.3 (ds) 00
-0.0

par18 0.83 4.3 (ds) -9.0
par19 1.25 4.4 (ds) -9.2
par20 5.00 3.9 (cis) -8.3
par21 12.5 2.9 (ds) -6.1
par22 25.0 1.1 (ds) -0.8

De constanten die het verband bepalen tussen de oliekracht op zuiger 4 en het commando
zijn bepaald uit gerniddelden van de gevonden parameters:

C - 4.3kN/V

d - -8.3 kN

Hierbij zijn de snellere metingen met meegenomen, omdat hierbij doorschot en een tekort
aan oliestroom optrad.

De maximale oliestroom voor het experiment met cilinder 4 werd bereikt bij:
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Voor cilinder 3 en 4 sarnen zijn de volgende waarden voor PIen P2 gevonden:

file ..qVIs) PI(*10;S), cil 3 P2(*10;S), cil 3 Pl(*10;S), cil4 P2(*1O;S), cil 3
par50 0.06 3.1 -6.9 3.8 -7.5
par51 0.10 3.5 -8.2 4.3 -8.9
par52 0.12 3.4 -8.1 4.2 -8.5
par53 0.15 3.5 -8.6 4.3 -9.2
par54 0.19 3.5 -8.5 4.3 -9.2
par55 0.23 3.5 -8.3 4.3 -9.1

. parb6 . 0.23 . 3.4 . -8.3 . 4.3 -9.1
par57 0.28 3.5 -8.5 4.3 -9.3
par58 0.36 3.4 -8.3 4.3 -9.0
par59 0.42 3.4 -8.3 4.3 -9.2
par60 0.50 3.4 -8.3 4.4 -9.4
par61 0.63 3.4 (ds) -8.4 4.4 -9.4
par62 0.83 3.4 (ds) -8.5 4.3 -9.3
par63 1.00 3.4 (ds) -8.4 4.4 -9.3
par64 1.25 3.5 (ds) -8.6 4.4 -9.5
par65 1.67 3.5 (ds) -8.6 4.4 (ds) -9.8
par66 2.50 3.3 (ds) -8.1 3.8 -7.8
par70 2.00 3.4 (ds) -8.3 4.4 (ds) -9.5
par71 1.67 3.4 (ds) -8.0 4.4 (ds) -9.4
par72 5.00 2.1 (ds) -4.3 2.1 (ds) -3.1
par73 1.43 3.5 (ds) -8.5 4.3 -9.4
par74 1.67 3.5 (ds) -8.5 4.4 -9.6
par75 1.54 3.5 (ds) -8.5 4.4 (ds) -9.4
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De constanten die het verband bepalen tussen de oliekracht op zuiger 3 en 4 en het
commando zijn bepaald uit gemiddelden van de gevonden waarden voor Plen P2. Rierbij zijn
de snellere metingen met meegenomen, omdat hierbij doorschot en een tekort aan oliestroom
optrad. Voor cilinder 3 zijn de volgende parameters gevonden:

C 3.4kN/V

d -7.8 kN

Deze waarden verschillen enigszins van de eerder gevonden parameters. Dit kan verklaard
worden door de met geheellineaire klepkarakteristiek. De helling is voor lage voltages kleiner
dan voor hogere waarden. Tijdens het laatste experiment zijn de voltages voor cilinder 3
lager ingesteld om plastische vervorming te voorkomen. Hierdoor is de gevonden helling lager.
Wanneer de twee karakteristieken in een figuur worden getekend, blijkt dat de bijbehorende
krachten maximaal 0.3 kN afwijken. De lagere gevonden helling is gecompenseerd door een
hogere waarde voor d. Voor cilinder 4 werden de volgende parameters gevonden:

Cc4 4.3 kN/V

dc4 -8.5 kN

Deze waarden verschillen met veel van de eerder gevonden parameters. Ret verschil in de
waarde voor d kan wellicht verklaard worden door de plaatsafhankelijke wrijvingskracht en/of
de opgewarmde olie, waardoor de pompdruk lager geworden kan zijn. Verder moet opgemerkt
worden dat de gevonden P2 waarden tot 0.6 kN van elkaar verschillen. De nauwkeurigheid
van d is dus niet erg groot.

Voor deze metingen met cilinder 3 en 4 samen werd de maximale oliestroom bereikt bij:

Folie_c3 ~ 8.5kN/s

Folie_c4 ~ 10.75kN/s
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Bijlage III: Kleppositiemeting

In het onderstaande figuur zijn de door de klepversterker gemeten klepposities met de bijbe
horende commando's weergegeven.
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Figuur 9: Kleppositie en commando
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Bijlage IV: Ontwerp voor de bewakingsprocedure

als (een referentie - een schatting) > 200 N
teller = teller+1

als (aIle referenties - aIle schattingen) < 200 N
teller = 0

als teller = 5
zolang (een referentie - een schatting) < 100

referentie constant houden
teller2 = teller2 + 1
als teller2 > 2/sampletijd

einde trekproef
wanneer (aIle referenties - aIle schattingen) > 100

integraalfout op nul zetten
nieuwe referenties volgen die half zo snel zijn als de oude
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Bijlage V: Resultaten oude regelstrategie
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Figuur 10: Resultaten oude regelstrategie met oorspronkelijke voorspanningswaarde
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Figuur 11: Resultaten oude regelstrategie met voorspanningswaarden van 500 N

26


