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Samenvatting i 

samenvatting 

In dit stage-onderzoek wordt gekeken naar een nieuwe regeling van een semi-actief 
veersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van preview. Bij preview is het toekomsti- 
ge wegdek dat de vering zal bereiken bekend. Het bij dit onderzoek beschouwde semi- 
actief veersysteem bevat een tweestandendemper. Het doel van deze regeling is de 
chassis versneïïing te verminderen. Deze versneliing wordt door de passagier van het 
voertuig als hinderlijk ervaren. 
De nieuwe regeling neemt als uitgangspunt het feit dat er geen sprongen in de versnel- 
ling van het chassis mogen ontstaan, als er op speciale tijdstippen van demperstand 
veranderd wordt. Deze speciale tijdstippen zijn de nuldoorgangen van een snelheidscri- 
terium. Voordat de regeling van de hoge naar de lage demperstand schakelt, wordt er 
eerst een controle-simulatie uitgevoerd. Als in deze simulatie met lage demperstand de 
maximale positieve- of de maximale negatieve veerlengte of de maximale banduitver- 
ing overschreden wordt dan vindt de demperstandverandering niet plaats. Snelle 
uitdemping van de responsie op het wegdek wordt bereikt met een hoge gemiddelde 
dempingscoëfficiënt. Daarom gebruikt de nieuwe regelstrategie de hoge demperstand als 
uitgangspunt. Dus als er niet geschakeld mag worden, dan blijft de hoge demperstand 
gehandhaafd. 
De regelstrategie levert goede resultaten. De versnellingspieken van het chassis worden 
indien mogelijk gereduceerd en snelle uitdemping van de trilling wordt bewerkstelligd. 
De mogelijkheid van versnellingsreductie doet zich alleen voor als er ruimte beschik- 
baar is voor een grotere veerweg en grotere banduitvering. Door dan de lage demper- 
stand te kiezen worden de veerlengte en de banduitvering vergroot ten gunste van een 
1 age versnel1 i ng . 
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Symbolen 

ml 

m2 
k l  
k2 
b2 
bhoog 

blaag 

X 

Y 

A 
B 
C 
D 
T1 
T2 
fa 

U 

massa van de as (onafgeveerde massa) 
massa van het chassis (onafgeveerde massa) 
veerconstante van de vering 
veerconstante van de band 
variabele dempingscoefficient van de vering 
de hoge demperstand van b, 
(b2 is dan een tweestandendemper) 
de lage demperstand van b, 
(b, is dan een tweestandendemper) 
verticale verplaatsing en snelheid 
van het wegdek 
verticale verplaatsing, snelheid 
en versnelling van de as 
verticale verplaatsing, snelheid 
en versnelling van het chassis 
toestandskolom 
uitgangskolom 
ingangssignaal 
systeemmatrix 
ingangsmatrix 
uitgangsmatrix 
doorkoppelmatrix 
eerste nuldoorgang snelheidscriterium 
tweede nuldoorgang snelheidscriterium 
parameter van het bultsignaal ('frequentie') 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Sinds tientallen jaren wordt onderzoek verricht naar het verbeteren van het dynamisch 
gedrag van het veersysteem van voertuigen. Het dynamisch gedrag van dit veersysteem 
bepaalt de mate van comfort en het weggedrag van het voertuig. Hoe goed het comfort 
is, wordt bepaald aan de hand van de optredende versnellingen die de inzittenden 
ondervinden. In het gevai van een treiricer-oplegger combinatie biijkt de verticale 
versnelling van de achteras een dompversnelling te veroorzaken (zie figuur 1). Dit naar 
voren kiepen van de cabine is erg hinderlijk voor de passagiers. 

Figuur 1. De verticale versnellingen van de achteras veroorzaken een dompversnelling 
van de cabine. 

Als het wegdek goed gevolgd wordt, kan men spreken van een goed weggedrag. 
De eisen van comfort en wegligging zijn echter conflicterend. Er zal dus altijd tussen 
verschillende compromissen gekozen dienen te worden. Bij het passieve veersysteem 
hebben alle veer- en demperconstanten een vaste onveranderlijke waarde. Dit is niet het 
geval bij het semi-actieve en het actieve veersysteem. Hier kan steeds een keuze tussen 
comfort en weggedrag gemaakt worden. Bij actieve vering kan energie aan het systeem 
worden toe- of afgevoerd, bij semi-actieve vering is de mogelijkheid aanwezig tot het 
veranderen van de demperconstante. 
Uit onderzoek naar het dynamisch gedrag van veersystemen is gebleken dat actieve 
vering, met name als het wegdek van te voren bekend is (preview), goede resultaten 
biedt. Zoals gezegd kan men bij dit systeem energie toe- en afvoeren. Het nadeel van 
actieve vering ligt dan ook in het feit dat vaak hoge piekvermogens toegevoerd dienen 
te worden. Daarom wordt er ook onderzoek verricht naar semi-actieve vering. In het 
verleden werd vaak de regeling van de actieve vering als uitgangspunt genomen bij het 
ontwerp van een regeling voor de semi-actieve vering. 

~ 

~ 
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Wanneer energie geleverd moest worden koos men een lage demperconstante. Deze 
strategie levert goede resultaten. Alleen wanneer vooraf het wegdek bekend is 
(preview), werkt deze strategie niet naar wens. 
Harm van Essen [2] heeft in zijn stage-onderzoek gekeken naar een compleet nieuwe 
regelstrategie. Het uitgangspunt is een tweestandendemper. Dit is een demper die twee 
dempingscoëfficiënten bezit waartussen geschakeld kan worden. Bij deze regeling wordt 
het previewinterval in x gelijke tijdstappen verdeeld en worden alle 2x mogelijke 
dempefstamde~~om~~ma~~es bekeken. Deze aanpak blijk; niet naar behoïen ie fiinciione- 
ren. Harm van Essen [2] geeft in zijn verslag aan waarom deze strategie met x gelijke 
tijdstappen niet werkt en komt met een voorstel om een 'alternatief algoritme' te 
hanteren. In dit algoritme wordt op gunstige tijdstippen, die vooraf bepaald zijn, gescha- 
keld. 
Het doel van deze stage is dan ook het ontwerpen van een regelstrategie met als 
uitgangspunt het 'alternatief algoritme', dit algoritme implementeren in PC-Matlab 
(software programma) en de prestatie vergelijken met die van het passieve veersysteem. 
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m 2  

Hoofdstuk 2, Probleemomschrijving 

2.1 Het gebruikte model. 

De vering werd in dit onderzoek gemodelleerd als een massa-veer-demper-model (zie 
figuur 2). Dit model wordt het quarter-car-model genoemd en komt met de vering van 
een DAF truck overeen. De onafgeveerde massa m, modelleert een kwart van het 
chassis. De onafgeveerde massa ml stelt de wielas voor. De band wordt door veer k, 
gerepresenteerd. De wielasophanging is gemodelleerd door middel van de veer k2 en de 
demper b,. De demper b, is op verschillende waarden instelbaar, omdat hier een semi- 
actieve vering is gemodelleerd. Als de dempenvaarde hoog is, dan is het veersysteem 
identiek aan het passieve systeem. Als de dempenvaarde laag is, dan wijkt het systeem 
af van de passieve vering. De verplaatsingen (in verticale richting) yo, y, en y2 zijn 
respectievelijk: de wegdekoneffenheid, asverplaatsing en de chassis verplaatsing. De 
passagier ondervindt de chassisverplaatsing. 

~~~ 
~~~ ~ 

Figuur 2. Het quärter car model voor het semi-actieve systeem. , 

Dit is een vereenvoudigd model van de werkelijkheid, omdat onder andere de interactie 
van de vering met de rest van de truck niet gemodelleerd wordt en de bewegingsvrijhe- 
den in de andere richtingen onderdrukt zijn. 



hoofdstuk 2. Probleemomschrijving 4 

2.2 Mathematische beschrijving van het model. 

De bewegingsvergelijkingen van het systeem zijn als volgt: 

m 9 2  = -k202-Y1) - b20i2-YJ 

m1Y1 = k2(Y2-Y3 + b2@2-Y1) - k&,-Yo) 

Dit kan als volgt in de toestandbeschrijving gerepresenteerd worden: 

X = A x  + BU 
y = cx + Du 

Met als ingangsvector u en toestandsvector x ontstaat: 

u = [y0] x = 

(3) 

(4) 

De uitgangsvector bestaat uit de chassisversnelling, de veerlengte, de relatieve snelheid 

Y =  ~ 

2-Y1 

tussen beide massa's en de banduitvering: 

De eerste vergelijking van (3) wordt nu: 

O O 1 O 

O o -1 1 

ml ml ml ml bol 
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De tweede vergelijking van (3) wordt nu: 

Y2 1: 2 -Y1 
o 1  o o 
O 0  - 1 1  

I Q  0 Q 

+ 

O 

O 

O 

-1 

Pol 

2 3  De eisen voor het model en de regeling van het veersysteem. 

In de inleiding is reeds naar voren gekomen dat het dynamisch gedrag van een vering 
(ook wel de performance genoemd) bepaald wordt door de combinatie van comfort en 
weggedrag. Hierbij gelden de volgende eisen voor het model van de semi-actieve 
vering: 

- de versnelling y2 van het chassis moet zo laag mogelijk zijn om het 
comfort te verbeteren; 

- de maximale positieve en de maximale negatieve veerlengte (y2-yl) 
mogen niet overschreden worden, omdat er maar een beperkte inbouw- 
lengte beschikbaar is. Uit vorige onderzoeken is gebleken dat voor een 
DAF truck de volgende maximale waarden gelden: 
(~2-~1)=14 cm 
( ~ 2 - y  J=-9 cm; 

- de maximale banduitvering (yl-yo) mag niet overschreden worden, anders 
kan het weggedrag ontoelaatbaar slecht worden. Uit vorige onderzoeken 
is gebleken dat voor een DAF truck de volgende maximale waarde geldt: 
(Y 1-~0)=1,5 cm. 

De eisen die aan de regeling, met behulp van preview, van de semi-actieve vering 
worden gesteld, zijn: 

- een previewtijd die gelijk is aan 0,125 sec. Deze tijd wordt bepaald uit de 
topsnelheid van de truck en de afstand tussen voor- en achterwielen; 

- een maximale schakelfrequentie van de tweestandendemper van 25 Hz 
(uit Harm van Essen [2]); 

- een reductie van de versnellingspieken van y2, door middel van het 
selecteren van de lage demperstand. De maximale veerlengte en de 
maximale banduitvering mogen hierbij niet overschreden worden; 
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- bij een kleine versnelling y2 moet de hoge demperstand geselecteerd 
worden om snelle uitdemping van de trilling te bewerkstelligen; 

- de demperstand die in een tijdsinterval de beste performance geeft, moet 
gekozen worden. 

2.4 De regeistrategie. 

De regelstrategie voor het semi-actieve veersysteem maakt gebruik van preview. Het is 
de bedoeling om deze informatie over het toekomstig ingangssignaal zo goed mogelijk 
te benutten. In het previewinterval moeten de toekomstige demperstanden vastgelegd 
worden om de performance van de vering te verbeteren. 
De door Harm van Essen [2] ontworpen regeling verdeelt het previewinterval in x 
gelijke tijdstappen waarop geschakeld kan worden. Deze methode blijkt niet aan de 
eisen van 32.3 te voldoen. Wat is namelijk ket geval? Doordat er alleen op vastgelegde 
tijdstippen geschakeld kan worden, ontstaan er sprongen in de chassisversnelling. De 
oorzaak hiervan is uit de differentiaalvergelijking van de massa m2 (formule 1) af te 
leiden. ûmdat het snelheidsverschil (y2-yl) op een van te voren vastgesteld tijdstip niet 
noodzakelijkerwijs gelijk is aan nul, ontstaan bij het schakelen van de demper sprongen 
in de demperkracht. Deze sprongen hebben als gevolg dat er sprongen in de versnelling 
ontstaan. 
Harm van Essen [2] stelt in zijn 'alternatief algoritme' dan ook voor op tijdstippen te 
schakelen waarop een snelheidscriterium gelijk is aan nul. Het schakelen op tijdstippen 
waarop een snelheidscriterium gelijk aan nul is, is dan ook de basis van dit onderzoek. 
De belangrijkste problemen in dit onderzoek zijn: 

- het vaststellen van het beste snelheidscriterium; 

- het bepalen of in een tijdsinterval er een keuzemogelijkheid voor de 
demperstand is; 

- het vaststellen van de eisen voor de keuze van de lage demperstand; 

- het nagaan of er een mogelijkheid is om een continu instelbare demper 
eenvoudig te implementeren. 

Tenslotte moet er aan de eisen die in $2.3 geformuleerd zijn voldaan worden. 
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Hoofdstuk 3. De uitvoering 

3.1 Inleiding. 

Bij de uiboering van het ondelzoek is gebruik gemaakt van het software programma 
PC-Matlab. Hiermee is het mogelijk om regelstrategieën te implementeren, vervolgens 
computersimulaties uit te voeren en de resultaten te bestuderen. 
Verder wordt een tweestandendemper gebruikt met bhoo,=43 100 (dit is de demper- 
waarde in een passief veersysteem) en b,aag=20000 (dit is een arbitraire waarde). 

3.2 Het snelheidscriterium. 

De eisen die aan een snelheidscriterium gesteld worden zijn: 

- het moet zo vaak mogelijk door nul gaan, omdat dan de mogelijkheid 
bestaat van demperstand te wisselen; 

- er mogen geen sprongen in de chassisversnelling ontstaan, als op een 
nulpunt van het criterium geschakeld wordt. 

Het snelheidscriterium dat Harm van Essen [2] in zijn 'alternatief algoritme' gebruikt 
heeft, is het energiecriterium y2(y2-y l). Dit energiecriterium voldoet niet aan de tweede 
eis, omdat snelheidsverschil (y2-yl) ongelijk aan nul kan zijn bij een nuldoorgang van 
het criterium. Als (y2-yl) bij het schakelen van de demperstand ongelijk aan nul is 
resulteert dat in sprongen in de versnelling (zie formule 1). 
Het energiecriterium zou de basis kunnen zijn om de dempingsconstante van een 
continu instelbare demper te bepalen. Dit zou in een volgend onderzoek nader bekeken 
kunnen worden. Het verloop van y2 en (y2-yl) voor een stapvonnig-ingangssignaal is in 
figuur A.7 van bijlage A weergegeven. De term y2 geeft hier echter geen extra 
nulpunten, maar dat is geen garantie dat dit bij een ander willekeurig ingangssignaal 
ook het geval zal zijn. 
Een ander criterium is y2(y2-yl). Dit criterium voldoet eveneens niet aan de tweede eis. 
Er ontstaan sprongen in de versnelling als het snelheidsverschil (y2-yl) niet nul is als er 
geschakeld wordt (zie hiervoor Harm van Essen [2]). 
Uiteindelijk is het relatieve snelheidsverschil (y2-yl) als snelheidscriterium gekozen 
omdat dit aan de gestelde eisen voldoet. 

3.3 De uiteindelijke regeistrategie. 

In de uiteindelijke regelstrategie (zie bijlage B) kan men globaal vier stappen onder- 
scheiden, die cyclisch doorlopen worden: 
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-1- het definiëren van een nieuw previewinterval met bijbehorende ingangs- 
signaal en begintoestand; 

-2- het bepalen, door middel van simulatie met het passieve systeem (dem- 
perstand hood, van het in hoofdstuk 2 gedefinieerde uitgangssignaal (y 
in formule 5); 

-3- het bepalen van de eerste drie nuldoorgangen van het smeikelc9se~te8urn 
(y2-yi). Voor de eenvoud van de beschrijving wordt het tijdstip van de 
eerste nuldoorgang (indien aanwezig) T1 genoemd en het tijdstip van de 
tweede nuldoorgang (indien aanwezig) T2 genoemd; 

-4- het bepalen van de nieuwe begintijd en (indien mogelijk) de demperstand 
over het tijdsinterval tussen T1 en T2. Één van de volgende drie gevallen 
doet zich voor: 
a) wanneer er geen nuldoorgangen aanwezig blijken te zijn, wordt de 

eindtijd van het previewinterval (in stap i), de nieuwe begintijd 
van het nieuwe previewinterval. Ga nu terug naar stap 1; 

b) als er één nuldoorgang aanwezig is, T1, dan wordt de nieuwe 
begintijd van het nieuwe previewinterval gelijk aan T1. Ga nu terug 
naar stap 1. Blijkt T1 met de oude begintijd samen te vallen dan 
wordt 4 a) uitgevoerd; 

c) als er twee of meerdere nuldoorgangen aanwezig zijn, dan bestaat 
de mogelijkheid om tussen de tijdstippen T1 en T2 de demperstand 
in eerste instantie laag te kiezen. Dit gaat als volgt: 

- om te beginnen wordt er een versnellingsinterval gedefinieerd met 
daarin een maximale en een minimale versnelling; 

- vervolgens wordt de maximale versnelling bepaald, die het passieve 
systeem (demperstand is hoog) bereikt tussen T1 en T2; 

- valt deze maximale optredende versnelling binnen het gedefinieerde 
versnellingsinterval, dan wordt tenslotte de demperstand laag 
gekozen. 
0 als de demperstand in eerste instantie op laag geplaatst wordt, 

dan moet vanaf T1 een nieuwe simulatie (met uiteraard deze 
lage demperstand) plaatsvinden. Wordt bij deze controle-- 
simulatie de maximale positieve of de maximale negatieve 
veerlengte of de maximale banduitvering overschreden dan 
wordt de demper weer op hoog geplaatst. 
Moet de demperstand hoog blijven, dan wordt de nieuwe 
begintijd (in stap 1) van het nieuwe previewinterval gelijk aan 
T2 . Ga nu terug naar stap 1. 

0 Blijkt de -ge demperstand te voldoen (de maxima worden 
tijdens de controle niet overschreden), dan moet het nieuwe 
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tijdstip "2 bepaald worden, dat nu de nieuwe begintijd (in stap 
1) van het previewinterval wordt. Ga nu terug naar stap 1. 

Er vindt alleen in stap 4 c) in dit programma een keuzemogelijkheid voor de demper- 
stand plaats. Hiervoor is gekozen om de volgende redenen: 

- in stap 4 a) kan er geen demperstand verandering plaatsvinden omdat het 
snelheidscriterium hier geen nuldoorgangen kent. Zou men toch schake- 
len dan kunnen er sprongen in de versnelling optreden; 

- in stap 4 b) is het in principe mogelijk om de lage demperstand te 
kiezen. Alleen de controle-simulatie zal moeten plaats vinden vanaf T1 
tot de eindtijd van het previewinterval. Deze controle zal om een tweetal 
redenen minder effectief zijn. De eerste en belangrijkste reden is dat de 
veerlengte in dit tijdsinterval zijn maximale waarde nog niet bereikt zou 
kunnen hebben, omdat deze een lage trillingsfrequentie heeft. De tweede 
reden is dat de maximale banduitvering in dit tijdsinterval niet bereikt 
zou kunnen worden. 
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

4.1 Inleiding. 

De resultaten van de simulaties met verschillende wegdekken voldoen aan de in 
paragraaf 2.2 gedefinieerde eisen: 

- de maximale positieve en de maximale negatieve veerlengte (y2-yi) 
worden niet vaker overschreden dan bij het passieve systeem het geval is, 
omdat de regelaar bij overschrijding altijd de hoge demperstand selec- 
teert; 

- de maximale banduitvering (yi-yo) wordt niet vaker overschreden dan bij 
het passieve systeem het geval is, omdat de regelaar bij overschrijding 
altijd de hoge demperstand selecteert; 

- de schakelfrequentie is bij de gebruikte ingangssignalen kleiner dan 25 
Hz (met uitzondering van figuur A.1); 

- de versnellingspieken van y2 worden verkleind indien de veerlengte en 
banduitvering dit toelaten, door middel van het selecteren van de lage 
demperstand (dus de versnelling van het chassis wordt verlaagd wanneer 
men een lage demperstand kiest, waardoor een grotere veerweg gebruikt 
wordt); 

- als de versnelling y2 klein is wordt de hoge demperstand geselecteerd om 
snelle uitdemping van de trilling te bewerkstelligen; 

4.2 Bespreking van de resultaten. 

Het ingangssignaal yo is gelijk aan het wegdek. Bij de simulaties werd gebruik gemaakt 
van de volgende signalen: 

- het stapsignaal; 

- het bultsignaal. 
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Het stapsignaal: De resultaten met het stapvormig signaal zijn in de figuren A.l en A.2 
van appendix A weergegeven. 

Fiwur A.1: Bij een stap als ingangssignaal wordt de band, op het moment dat de truck 
over de stap rijdt, met de grootte van de stap ingeduwd. Omdat de regelstrategie een 
controle op de maximale banduitvering uitvoert, kan pas bij 0,19 seconde naar de lage 
dempeïstand overgeschakeld worden. De winst &e met semi-actieve vering wordt 
gehaald is daarom ook ninil. 

Fimur A.2: Hier wordt dezelfde stap gebruikt als in figuur AA, maar tijdens de contro- 
le-berekening wordt er niet op de maximale banduitvering gecontroleerd. Het resultaat 
met betrekking tot de chassisversnelling is dan ook goed, maar de banduitvering wordt 
te hoog. 

Hei buP4slgmaaP: De vorm van de veïschillende bultsignalen zijn in figuur A.3 weerge- 
geven. De parameter fa geeft de 'frequentie' aan. De bulten met fa=11,42 en fa=5 zijn 
zo gekozen dat of de maximale- banduitvering of de maximale veerlengte in het eerste 
tijdsinterval gebruikt worden. De keuze vam €a=8 is arbitrair (de maxima worden niet 
bereikt). De resultaten zijn te vinden in de figuren A.4 tot en met A.6 van appendix A 
en in figuur 3.. 

fimur A.4: Hier is de bult met de laagste frequentie gebruikt als ingangssignaal. Het 
verschijnsel dat in dit geval consequent de hoge demperstand gebruikt wordt is 
eenvoudig te verklaren. Omdat het regelalgorithme een previewtijd van 0,125 seconde 
hanteert, zullen er geen nulpunten van het snelheidscriterium in het pïeviewinterval 
ontstaan. Er kan dus niet geschakeld worden. Op zichzelf is dit geen probleem omdat er 
geen hoogfrequente versnellingspieken ontstaan bij dit ingangssignaal. 

fiwur AS: Het ingangssignaal is de bult met de hoogste frequentie. In het derde plaatje 
is te zien dat bij de eerste- en de tweede piek de banduitvering maximaal is. Hier kies 
de regelstrategie dan ook voor de hoge demperstand. De tweede versnellingspiek wordt 
sterk gereduceerd omdat de demper op laag is geplaatst. 
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figuur 3. De semi-actieve vering met een bultvormig ingangssignaal. 

fimur 3. en fiwur A.6: Hier is de bult met fa=8 als ingangssignaal genomen. Het enige 
verschil tussen deze figuren is de simulatie tijd. Het regelalgoritme functioneert bij dit 
ingangssignaal optimaal, de versnellingspieken worden sterk gereduceerd. Dit is 
mogelijk omdat er voldoende ruimte in de veerweg en banduitvering aanwezig is. 
Bovendien is er een snelle uitdemping van de trilling omdat de demperstand weer naar 
hoog geplaatst wordt (zie hiervoor figuur A.6). 
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Hoofdstuk 5. Conclusies 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van de gepresenteerde nieuwe regelstrategie (zie 
hoofdstuk 3), zijn de volgende. 

- De semi-actieve vering met preview geeft een verbetering in het comfort 
indien de randvoorwaarden dit toelaten. Versneilingspieken van het 
chassis worden dan sterk gereduceerd (zie b.v. figuur 3). Indien niet aan 
de randvoorwaarden wordt voldaan gedraagt het veersysteem zich als de 
passieve vering. 

- Er ontstaan geen sprongen in het versnellingssignaal omdat altijd op 
gunstige momenten geschakeld wordt. 

- Wanneer de maximale veerlengte of de maximale bandindukking reeds 
bereikt zijn, dan kiest de regelstrategie automatisch voor het passieve 
systeem, door middel van de demperstand hoog te kiezen. 

- De regelstrategie werkt in ieder geval voor verschillende ingangssignalen. 

- Een snelle uitdemping van de trilling wordt bewerkstelligd door middel 
van een goede keuze van het versnellingsinterval (zie de toelichting bij - 
4- c) in hoofdstuk 3). De gemiddelde dempingscoëfficiënt heeft dan een 
hoge waarde. 
Men moet de minimale versnelling van het interval niet te laag maken, 
omdat anders de resultaten van figuur A.l  ontstaan. De demperstand 
wordt hier te snel van waarde veranderd. 

- De schakelfrequentie van de tweestandendemper is bij de gebruikte 
ingangssignalen laag (ongeveer 10 Hz, alleen in figuur A.l  hoger). 
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Hoofdstuk 6. Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn: 

- het programma te testen door andere ingangssignalen te gebruiken. Hier- 
door kan meer inzicht verkregen worden in de performance van de 
regeistrategie. Men zou bijvoorbeeici kunnen kijken of er, bij eik wiiie- 
keurig ingangssignaal, voldoende nuldoorgangen van het snelheidscriteri- 
um aanwezig zijn; 

- een goede methode te ontwikkelen waarmee een keuze van de demper- 
stand van een continue variabele demper kan worden gemaakt. Dit zou 
misschien bereikt kunnen worden, door de hoeveelheid energie tussen de 
nuldoorgangen T1 en T2 te bepalen met het energiecriterium (paragraaf 
3.2); 

- het gebruikte model (paragraaf 2.1) aan te passen, zodat het de werke- 
lijkheid beter benadert; 

- een meetruis aan het wegdeksignaal toe te voegen, omdat dit in de 
praktijk ook het geval zal zijn; 

- een driestandendemper te gebruiken om veenvegreductie te bewerkstelli- 
gen. De hoogste stand heeft een hogere dempingsconstante dan de 
demping in het passieve systeem. 
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Figuur A.1 Weergave van de responsie van het passieve en semi-actieve veersysteem 
bij een stapvormig ingangssignaal, De winst die met het semi-actieve systeem gehaald 
wordt is nihil, omdat bij de hoge versnellingspieken de banduitvering te groot is om te 
kunnen schakelen. De resultaten met stapampl. =0,035 en versnellingsinterval: y2-=15,6 m/2,  yZmin=ï 
mi? (dit is te laag). 
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Figuur A 3  Het bultvormig ingangssignaal. De bulten met fa=11,42 en fa=S zijn 
relatief spits. 



Bijlage A. A.4 

x 

O o. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
tijd [SI 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
tijd [SI 

O o. 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
tijd [SI 

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
tijd [s] 

Figuur A.4 Weergave van de responsie van het passieve en semi-actieve veersysteem 
bij een laa&equent bulmormig ingangssignaal. De responsies zijn identiek omdat de 
previewtijd te klein is om twee nuldoorgangen te bevatten. De resultaten met fa=S en 
versnellingshterval: y2-=16 ml2, y2kn=3 m/.? . 
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Figuur A S  Weergave van de responsie van het passieve en semi-actieve veersysteem 
bij een hoogfrequent bultvormìg ingangssignaal. In het eerste tijdsinterval blijkt de 
banduitvering maximaal te zijn. Op 0,OS seconde. wordt er pas naar de lage demper- 
stand geschakeld. De resultaten met fa=11,42 en versnellingsinterval: y2-=15,6 m/s> yZmin=3 m/S2 . 
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Figuur A.6 Weergave van de responsie van het passieve en semi-actieve veersysteem 
bij een middelfie p e n t  bultvorrnig ingangssignaal. De regelstrategie werkt hier 
optimaal. Er treedt een versnellingsreductie op en de trilling dempt snel uit. De resultaten 
met fa=S en versnellingsintewak y2-=16 m12, y2h,,=3 m f 2  . 
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snelheid y2  

Figuur A.7 Weergave van de componenten van het energiecriterium uitgezet tegen de 
tijd. Opmerkelijk is dat de snelheid van m2 niet door de nul gaat. Dit verschijnsel doet 
zich bij andere ingangssignalen waarschijnlijk niet voor. 
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Bijlage B. Programmatuur 

Hoofdprogramma 
%%%%%%%%%bepalen normale referentie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clear'clg 
load varml 
load inputvar 

%%%%%%%%%tijdas definitie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
eindtijd'pause 
t=begintijd:tijdstap:eindtij d; 

%%%%%%%%%keuze input%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
k=[l; 
k=menu( 'kies het ingangsignaal ' 'stap '>' q-road'); 

%laden invoer (model1 A,B,C,D plus parameters). 
%de uitvoer van programma inputpr0g.m wordt geiezen. 

while k>21k==[] 
k=menu('kies het ingangsignaal i of 2 daarna enter','stap','q-road'); 
end 
if k==l  

u=amp*ones(t)';%input signaal 
for x=i:max(size(u)) 

if t(x)<0.099999 

end 
u(x)=o; 

end 

u=q-road(t,l); 
elseif k==2 

end 
end 
plot(t,u),title( 'ingangsignaal'),grid,pause 

%%%%%%%%%keuze max.y2" en min.y2" voor twee.m%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
maxy2=0;miny2=0; 
maxy2=input('kies een waarde voor max.y2"(tussen 14 17)'); 
miny2=input('kies een waarde voor MIN.y2"(tussen 2 8)'); 

%%%%%%%%%initialisatie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
tbp=begintij d; %begintijdstip previewinterval 
x=[0;0;0;0]; %begintoestand 
tep=tprev; %eindtijdstip previewinterval 
if tpreneindtij d 

disp( 'tpreview>eindtij d ') 
tep=eindtijd,pause %simulatie beveiliging 

end 
VS=[]; 
V=[1; %opslag veerlengte 
Y1=[]; %opslag bandindrukking 
B=[l; %opslag demperstand 
TO=[]; %opslag tijdas 
b=O; %initialisatie 

%opslag versnelling in een array. 

%%%%%%%%%eerste tijdinterval%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
tin=[tbp:tijdstap:tep]; %eerste tijdsinterval: tin 

ltin=length(tin); %lengte van tin 
globteller=tbp/tij dstap+ 1; 
hulp=[globteller:ltin] '; % interval begiiid. 

%de globale index waarop het preview- 

%input in het interval tin in=u(hulp); 
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%%%%%%%%zolang de eindtijd niet overschreden wordt%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
while tepceindtijd 
b=43 100; 
%simuleren normale referentie HOOG 
[yl,xl]=lsim(Ah,Bh,Ch,Dh,uiii,tin,x); 

cril=yl(:,3); %relatieve snelheidscriterium (y2'-y17) 

sirbplot(2lL),3lot(tin7yL(:,L)),title('y2" '),grid 
subplot(212),plot(tin7cril),title('cri1 '),grid,pause 

%reset naar hoge demperstand 

clg 

nulpunt 
if aantalnulp==O 

geen 
elseif aantalnulp==l 

een 
else 

twee 
end 

end 
plt2 

%programma dat de nulpunten van cril bepaalt 

%programma als cril geen nulpunten heeft 

%programma als cril een nulpunten heeft 

%programma als cril twee nulpunten heeft 

%programma dat de resultaten plot 

Programma nulpunt 
Tl=[]; 
teken=sign(cril); 
i=l;  
if (teken( i)== 1 &teken(2)== l)l(teken( i)==- 1 &teken(2)==- 1) 

if abs(cril(l))<0.09 %dit gedeelte is toege- 
% voegd om toch Tl(1) te tijd=tbp; 

Tl=Fl;tijd]; % kunnen selecteren als 
end % tbp=T1(1). 

end 
while i<(length(teken)-l)&(size(Tl)<3) 

if (teken(i)==O&teken(itl)-=O)l(teken(i)-=O&teken(itl)==O) 
if abs(cril(i))<abs(cril(itl)) %kleinste 

tijd=tin(i); %is gelijk aan:tbpt((i-1)"tijdstap) 
T1= p1;tij d]; %opslaan 

tijd=tin(itl); %=tbpt(i*tijdstap) 
Tl=Fl; t i j  d]; %opslaan 

else 

end 

if abs(cril(i))<abs(cril(itl)) %kleinste 
tijd=tin(i); %=tbpt((i-l)*tijdstap) 
Tl=Fl;tijd]; %opslaan 

tijd=tin(it 1); 
Tl=pl;tijd]; %opslaan 

elseif (teken(i)==-i&teken(itl)==l)~(teken(i)==l&teken(itl)==-l) 

else 
%=tbp +(i* tij dsiap) 

end 
end 
i=i t l ;  

end 
T1 
[aantalnulp,kolom]=size(Tl) 
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Programma geen 
disp(’we hebben geen nulpunten’),pause 

to=tin; 
reltbo=l % tijdsinterval worden eerst 

%de gegevens van het vorige 

relteo=round((tep-tbp)/tij dstaps 1); 
To=Fo to];B=[B ones(tin)]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
V=[V yi(reitbo:relteo,l)’]; 
Yi=[Yi yi(~el~bo:relteo,4~’~; 

relteller=round((tep-tbp)/tij dstap+l); 
tbp=tbp+tprev 
tep=tep+tprev,pause 
if tep>eindtijdltep==eindtijd 

tep=eindtij d 
disp(’tep was > eindtijd’),pause 
tin=[tbp:tijdstap:tep]; 

Itin=length(tin); 
globteller=round(tbp/tijdstap+l); 
hulp=[globteller:globteller+ltin-11’; 

uin=u(hulp); 
x=xl(rel teller, 1:4); 
%simuleren normale referentie HOOG 
[yl,xl]=lsim(Ah,Bh,Ch,Dh,uin,tin,x); 

% opgeslagen. 

%dit is de relatieve teller 
% van het vorige interval. 
%tbp begintijd previewinterval. tep eindtijd previewinterval. 
%als eindprev>=eindtijd 
% dan is tep=eindtijd. 

%nieuw tijdsinterval: tin 
%lengte van tin 
%globale (apsolute) index vanaf begintijd, nodig om nieuwe 
% inputinterval te definieren. 

%nieuwe begintoestand 

subpl ot(211 ),pi ot(tin, y 1 (: , 1 )) ,grid 
subplot(212),plot(tin,cril),grid,title( ’cri’),pause 

%snelheidScriterhm 
%resultaten in dit interval 

to=tin; 
To=Fo to]; 
B=[B ones(to)]; 
VS=[VS yl(:,l)’]; 
V=[V yl(:,2)’]; 
Yl=[Yi yl(:,4)’]; 

else 
tin=[tbp:tijdstap:tep]; 

Itin=length(tin); 
globteller=round(tbp/tij dstap+l); 
hulp=[globteller:globteller+ltin-11’; 

uin=u(hulp); 
x=xl(relteller,l:4); 

end 

Programma een 
disp(’we hebben 1 nulp’),pause 
if tbp==Tl(l) 

else 
geen 

tbo=tbp;teo=Tl( 1); 
to=[tbo:tijdstap:teo]; 
reltbo= 1; 

%gegevens van dit laatste 
%interval opslaan 

%tijdsinterval: tin 
%lengte van tin 

%globale index 

%nieuwe begintoestand 

%begintijd v.h.interva1 
% was al gelijk aan het 
% eerste nulpunt van cril. 
%opslag gegevens vorige 
% interval. 

relteo=round(((Tl(l)-tbp)/tijdstap)+l); 
To=Po tol: 
B=[B onei(to)]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
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V=[V yl(reltbo:relteo,2)’]; 
Yl=[Yl yl(reltbo:relteo,4)’]; 

relteller=round((Tl(l)-tbp)/tijdstap)+l; %relatieve teller vorige 
tbp=T1(1) % interval. 
tep=tbp+tprev,disp(’tbp is ongelijk aan Tl(l)’),pause 
if tep>eindtijdltep==eindtijd 

tep=eindtij d,pause 
tin=[tbp:tij dstaap:tep]; %tijdintenia!: tin 

Itin=length(tin); %lengte van tin 
glGSielleï=ïGurid(tbp/tii dsbpt 1 ); 
hulp=[globteller:globteller+ltin-11’; %indexinterval 

uin=u(hulp; %nieuwe input 
x=xl(relteller,l:4); %begintoestand 
%simuleren normale referentie HOOG 
[yl,xl]=lsim(Ah,Bh,Ch,Dh,uin,tin,x); 
cril=yl(:,3); %criterum (y2’-y17) 

subplot(21 l),plot(tin,y l(:,l)),grid 
subplot(212),plot(tin,cril),grid,title(’cri7),pause 
c k  

to=tin; 
To=Vo to]; 
B=[B ones(to)]; 
VS=[VS yl(:,l)’]; 
V=[V yl(:,2)’]; 
Yl=[Yl yl(:,4)’]; 

%opslag gegevens tot en met de eindtijd van het 
% interval. 

else 
tin=[tbp:tij dsîap:tep]; %nieuw tijdsinterval: tin 

Itin=length(tin); %lengte van tin 
globteller=round(tbp/tijdstaptl); 
hulp=[globteller:globteeller+ltin-1] ’; 

uin=u(hulp); %nieuwe input 
x=x 1 (reltell er, 1: 4); %begintoestand 

end 
end 

Programma twee 
disp(’aanta1nulpunten van c r b l  ’),pause 

tbo=tbp;teo=Tl(l);to=[tbo:tijdstap:teo]; %opslag vorige interval 
if tbo-=te0 

reltbo=l; 
relteo=round((Tl(l)-tbp)/tijdstapt 1); 
To=fTo to]; 
B=[B ones(to)]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
V=[V yl(reltbo:relteo,2)’]; 
Yl=[Yl yl(reltbo:relteo,4)’]; 

%we hebben twee of meer 
% nulpunten. 

end 

reltellersiml=round(((Tl(l)-tbp)/tijdstap)+l); %relatieve index Tl(2) 
reltellersim2=round(((Tl(2)-tbp)/tijdstap)tl); % en Tl(2) t.o.v. 

versnel=yl(reltellersiml:relteliersim2,1); %versnelling in dit interval. 
keuzecri=max(abs(versnel)) %max. versnelling in 
maxy2,miny2,pause % dit interval. 

% oude tbp. 
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%%%keuze lage of hoge demperstand als geldt min<max.y2”<min%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
if (keuzecri<maxy2)&(keuzecri>miny2) 

b=20000 
tbpsim=Tl( l),pause 
tepsim=tep; 
tsim=[tbpsim:tij dstap:tepsim]; %simulatietij d 

%tot deze tijd is u bekend 

lesim=length(tsim); 
globtellersim=round(TT(l)/tijdstap+l); 
hu!F=[g!o~te!!ersini:g!obtP,l!ersIrn+!esirn-L!; 

usim=u(hulp); %input simulatie 
xsim=xl(~eltel:eïssinil,?:4); %begintoestand sim. 
[ycon,xcon]=lsim(Al7B1,C1,D1,usim7tsim,xsim); 

controlemax=max(y con(: ,2)),pause 
controlemin=min(ycon(:,2)),pause 
controleban=max(ycon(:,4)),pause 

if (controlemax>O.l4~controlemin<-.09[controleban~O.O15) 
disp(’veer1engte of max. bandindrukking wordt WEL overschreden’),pause 
b=43100 %hoge demperstand 
tbo=Tl(l);teo=T1(2);to=[tbo:tijdstap:teo]; %opslag gegevens tussen 
reltbo=round((Tl(l)-tbp)/tijdstap+l); % Tl(1) en T2(2). 
relteo=round((T1(2)-tbp)/tijdstap+l); 

B=[B ones(to)]; 
To=Po to]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
V=[V yl(reltbo:relte0,2)’]; 
Yl=[Yi yl(reltbo:relteo,4)’]; 

else 
disp(’veer1engte of max. bandindrukking wordt NIET overschreden7),pause 

cri 1 =y con(: ,3); 
nulpunt % voor Blaag bepaald- 

y l =  ycon; % worden. 
xl=xcon; %omzetten ycon,xcon 
tin=tsim; 
uin=usim; 
tbo=Tl(l);teo=T1(2);to=[tbo:tijdstap:teo]; %opslag van gegevens 

%nieuwe nulpunten moeten 

reltbo=round(((Tl(l)-tbp)/tijdstap)+l); 
relteo=round(((T1(2)-tbp)/tijdstap)+l); 

B=[B zeros(to)]; 
T O = ~ O  to]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
V=[V yl(reltbo:relteo,2)’]; 
Y l=[Y 1 yl(reltbo:relteo,4) ’1; 

end 

tbo=Tl(l);teo=T1(2);to=[tbo:tijdstap:teo]; %opslag gegevens als 
else 

reltbo=round(((Tl(l)-tbp)/tijdstap)+l); % niet geldt min.<y2”<max. 
relteo=round(((Ti(2)-tbp)/tijdstap)+l); % 

B=[B ones(to)];To=[To to]; 
VS=[VS yl(reltbo:relteo,l)’]; 
V=[V yl(reltbo:relteo,2)’]; 
Y l=[Y 1 yl(reltbo:relteo,4)’]; 

end %zie volgende bladzijde 
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relteller=round((Tl(2)-tbp)/tijdstaptl); %rel. teller voor nieuw 
tbp=T1(2) %interval definiëren 
tep=tbp+tprev 
if tep==eindtijdltep>eindtijd 

disp( ’tep=eindtijd’) 
tep=eindtijd,pause 
tin=[tbp:tij dstap:tep]; %tijdsinterval: tin 

1 tin=length(tin); %lengte van tin 
glo~~ee!ler=roiind~l(2)/~ijdstzp+l); %glcbzle index 
hulp=[globteller:globtellertltin-11’; %index interval 

uin=u(hulp); %nieuwe ingang 
if b==20000 
relteller=round((Tl(2)-T1(1))/tij dstap+l); 
x=xl(relteller,l:4); %begintoestand 

x=xl(rel teller, 1:4); %begintoestand 
else 

end 
%simuleren normale referentie HOOG 
[yl,xl]=lsim(Ah,Bh,Ch,Dh,uin,tin,x); 
cril=yl(:,3); %criterium (y2’-y17) 

%de demping is dus b=43100. 

clg,subplot(21 l),plot(tin,y l(:,l)),grid 
subplot(212),plot(tin,cril),grid,title( ’cri’),pause 

to=tin; %opslag gegevens 
To=[To tin]; 
B=[B ones(to)]; 
VS=[VS yl(:J)’]; 
V=[V yl(:,2)’]; 
Yl=[Yl yl(:,4)’]; 

else %tepceindtijd 
tin=[tbp:tijdstap:tep]; %tijdsinterval: tin 

ltin=length(tin); %lengte van tin 
globteller=round(T1(2)/tijdstapt 1); %globale index 
hulp=[globteller:globtellertltin-l]’;%interval 

uin=u(hulp); 

if b==20000 
relteller=round((Tl(2)-Tl(l))/tijdstapt 1); 
x=xl(relteller,l:4); %begintoestand 

x=xl(relteller,l:4); %begintoestand 
else 

end 

%de demping is dus b=43100. 

end 

Programma input-gegevens 
%totale tijdsas definieren 
begintijd=0.000; %niet veranderen 
tijdstap=0.001; 
eindtijd=0.37; %de eindtijd 
tprev=0.125; %previewtij d 

%er wordt met deze tijdstap gerekend 

%definitie stapinput 
amp=0.035; %hoogte van de stap 
save inputvar 
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Programma model 
ml=1350; 
m2=8650; 
kì=6.5e6; 
k2=4.46; 

%lage demperstand% 
b2=20000; 
A k [ O  O 1 O;O O -1 l;-k?/ml k2/m1 -b2/ml b2/m1;0 -k2/m2 b2/m2 -b2/rn2]; 

C1=[0 -k2/m2 b2/m2 -b2/m2;0 1 O 0;O O -1 1;l O O O]; 
Bl=[O;O;kl/ml;O]; %y2" 

D1=[0;0;0;-1]; %y2'-yl' 
%y14 

%y2-yl 

%hoge demperstand% 
b2=43100; 
Ah=[O O 1 0;O O -1 l;-kl/m1 k2/ml -b2/ml b2/m1;0 -k2/m2 b2/in2 -b2/m2]; 
Bh=[O;O;kl/ml;O]; 
Ch=[O -k2/m2 b2/m2 -b2/m2;0 1 0 O;O O -1 1;l O O O]; 
Dh=[O;O;O;-l]; 

%variabele opslaan 
save varml Ah Bh Ch Dh Ai BI C1 DI 


