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Samenvatting 

De ontwikkeling van een 
PhyDAS motormanagement systeem 

Roei Wessels 

Bij de afdeling Vervoerstechnologie van de Faculteit Werktuigbouwkunde aan de TUE 
wordt in het kader van het STW-LPG-projekt onderzoek verricht aan LPG-motoren. Bij 
dit onderzoek wordt van een testmotor een groot aantal parameters m.b.v. verschillende 
sensoren en actuatoren gemeten en gestuurd. 

Het data-acquisitie-systeem PhyDAS is ontwikkeld binnen de faculteit Technische 
Natuurkunde voor het automatiseren van een breed scala van experimenten. Onderzocht is 
in welke mate dit systeem in de vorm van een zogenaamd motormanagement systeem een 
bijdrage kan leveren aan het STW-LPG-projekt. 
Gebleken is dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het meten en sturen van 
stationaire en transiënte (acceleratie, deceleratie) processen. Bij het sturen van een 
transiënt proces dient de tijd tussen het meten en aansturen van de verschillende groothe
den namelijk niet groter te zijn dan 5 ms. Dit is voorlopig alleen te realiseren met een 
hardware concept dat specifiek voor het motormanagement ontwikkeld is. Het aantal 
vrijheden dat zo'n systeem aan de onderzoeker biedt is echter onvoldoende. 
PhyDAS kenmerkt zich juist door een modulaire en flexibele opbouw. Om PhyDAS in het 
projekt te kunnen inzetten is de experimentele opzet van het transiënte deel gewijzigd. 

Met behulp van PhyDAS is de basis gelegd van een motormanagement systeem dat zowel 
het stationaire als het transiënte onderzoek ondersteunt. De opzet is zodanig, dat meet- en 
stuurapparatuur vrij te configureren is. Vanwege de modulaire en object georiënteerde 
software structuur is het systeem flexibel, eenvoudig uit te breiden en beschikt het over 
een vriendelijk user-interface. 
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1 Inleiding 

Bij de sectie Vervoerstechnologie van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TUE wordt 
onderzoek verricht aan LPG-motoren. Het huidige projekt wordt financieel gesteund door 
de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). Dit onderzoek heeft ten doel de 
verbranding in de motor zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hiertoe dient de 
mengverhouding van de brandstof en de lucht de juiste waarde te hebben, maar ook dient 
de menging volledig plaats te vinden. Om dit bereiken moet kennis worden vergaard over 
de stroming in de motorinlaat en in de cilinders, alsmede over de vlamfront-uitbreiding 
welke na de ontsteking in de verbrandingskamers van de motor optreedt. Deze gegevens 
moeten vervolgens worden gekoppeld aan de specifieke motorprestaties zoals 
uitlaatemissies, rendement en geleverd vermogen. Aan de hand hiervan kan dan worden 
vastgesteld op welke wijze de injectie van LPG en de ontsteking van het mengsel moeten 
plaatsvinden om een verbranding van zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. 

Om per cilinder de invloed van injectietijdsduur, injectietijdstip en ontstekingstijdstip op 
de motorprestaties te kunnen onderzoeken is een programmeerbaar meet- en besturings
systeem noodzakelijk. Dit systeem moet een groot aantal parameters van de motor meten 
en de aansturing van de injectoren en ontstekingen verzorgen. Deze systemen worden 
door verschillende bedrijven geleverd. Bij aanvang van het STW-LPG-projekt was het 
echter de vraag of deze commerciële motor management-systemen voldoende flexibel zijn 
om te kunnen worden ingezet bij het onderzoek. 

Binnen de faculteit Technische Natuurkunde is het data-acquisitie systeem PhyDAS 
~hysics Data Acquisition System) en het software pakket EPEP (PEP030 voor 68030 
microprocessor) ontwikkeld voor het automatiseren van experimenten. Met behulp van dit 
systeem zijn in het verleden reeds verschillende meetopstellingen binnen de vakgroep 
Vervoerstechnologie geautomatiseerd [8,9,10,11]. De basisprincipes die aan PhyDAS en 
EPEP/PEP030 ten grondslag liggen betreffen o.a. modulariteit, reai-time gedrag en 
flexibiliteit. 

Vanuit het STW-LPG-projekt is gevraagd om in het kader van motormanagement op het 
aanwezige PhyDAS-systeem nieuwe projekten te starten. Mijn afstudeeropdracht bestond 
uit het leggen van de basis voor deze projekten: het creëren van een hardware en software 
situatie die aan de ene kant functioneel en aan de andere kant eenvoudig aan te passen en 
uit te breiden is. Daarnaast was het mijn taak om de verdere toepassingsmogelijkheden 
van PhyDAS binnen het STW-LPG-projekt te onderzoeken, hetzij als ondersteuning van 
een commercieel motormanagement systeem, hetzij als zelfstandig opererend 'totaal' 
motormanagement systeem. 

Concreet bestond mijn afstudeeronderzoek uit vier fasen: 

•1 Het ontwerpen van een cilinder-onafhankelijke aansturing van de injectoren 
m.b.v. het reeds aanwezige PhyDAS-systeem. 
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•2 Het bepalen van de mogelijkheden van dit PhyDAS-systeem binnen het 
LPG-projekt. 

•3 Voor eventuele tekortkomingen van het aanwezige PhyDAS oplossingen 
zoeken in de vorm van hardware uitbreidingen zoals een PARSAM-25 
module. 

•4 Als afsluiting, op een systeem van de Faculteit Technische Natuurkunde, 
uitgerust met de hardware uitbreidingen uit fase 3, een test-motormanage
ment-systeem ontwikkelen ter demonstratie van de mogelijkheden van 
PhyDAS. 

Aan de hand van de resultaten van fase 4 zou de vakgroep Vervoerstechnologie een 
beslissing nemen wat betreft de uitbreiding van het aanwezige PhyDAS systeem. Nieuwe 
afstudeerders konden het motormanagement hierop dan verder ontwikkelen. 

Mede omdat de commerciële systemen niet flexibel genoeg bleken te zijn, is in fase 3 
reeds besloten om het bestaande PhyDAS-systeem uit te breiden tot een systeem waarop 
een compleet motormanagement kan worden ontwikkeld. Fase 4 zoals boven beschreven 
is hierdoor overbodig geworden. In plaats hiervan is een begin gemaakt met de opzet van 
een totaal PhyDAS motormanagement systeem. Op dit moment is een groot gedeelte van 
dit systeem verwezenlijkt. Na mijn afstudeerperiode zal ik in opdracht van STW geduren
de 6 maanden de ontwikkeling ervan verder afronden. 

In dit verslag wordt de aanzet tot het PhyDAS motormanagement beschreven en de 
ontwikkeling ervan. In hoofdstuk 2 wordt begonnen met een beschrijving van de verbran
dingsmotor. Het viertakt proces en de basisbegrippen die in de rest van het verslag 
worden gebruikt worden in dit hoofdstuk behandeld. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de verschillende sensoren die de te 
meten fysische grootheden van de motor omzetten in voor het computersysteem bruikbare 
elektrische signalen. Het aantal metingen per tijdseenheid van de grootheden zal hier aan 
bod komen en aan de hand hiervan worden de eisen opgesteld waaraan een motormanage
ment systeem moet kunnen voldoen. 

Het PhyDAS systeem wordt besproken in hoofdstuk 4. De tekortkomingen van het 
oude systeem komen aan de orde en de hardware-oplossingen die deze problemen hebben 
opgelost worden besproken. Nieuw zijn de MPS030 microprocessor en het PARSAM
interface. Het PPG-interface, dat eind 1994 leverbaar zal zijn, zal worden aangeschaft 
voor de aansturing van injectoren en ontstekingen. 

In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de opzet van het motormanagement systeem bespro
ken. De hardware configuratie van PhyDAS en de signaalconditionering worden hier 
beschreven. 

Hoofdstuk 6 en 7 geven tenslotte uitleg over de geschreven software. In hoofdstuk 6 
wordt de software-structuur behandeld. Beschreven worden de systeem-modes, de proces
structuur en de object-georiënteerde aanpak. Hoofdstuk 7 bespreekt tenslotte de details 
van de verschillende software modules. 
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2 Verbrandingsmotoren 
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Fig 1. Principeschema van vier-cilinder motor met multi-point of single-point injectie. 

+Lucht 

In dit hoofdstuk wordt het verbrandingsproces in de viertakt motor besproken. Daarnaast 
worden enkele basisbegrippen behandeld en wordt ingegaan op de mengselvorming en de 
verbranding van dit mengsel in de cilinder. Figuur 1 geeft het principeschema van een 
vier-cilinder motorproefstand weer. De lucht wordt aangezogen via een drukgolven 
dempend susvat en wordt m.b.v. een single-point injectie systeem (SPI) of een multi-point 
injectie systeem (MPI) vermengd met de brandstof. Het lastsignaal dat een koppel 
uitoefent op de krukas wordt gesimuleerd door een vermogensrem. 

2.1 Het verbrandingsproces 

Het thermodynamische proces waarbij de in de brandstof aanwezige energie wordt 
omgezet in mechanische arbeid vindt in vier op elkaar volgende fasen in de cilinder 
plaats. Na de arbeidsfase moeten de verbrandingsgassen door verse lucht worden vervan
gen. Dit kan op twee manieren gebeuren, namelijk via het viertakt principe of via het 
tweetakt principe. Zowel Ottomotoren (benzine, LPG-gas) als dieselmotoren werken 
volgens één van deze twee gaswisselmethoden. Aangezien de in het projekt gebruikte 
motorproefstanden viertakt zijn, wordt in dit hoofdstuk alleen het viertakt principe 
besproken. 
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2.1.1 Viertakt principe 

Bij het viertakt proces wordt een volle heen- en weergaande cilinderslag gebruikt voor de 
gaswisseling. Vervolgens vindt een praktisch volle heen- en weergaande cilinderslag 
plaats voor het thermodynamische verbrandingsproces zelf. Dit betekent dus dat er elke 
twee omwentelingen, ofwel 720 krukgraden, één arbeidsslag plaatsvindt. De vier fasen 
van één verbrandingscyclus zien er als volgt uit (figuur 2): 

1 Inlaat-slag 
De zuiger beweegt zich bij geopende inlaatklep en gesloten uitlaatklep van het 
bovenste dode punt (BDP) naar het onderste dode punt (ODP). Hierbij wordt verse 
lucht (dieselproces) of een lucht-benzine mengsel aangezogen. Tijdens deze fase 
heerst in de cilinder een onderdruk van enige tiende atmosfeer. 

2 Compressie-slag 
Bij gesloten in- en uitlaatklep beweegt de zuiger zich van het ODP naar het BDP en 
comprimeert de inhoud. Hierbij stijgen druk en temperatuur in de cilinder. 

3 Arbeids-slag 
In- en uitlaatklep zijn gesloten. De verbranding van de brandstof begint na ontste
king ongeveer bij de BDP-zuigerstand. Als gevolg van deze verbranding stijgen 
temperatuur en druk verder tot hun maximale waarde. 
Na de verbranding begint de expansie van het gas. Alleen tijdens deze expansie 
oefent het gas een kracht uit op de zuiger. 

4 Uitlaat-slag 
Bij geopende uitlaatklep en gesloten inlaatklep drukt de zuiger de verbrande gassen 
weg. Hierbij heerst in de cilinder een lichte overdruk. 

1 
Inlaat 
slag 

Fig 2. Viertakt verbrandingsproces. 

2 
compressie 

slag 

3 
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slag 
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2.1.2 Theoretische modellen voor het viertakt verbrandingsproces 

Bij de analyse van het verbrandingsproces wordt vaak gebruik gemaakt van een vereen
voudigd model. De resultaten die aan de hand van deze ideale motor worden verkregen 
kunnen worden gebruikt om de effecten van verschillende factoren op het verbran
dingsproces in de werkelijke motor af te schatten. 

Theoretisch kan worden gesteld dat er twee grenzen zijn voor zo'n vereenvoudigd 
model, namelijk het proces waarbij warmte wordt toegevoerd bij constant volume (figuur 
3) en het proces met warmtetoevoer bij constante druk (figuur 4). Tussen punt vier en één 
in de figuren bestaat wat betreft het medium geen verband. In punt 4 verdwijnen de 
uitlaatgassen en wordt de cilinderinhoud vervangen door een vers gas. Eenvoudigheidshal
ve zijn, voor de weergave van het periodieke verloop van het verbrandingsproces, punt 4 
en punt 1 toch verbonden door een lijn. 

g· 

p Q 

Arbeid gas 

V 

T Arbeid gas 

............... 2. 

1 

s 
Fig 3. Wannte toevoer bij constant volume 

1-2 isentropische compressie 
2-3 isochore wannte toevoer 
3-4 isentropische expansie 
4-1 isochore wannte afvoer 

p 

Q 
Arbeid gas 

V 

T Arbeid gas 

1 • 

Fig 4. Wannte toevoer bij constante druk 

1-2 isentropische compressie 
2-3 isobare wannte toevoer 
3-4 isentropische expansie 
4-1 isochore wannte afvoer 
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2.1.3 Geïndiceerde druk en vermogen 

Het geïndiceerde vermogen Pi is het vermogen dat door het gas rechtstreeks aan de zuiger 
wordt overgedragen. Dit vermogen kan aan de hand van de gemiddelde of geïndiceerde 
druk Pi worden berekend. Deze gemiddelde druk kan worden voorgesteld als de hoogte 
van een rechthoek met lengte V8~ag, waarvan het oppervlak gelijk is aan het oppervlak van 
het P-V-diagram (fig 3). Het geïndiceerde vermogen laat zich zo als volgt afleiden: 

(1) 

hierin is: Vstag = Volume in cilinder tussen BDP en ODP 
z = cilinderaantal 
n = aantal omwentelingen per minuut 
1/z : vanwege halve arbeidsslag per 360° 

2.1.4 Effectieve druk en effectief vermogen 

Het effectieve vermogen Pe is hebt vermogen dat ons ter beschikking staat aan de krukas 
van de motor. Dit effectieve vermogen is kleiner dan het geïndiceerde vermogen door de 
volgende verliezen: 

• Energieverlies als gevolg van wrijving tussen zuiger en cilinder, in de lagers en 
andere bewegende delen van de motor. 

• Verlies van energie als gevolg van het aandrijven van noodzakelijke hulpvoorzienin
gen, zoals de benzinepomp, waterpomp, oliepomp, etc. 

Het effectieve vermogen wordt gemeten op een proefstand met een water- of wervel
stroom rem, die het koppel (Trem) van de motor meet. Samen met het toerental volgt het 
effectief vermogen dan uit: 

(2) 

Het vermogen Pe kan ook worden berekend uit de arbeid die wordt verricht door de 
verschillende zuigers. De arbeid is het resultaat van de verplaatsing over V stag van de 
kracht die wordt gevormd door een fictieve druk op de zuigers. Deze fictieve druk heet 
de effectieve druk Pe en is uit Pe af te leiden volgens: 

(3) 
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Het verband tussen Pe en Pi enerzijds en tussen Pe en Pi anderzijds wordt gegeven door 
71mechanisch (wrijvingsverliezen): 

(4) 

p =n *P 
e 'lmech i 

(5) 

Naast de mechanische verliezen vindt er ook verlies van warmte plaats. Hierbij treedt 
71thennisch op. 

2.1.5 Volumetrisch rendement en vullingsgraad 

In het algemeen is de hoeveelheid verse lucht of lucht-brandstof mengsel, die in de 
cilinder zit bij het begin van de compressie-slag, kleiner dan het aantal m3 dat het 
slagvolume Vslag groot is. Dit komt door de korte tijd die beschikbaar is om de uitlaatgas
sen uit de cilinder te persen en de nieuwe gassen aan te zuigen. Om dit verschijnsel te 
bestuderen wordt het volumetrisch rendement 71vot gedefinieerd. De vullingsgraad geeft dit 
verschijnsel in massaverhoudingen weer: 

_ werkelijk aangezogen volume gas in cilinder 
TJ~- V 

slag 

vullingsgraad massa verse lucht/mengsel per cilinder 
massa vers gas werkelijk mogelijk in Vs/ag 

(6) 

(7) 

Aangezien de massa afhankelijk is van temperatuur en druk, geldt ook voor de vullings
graad een temperatuur- en drukafhankelijkheid. 

2.1.6 Stoichiometrische verbranding 

Indien er voor de verbranding precies voldoende lucht aanwezig is om alle brandstof te 
verbranden en er na de verbranding geen lucht meer over is, spreekt men van een 
stoïchiometrische verbranding. De massaverhouding van lucht en brandstof bij een 
stoïchiometrische verbranding wordt de stoïchiometrische verhouding genoemd. De lucht
overmaat À kan worden gedefinieerd als: 

Á = werkelijke massaverhouding lucht/brandstof 
stoïchiometrische verhouding lucht/brandstof 

(8) 

Is À= 1 dan is de mengverhouding stoïchiometrisch, is À > 1 dan is het mengsel arm en 
als À< 1 dan is er te weinig lucht voor een complete verbranding en heet het mengsel 
rijk. 
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2.2 Mengselvorming 

De verbranding in de motor vindt plaats in een brandstof-lucht mengsel. Bij de Otto
motor (benzine, gas) wordt dit mengsel buiten de cilinder gevormd en tijdens de inlaatpe
riode in de cilinder gezogen. Bij de dieselmotor wordt daarentegen alleen lucht aangezo
gen en wordt tijdens de compressie-slag brandstof onder hoge druk naar binnen gespoten. 

De mengselvorming in een Otto-motor kan op twee manieren tot stand komen, namelijk 
door middel van een carburateur of door middel van inspuiting met een brandstof-injector. 
Doordat inspuiting een betere regelbaarheid heeft dan de carburateur, wordt hier steeds 
vaker voor gekozen. 

2.2.1 Carburateur 

Figuur 5 geeft het carburatie-principe weer. Afuankelijk van stand van de smoorklep zuigt 
de motor een bepaalde hoeveelheid lucht aan door een vernauwing (venturi). Hierdoor 
ontstaat volgens Bemoulli in de venturi een onderdruk, als gevolg waarvan benzine uit 
een sproeier wordt meegezogen en met de luchtstroom wordt vermengd. 

benzine 
benzine 

t t t Ap 

lucht 

Fig 5. Principeschema van carburateur. 

Voor de luchtstroom geldt met Bemoulli: 

(9) 

met Po = omgevingsdruk 
p = soortelijke massa lucht 
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Voor de stijgpijp van de sproeier geldt een Poisseuille stroming met: 

flp;;;po -p;;;const*Vbrandstof (10) 

De brandstofsnelheid verandert lineair en de luchtsnelheid kwadratisch met !lp. Als we nu 
aannemen dat het geheel zodanig gedimensioneerd is dat het snijpunt van de brandstof- en 
de luchtkromme overeenkomt met de stoichiometrische mengverhouding, dan zal het 
mengsel bij toenemende !lp rijker worden en bij afnemende !lp armer. Door een hulp
sproeier aan te brengen, die slechts één constante hoeveelheid benzine afgeeft, is een 
brandstofkarakteristiek te verkrijgen die beter overeenkomt met de luchtkarakteristiek. In 
figuur 6 is te zien dat de luchtkromme op deze wijze wordt benaderd door twee lineaire 
stukken. 

benzine 

t t t 
lucht 

Qluàlt 
Qbenzhl 

Fig 6. Carburateur uitgebreid met compensatiesproeier. 

2.2.2 Brandstof-injectie 

lucht 

De brandstof kan ook in vastgestelde hoeveelheden worden toegevoerd aan de cilinder via 
een brandstofinjector. Dit heeft ten opzichte van de carburateur een groot aantal voorde
len, te weten: 

• Verbeterde cilindervullingsgraad: 
De afwezigheid van vernauwingen in de luchtinlaat voorkomt vermindering 
van de luchttoevoer. 
Aangezien de brandstoftoevoer tijdens een krukas-omwenteling, in tegen
stelling tot de toevoer per carburateur, niet continu is, beschikken we over 
een grotere vrijheid wat betreft het open en dicht zetten van de kleppen. Zo 
kan tijdens de uitlaatslag de inlaatklep open blijven staan zonder dat er 
verse brandstof in de uitlaat stroomt. Hierdoor kunnen de uitlaatgassen 
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beter wegspoelen en zal de vullingsgraad toenemen. 
De brandstof hoeft niet verhit te worden, omdat de kans dat deze conden
seert alvorens in de cilinder aan te komen zeer klein is. De lagere cilinder
temperatuur veroorzaakt een hogere vullingsgraad. 

• verbetering van de klopvastheid van de motor: 
Elke cilinder kan d.m.v. multi-point injectie dezelfde lucht/brandstofver
houding krijgen toegevoerd. 
Door verdampende brandstofdruppels en betere afvoer van hete restgassen 
daalt de temperatuur, hetgeen een afname van de klopkans tot gevolg heeft. 

LPG project: injector type 3 

De injectoren die op de motorproefstanden worden gebruikt zijn binnen het STW-LPG 
projekt door W.A. de Boer ontwikkeld [13, 14]. Onlangs werd type 3 in gebruik 
genomen. Deze injector onderscheidt zich van industriële injectoren door het grote 
regelbereik (o.a. traploos verstelbare naaldlichthoogte). Bovendien zijn de naaldbewegin
gen van de injector aanzienlijk sneller dan die van andere injectoren, zodat de openings
en sluitingstijden korter zijn en de injectienauwkeurigheid groter is. 

LPG toevoer 
injee\ie 
opemng 

LPG afvoer 

Fig 7. Injector type 3. 

lndirekte en direkte inspuiting 

Inspuiting kan direkt of indirekt plaatsvinden. Bij direkte inspuiting wordt de brandstof 
rechtstreeks in de cilinder ingespoten. Dit resulteert, door de sterke koeling van de 
cilinder, in een extra hoge vullingsgraad en vergroting van de klopvastheid van de motor. 

Vanwege de complexe motorstructuur en de nadelen die kleven aan de blootstelling 
van de injector aan hoge drukken en temperaturen worden de meeste motoren tegen
woordig met indirekte inspuitingssystemen uitgerust. Direkte inspuiting treffen we alleen 
nog aan in race-motoren. Bij de indirekte inspuiting wordt de brandstof niet in de cilinder 
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maar in het inlaatspruitstuk ingespoten. Dit kan single point (SPI) plaatsvinden, waarbij 
alle cilinders door één en dezelfde injector van brandstof worden voorzien, of multi-point 
(MPI), waarbij elke cilinder zijn eigen injector heeft. 

Gasvormige LPG injectie en vloeibare LPG injectie 

Indien LPG als injectiebrandstof wordt gebruikt kan worden gekozen voor injectie in 
gasvormige toestand of in vloeibare toestand. Injectoren die worden gebruikt voor 
gasvormige injectie moeten veel groter zijn dan injectoren die de brandstof vloeibaar 
inspuiten. Er moet immers een veel groter volume worden verplaatst. Het grote voordeel 
van vloeibare injectie is de afkoeling van het inlaatspruitstuk als gevolg van de gasexpan
sie. Door de lagere temperatuur ontstaat een hogere vullingsgraad. 

Aansturing injector 

De aansturing van de injector kan mechanisch of elektrisch geschieden. De toepassing van 
de microcomputer bij het meten en regelen van de motor leidt ertoe dat de mechanische 
injectorsturing snel verdrongen wordt door de elektronische sturing. In de elektronisch 
gestuurde injector wordt de injectornaald bewogen door het magnetische veld van een 
stroomgevoedde spoel. Wordt deze spoel van stroom voorzien dan wordt de naald 
aangetrokken en opent de injector zich. Wordt de stroomtoevoer afgebroken, dan sluit de 
injector zich weer. Stroomgestuurde injectoren kunnen meestal worden gemodelleerd 
volgens een eenvoudig RL circuit: 

L1 en R1 bepalen hoe snel de elektronische stroom in het circuit kan worden opgebouwd 
en hoe groot de magnetische kracht is op de naald. Bij stroomgestuurde laag-ohmige 
injectoren is R1 ongeveer 2 Ohm. 

De injector wordt van stroom voorzien door een injector-driver. In deze driver schakelt 
een stuurstroompje (enkele mA) in het primaire circuit de grote stroom (enkele A) in het 
secundaire circuit waarvan de injector deel uitmaakt. De grootte van de stroom heeft 
invloed op de openings- en sluitingstijden van de injector. In paragraaf 5.4 wordt een 
injector-driver besproken die gemaakt is om de injector type 3 zo optimaal mogelijk aan 
te sturen. 
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2.3 Ontsteking 

Het moment van verbranding in een Otto motor wordt door een vonk ingeleid. Door een 
primair circuit (weinig windingen) van een bobine (soort transformator) te onderbreken 
wordt een hoge spanning over de uiteinden van het secundaire circuit (veel windingen) 
opgewekt. Eén van deze uiteinden is verbonden met de verdeler, welke de zeer hoge 
spanning via een zogenaamde rotor naar de bij de cilinder behorende bougie transporteert. 
Het andere uiteinde wordt verbonden met de massa van de bougies. Ten gevolge van het 
hoge spanningsverschil tussen massa en elektrode van de bougie slaat een vonk over. De 
mechanische onderbreking van het primaire circuit kan ook elektronisch geschieden. Door 
middel van een stuurpuls in het primaire circuit kan dan het moment van ontsteking 
worden bepaald (figuur 8). 

massa 

Primair 

CD c: :g Lp 
.c 

Ls 

Secundair 

verdeler 

11 
bougies tt~4 t 
il 

Fig 8. Principe van elektronisch gestuurde ontsteking. 

De vonk zal enige lucht-brandstof deeltjes verbranden en deze op hun beurt weer andere. 
Na een bepaalde tijd zal het gehele mengsel verbranden. De verbranding vindt dus niet op 
hetzelfde moment plaats als de ontsteking. Bovendien is de tijdvertraging tussen ontste
king en verbranding afhankelijk van de vullingsgraad van de cilinder. Een maat voor de 
vullingsgraad is de druk in het inlaatspuitstuk Pint (afhankelijk van toerental en lastsig
naal). Staat de smoorklep open, dan is er weinig drukverlies en is Pint weinig lager dan 
atmosferisch. Er kan dus veellucht-brandstof mengsel in de cilinder (hoge vullingsgraad), 
en er is dus een korte tijdvertraging. Is de smoorklep praktisch gesloten (b.v. stationair 
draaien), dan heerst er in het inlaatspruitstuk een grote onderdruk en is de vullingsgraad 
laag waardoor de tijdvertraging lang is. De ontsteking moet dus afhankelijk van Pint eerder 
plaatsvinden. Dit heet vacuam vervroeging. Afhankelijk van het toerental moet deze 
tijdvertraging nog verder worden aangepast. Stijgt het toerental dan wordt de tijd 
beschikbaaar voor een motorcyclus korter. Het ontstekingstijdstip moet dus verder worden 
vervroegd. Dit heet centrifugaal vervroeging. 
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2.4 Stationaire en transiënte processen 

Tijdstip en tijdsduur van brandstofinjectie en tijdstip van ontsteking zijn atbankelijk van 
de bedrijfstoestand waarin de motor zich bevindt. Deze toestand wordt bepaald door het 
motortoerental n en het lastsignaal of effectief vermogen Pe. 

Toerental en lastsignaal vormen het kenveld voor het tijdstip van inspuiting. Meestal 
wordt dit kenveld driedimensionaal uitgedrukt met op de x- en y-as respektievelijk 
toerental en lastsignaal en op de z-as het injectietijdstip (figuur 9). Analoog aan het 
kenveld van tijdstip van inspuiting wordt ook het kenveld van tijdsduur van inspuiting en 
het kenveld van tijdstip van ontsteking gedefinieerd. In het ontstekingenskenveld wordt de 
vacuüm- en centrifugaalvervroeging meteen meegenomen. Voor een injectiesysteem met 
cilinder-onatbankelijke inspuiting en ontsteking zijn er bij een 4-cilindermotor dus 12 
kenvelden (figuur 10). 

OUTPUT 

INPUT 2 

1~q" 
3Ja. ~0 

9a7 
6 5 4 

3 2 
1 

Fig 9. Grafische presentatie van een kenveld. 

Bevindt de motor zich continu in dezelfde bedrijfstoestand, dan draait deze stationair. 
Toerental, effectief vermogen en een groot aantal andere grootheden variëren dan, indien 
ze worden gemiddeld over een periode van 720 krukgraden, niet significant. 

Bij acceleratie en deceleratie beweegt de motor zich in een kleine tijdsduur langs een 
traject van verschillende bedrijfstoestanden. Dit wordt een transiënt proces genoemd. De 
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motormanagement systemen die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn, doen net 
alsof deze snel afwisselende bedrijfspunten stationaire toestanden zijn en sturen de injecto
ren en ontstekingen op de opeenvolgende punten van het transiënte traject via de stationai
re kenvelden aan. Het is echter de vraag of dit leidt tot een optimale verbranding. 
Transiënt onderzoek zal moeten uitwijzen of de stationaire kenvelden naar tevredenheid 
voldoen bij transiënte processen. Is dit niet zo, dan moeten transiënte kenvelden worden 
ingevoerd. Dit zijn kenvelden die worden gebruikt bij de aansturing van injector en 
ontsteking tijdens het transiënte motorgedrag. Deze kenvelden zijn niet alleen afbankelijk 
van toerental en lastsignaal, maar bijvoorbeeld ook van de snelheid van verandering van 
de smoorklepstand. 

Cilinder 1 

~[Jb] 
Clllnder2 

CilinderS 

Cilinder4 

Fig JO.De twaalf injectie- en ontstekingskenvelden van 
een 4-cilindermotor. 
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3 SENSOREN 

Om de fysische grootheden van de motor te kunnen meten worden sensoren gebruikt. Een 
sensor is een omzetter die een fysische observabele grootheid omzet in een elektrisch 
signaal. In dit hoofdstuk worden de te meten grootheden behandeld, de sensoren waarmee 
ze worden gemeten en de meetfrequentie waarmee ze in stationaire en transiënte 
processen moeten worden gescand. Figuur 11 geeft schematisch weer welke grootheden 
worden gemeten en waar de sensoren zich op de motor bevinden. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

C02 
co 
NO x 
HC 
02 

Lo.Mbdo. 

16 
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Drukmeter buitenlucht 
Temperatuur lucht voor meetflens 
Drukmeter absoluut voor meetflens 
Drukmeter relatief over meetflens 
Massa lucht gloeidraadprincipe 
Smoorklepstand potentiometer 
Drukmeter inlaatspruitstuk 
Temperatuur inlaatspruitstuk 

<Po) 
(T • ....J 
(p.) 
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(m.udt) 
(B,m .... ) 
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Fig 11. Schematische weergave van motor en meetsensoren. 

SUSVAT 

9 Toerental sensor 
10 BDP opnemer 
11 Cilinder opnemer 
12 Drukopnemer brandstof 
13 Massadebiet brandstof in 
14 Massadebiet brandstof uit 
15 Opnemer remkracht 
16 Horiba gas-analyse unit 
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3.1 Bespreking sensoren 

Zoals straks bij de bespreking van de software en hardware van het data-acquisitie 
systeem zal blijken, is praktisch elk soort sensor zelf te configureren. Daarom wordt in 
deze paragraaf grotendeels voorbijgegaan aan de technische details van de sensoren. Een 
sensor wordt beschouwd als een 'zwarte doos' die de te meten grootheid als ingang en 
een elektrisch signaal als uitgang heeft. 

3.1.1 Lastsignaal aan de hand van de remkracht (figuur 11: nr 15) 

Voor de berekening van de hoeveelheid brandstof die moet worden geïnjecteerd is het 
toerental en het lastsignaal Pe nodig. Dit lastsignaal kan op de proefstand direkt worden 
gemeten d.m.v. een vermogensrem. 

3.1.2 Lastsignaal aan de hand van massameting lucht 

Omdat een vermogensrem alleen op een proefstand kan worden gebruikt, wordt in een 
auto de hoeveelheid brandstof die moet worden geïnjecteerd niet bepaald aan de hand van 
Pe, maar aan de hand van de hoeveelheid lucht die door de motor wordt aangezogen. 
Hiertoe staan ons een aantal methoden ter beschikking, die elk hun voor- en nadelen 
hebben. Besproken worden massadebietmeting m.b.v. meetflens, hittedraad en MAP
sensor. 

Meetflens (2,3,4) 

De meetflens wordt gebruikt als debietmeter voor gassen en vloeistoffen. Door meting 
van ~p ten gevolge van een vernauwing wordt de massastroom ~ m van een gas berekend 
volgens de formule [12]: 

waarin: a 
E 

d 
~p 

= doorstroomkental (verliesfactor) 
= expansie-faktor 
= diameter meetflens 
= drukverschil over de meetflens 

p = soortelijke massa van het medium onder meetcondities 

(11) 

Het doorstroomkental en de expansie-faktor zijn voor verschillende Reynoldswaarden in 
tabellen op te zoeken. De formule wordt daarom niet beperkt door het kental van 
Reynolds. 
Als gevolg van het grote volume dat gemeten wordt is de meetflens traag en kan daarom 
alleen worden gebruikt voor stationaire metingen. 
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Hittedraad lucht-massadebiet meter (5) 

Bij hittedraad meting wordt de lucht-massastroom bepaald door de elektrische stroom
sterkte te meten die door een draad moet worden gestuurd om deze draad op een vastge
stelde temperatuur te houden. Ten gevolge van de massastroom lucht wordt de draad 
namelijk afgekoeld. Het hittedraad meetprincipe kan zowel bij stationair als bij transiënt 
toerenverloop worden toegepast. 

Op het meetresultaat moet een correctie worden uitgevoerd. Als gevolg van drukgolven 
in het inlaatkanaal stroomt er namelijk niet alleen lucht in de richting van de motor, maar 
vindt er ook terugstroming van lucht plaats. Terwijl alleen de heengaande luchtstroom 
moet worden gemeten zal ook de teruggaande luchtstroom de draad afkoelen. Door 
middel van drukpulscorrectie (empirische formule) wordt de uitwerking van de teruggaan
de luchtstroom uit het resultaat geëlimineerd. Als parameter voor drukpulscorrectie wordt 
de smoorklepstand en het motortoerental gebruikt. 

MAP-sensor (7, 8) 

De hoeveelheid lucht die de cilinders bereikt kan ook worden berekend door middel van 
de druk (puu) en de temperatuur (T inl) in het inlaatspruitstuk of inlaat-manifold. De 
drukmeter wordt ook wel MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure sensor) genoemd. 

Hoewel deze meting het dichtst bij de cilinder plaatsvindt en dus het eenvoudigst de 
werkelijke hoeveelheid lucht in de cilinder kan aangeven, moet rekening worden gehou
den met significante afwijkingen als gevolg van motorwijzigingen op termijn zoals 
bijvoorbeeld klepspeling. 

3.1.3 Smoorklepstand (6) en barometerstand (1) 

De stand van de smoorklep wordt in graden ({}smoor) of in procenten aangegeven. Zo 
betekent 0° of 0% dat de smoorklep gesloten is en 90° of 100% dat de smoorklep 
helemaal open staat. De stand van de smoorklep wordt gemeten met behulp van een 
potentio-meter, waarvan de weerstand varieert met de positie van de smoorklep. 

De barometerstand wordt onder andere gemeten om de relatieve drukken absoluut uit te 
kunnen drukken. 

3.1.4 Toerental signalen (9, 10, 11) 

Om de stand van de krukhoek te bepalen zijn de motorproefstanden uitgerust met een 
pulsgever, die een triggersignaal (1024 pulsen per omwenteling; 1 puls è 0.35°), een 
BOP-signaal (1 puls per omwenteling) en een toerentalsignaal (elektrische stroom) afgeeft. 
Daarnaast wordt met een lichtsensor het CIL-moment bepaald. Dit is het moment waarop 
een vastgestelde cilinder het BDP passeert. Dit betekent dus 1 puls per twee krukas
omwentelingen, zodat de hoek van de krukas gedefinieerd is over een periode van 720°. 
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Samengevat kan het toerental n kan op twee manieren worden bepaald: aan de hand van 
het 1024-pulsen-triggersignaal, of aan de hand van het elektrisch stroomsignaal. In 
principe is de eerste methode de meest nauwkeurige methode, omdat hierbij de tijdsduur 
waarover gemiddeld wordt zelf kan worden gekozen. 

1024 puls 

B_D_P __ ___,~L...-----~-----'~l__ __ _ 

cJ 
u 
--+l-+-1 -tl--+1 -lf------+1 -+-1 -+1-+-1 -tl---+----1 ~ I I I I I I I I 

719° oo 1 ° 2° 359° 360° 361 ° 

Fig 12. Het 1024-PULS, BDP en CIL signaal. Met behulp van deze 
signalen kan de stand van de krukas worden bepaald zodat invoer- en 
uitvoerdata met de motor kunnen worden gesynchroniseerd. 

3.1.5 Brandstof (12, 13, 14) 

De hoeveelheid LPG die geïnjecteerd wordt kan bij een gegeven injector worden berekend 
aan de hand van de tijdsduur waarin de injector open staat, de brandstofdruk Pruet en de 
lichthoogte van de injectomaald. Daarnaast kan het brandstofverbruik op direkte wijze 
worden bepaald met behulp van qi en qu afkomstig van de massaflowmeters. Deze 
massaflowmeters geven - analoog aan de toerentalmeter - hun gemeten waarde in de vorm 
van een reeks pulsen (totalizer) en in de vorm van een elektrisch stroomsignaal (momenta
ne weergave). Van het totalizer-signaal stelt elke puls een vastgestelde, kleine, hoeveel
heid brandstof voor. Het stroomsignaal geeft een reeds gemiddelde brandstofstroom weer. 
De tijdsduur waarover gemiddeld wordt is hierbij instelbaar, maar is meestal te groot om 
gebruikt te kunnen worden bij transiënte metingen. 
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3.1.6 Uitlaatgas analyse (16) 

Bij het onderzoek van het motorgedrag is analyse van de uitlaatgassen een voorwaarde. 
Zo kan aan de hand van de emissies co, co2, 02, NOX en HC (koolwaterstoffen) de 
kwaliteit van de verbranding worden bekeken. 

Voorheen waren de meetmethoden niet toereikend om emissiemetingen uit te voeren 
binnen één arbeidsslag. Met de aanschaf van HORIBA's Past Response Analyzer is het 
echter wél mogelijk om de uitlaatgassen van cyclus tot cyclus te analyseren. Dit meetap
paraat meet met een frequentie van 1 kHz simultaan de concentraties CO, C02, HC, 
T·HC en NO. Als gevolg van het kleine volume van de meetcel en de grote sample-flow 
resulteert dit in een meetresolutie van 6 ms. Deze resolutie is zelfs bij het maximale 
toerental van 6000 RPM nog voldoende om elke uitlaatslag te kunnen volgen. 

Meten van lambda 

Lambda (À) kan op verschillende manieren worden bepaald. De meest nauwkeurige, doch 
in de praktijk vaak te omslachtige methode volgt rechtstreeks uit definitie (8), namelijk 
door de gemeten lucht-brandstof massaverhouding te delen door de stoichiometrische 
verhouding. Lucht bestaat globaal voor 21 % uit zuurstof en voor 79% uit stikstof. De 
massa van 1 mol lucht is dus 28,84 gram (0.21 *2*16 g + 0.79*2*14 g). Propaan ver
brandt stoichiometrisch als volgt: 

Per mol propaan verbrandt dus 5/0.21 mol lucht. Dit betekent dat voor de stoichiometri
sche lucht-brandstof verhouding voor propaan geldt: 

5/0.21 *28.84 g stoich. verhouding C3H8 = = 
1*44 g 

15.61 (13) 

Met behulp van de gemeten luchtmassastroom, brandstofmassastroom en de stoichiometri
sche verhouding kan lambda worden berekend. 

Lambda kan ook worden berekend aan de hand van de uitlaatgas-emissies. Zo zijn er 
verschillende theorieën die aan de hand van de verhouding van bepaalde restgas-concen
traties lambda kunnen berekenen. 

Als er gebruik wordt gemaakt van een lambda-regeling, waarbij d.m.v. een teruggekop
peld systeem wordt geprobeerd om de verbranding op À = 1 te houden, is er behoefte 
aan een minder gecompliceerde en snellere lamda-bepaling. Hiervoor wordt een lambda 
sonde gebruikt welke zuurstof resten in het uitlaatspruitstuk detecteert. Een lambda sonde 
is dus geen sensor die de luchtovermaat À bepaalt, maar een schakelaar die twee standen 
heeft: À > 1 en À :s; 1. 
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3.2 Taken motormanagement 

3.2.1 Inleiding 

Om de besproken sensoren te kunnen uitlezen en de injector- en ontstekingsdrivers te 
kunnen aansturen wordt een computersysteem gebruikt, ook wel motormanagement 
systeem genoemd. De taken waaraan dit motormanagement systeem moet kunnen voldoen 
zijn in drie categorieën onder te verdelen: 

1) Het op gezette tijden opvragen, ordenen, analyseren en opslaan van meetdata 
afkomstig van de aanwezige sensoren op de motor. 

2) Het aansturen van verschillende grootheden van de motor, zoals bijvoorbeeld het 
single- of multipoint injectiesysteem, de ontsteking en eventueel de stand van de 
smoorklep. 

3) Het verzorgen van de koppeling tussen dezeingangs-en uitgangsgrootheden. 

Met punt drie wordt onder andere de voorwaartse sturing van de injectoren aan de hand 
van toerental en lastsignaal bedoeld. 

Teruggekoppelde regelingen behoren ook tot categorie 3. Lambda-regelingen koppelen 
bijvoorbeeld het gemeten signaal van de lambda sensoren terug naar de ingang en 
proberen zo de verbranding rond À= 1 te houden. Terugkoppeling is echter tijdens het 
onderzoek in dit LPG-projekt niet aan de orde. In feite zorgt de experimentator bij de 
meetsessies voor de terugkoppeling. 

3.2.2 Uitlezing sensoren 

Voor de uitlezing van de meetinstrumenten door het computersysteem is het van belang 
om te weten wat het werkgebied is van de meetinstrumenten en op welke wijze zij de 
gemeten grootheden elektronisch uitdrukken. In de meeste gevallen zal men één van de 
volgende situaties aantreffen: 

1) De gemeten waarde wordt in de vorm van een spanningsverschil aangeboden aan 
het computersysteem. Deze spanning kan dan m.b.v. een A/D-converter worden 
omgezet in een digitale waarde. 

2) De gemeten waarde wordt in de vorm van een elektrische stroom aangeboden. 
Meestalligt deze stroom in het gestandaardiseerde gebied: 4-20mA. Voordat digita
lisatie kan plaatsvinden moet de stroom eerst worden omgezet in een spanningsver
schil. 

3) Het signaal wordt aangeboden in de vorm van een reeks pulsen. Het aantal pulsen 
is hierbij een maat voor de gemeten waarde. Het tellen van de pulsen gebeurt met 
een scaler. 
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3.3 Grootheden meten 

In tabel 1 staan enkele gegevens van de meetsensoren. Aan de hand hiervan kan het 
motormanagement systeem worden opgezet. Beschreven wordt de elektronische uitgang 
van de sensor en de scanfrequentie waarmee de grootheid moet worden gemeten. 

Deze scanfrequentie is afhankelijk van de veranderingssnelheid van de grootheid en 
van de toestand van de motor. Draait de motor stationair dan is meestal een frequentie 
van 1 Hz voldoende. Eventueel kan een iets hogere frequentie worden genomen om 
genoeg data te hebben voor de presentatie van de resultaten. 

Wordt er geaccelereerd, dan is de motortoestand niet meer stationair maar transiënt. 
De Horiba gasanalyse-apparatuur geeft data af bij een frequentie van 1 kHz. Meten we de 
snel veranderende grootheden met 1 kHz dan wil dit zeggen dat we in de periode dat de 
smoorklep wordt opengezet (ca. 100 ms) honderd keer hebben gemeten. Deze meetresolu
tie zal voor de meeste transiënte experimenten ruim voldoende zijn. 

Tabel I. lngangsgegevens, uitgangsgegevens en scanfrequentie van sensoren. 

Nr grootheid meetinstrument eenheid uitgang scan-frequentie 
stationair transiënt 

barometerstand 
1 Po Microswitch absoluut kPa 0-10V 0.5 Hz 1 Hz 

meetflens 
2 Tlucbl ptl 00 (var. weerstand) oe 0-10V 1 Hz 1 Hz 
3 PI Microswitch relatief kPa 0-10V 1 Hz 1 kHz 
4 .6-po- WIKA Pa 0-10V 1 Hz 1 kHz 

hittedraadmeting 
5 miucbl T.S.I. g mA 1 Hz 1 kHz 

smoorklep 
6 o.moor potentiometer 0-100% 0-10V 5 Hz 1 kHz 

mapsensor 
7 Pin! Microswitch absoluut 0-100kPa 0-10V 1 Hz 1 kHz 
8 Tin! thermokoppel oe 0-10V 1 Hz 1 kHz 

toerental 
9 n pulsgever 1024/omw 0-6000 RPM puls 12V 5 Hz 

4-20mA 5 Hz 
10 BDP pulsgever 1/omw puls 12V n.v.t. (synchr.signaal) 
11 eiL lichtsensor 0.5/omw blok 12V n.v.t. (synchr.signaal) 
brandstofgebruik 
12 Pruc1 Econ-Tronic 0-25bar 4-20mA 1 Hz 1 Hz 
13 Qj Micro-Motions g 4-20mA 1 Hz 1 Hz 

puls 1 Hz 1 Hz 
14 qu Micro-Motions g 4-20mA 1 Hz 1 Hz 

puls 1 Hz 1 Hz 
remkracht 
15 Frem Pekel/Hottinger N 1-5V 5 Hz 1 kHz 
gasanalyse 
16 diversen HORIBA (meerdere outputs) 0-10V 5 Hz 1 kHz 
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4 Het PhyDAS systeem 

Binnen de Faculteit Technische Natuurkunde van de TUE is voor het automatiseren van 
experimenten het computersysteem PhyDAS (Physics Data Acquisition System) en het 
softwarepakket EPEP (68000 CPU) en PEP030 (68030 CPU) ontwikkeld. De hardware en 
de software van dit systeem zijn in combinatie opgezet, terwijl steeds een sterke interactie 
aanwezig was tussen experiment en experimentatoren enerzijds en de ontwerpers van 
PhyDAS anderzijds. 

De basisprincipes die aan PhyDAS en de EPEP/PEP030 software ten grondslag liggen 
zijn o.a. modulariteit, real-time gedrag en flexibiliteit. Het elektrisch ontwerp en de 
mechanische opbouw van het PhyDAS systeem zijn bovendien zeer robuust, waardoor een 
hoge bestendigheid tegen netspanningsvariaties en storingen bereikt wordt. Al deze 
eigenschappen maken het PhyDAS systeem zeer geschikt om het motormanagement te 
beheren en zo als interface te fungeren tussen experimentator en motorproefstand. 

Het EPEP/PEP030-besturingssysteem is speciaal voor het PhyDAS-systeem ontwikkeld 
en is in staat om door middel van multitasking verschillende taken real-time uit te voeren. 
Omdat EPEP/PEP030 in feite een combinatie is van een cammand line interpreter (de 
gebruiker kan commando's ingeven, die direct worden uitgevoerd) en een programmeer
taal, is het systeem uitermate geschikt voor het testen, bewaken en besturen van meetop
stellingen. Een ander belangrijk kenmerk van EPEP/PEP030 is de modulaire wijze 
waarop een programma door middel van bibliotheken in lagen wordt opgebouwd: van een 
bibliotheek, die in een bepaalde laag wordt gedeclareerd, kunnen de variabelen en 
procedures te allen tijde in programma's uit volgende lagen worden aangeroepen. 
Procedures voor bijvoorbeeld de aansturing van de PhyDAS-modulen hoeven zo maar één 
maal te worden ontwikkeld en kunnen vervolgens door tal van programma's worden 
gebruikt. 

4.1 PhyDAS systeem bij aanvang LPG-projekt 

Bij de start van het LPG-projekt was bij de sectie Vervoerstechnologie vanwege eerdere 
STW-projekten reeds een PhyDAS-systeem rond de 68000 microprocessor aanwezig. In 
deze paragraaf zal de opbouw van dit systeem worden besproken. Vervolgens wordt 
nagegaan in hoeverre dit systeem ook voldoet aan de eisen die gesteld worden in het 
huidige projekt. Hierbij zal blijken dat het systeem in ongewijzigde toestand niet kan 
worden ingezet bij het transiënte onderzoek. Daarom heeft het systeem enkele aanpassin
gen ondergaan welke worden besproken in paragraaf 4.2. 
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4.1.1 Hardware bij aanvang LPG-projekt 

De hardware van het PhyDAS systeem is op de volgende wijze onder te verdelen: 

• De MicroGiant meetcomputer en het werkgeheugen 
• PhyLAN network controller en fileserver 
• De digitale interfaces 
• De analoge interfaces 
• De terminal 
• De kleurenmonitor (GDC) 

De PhyBUS-interfaces zijn gebouwd op printplaten die in een zgn. eurocrate (de kast) 
geplaatst zijn. Op iedere interface-print zitten 8 dipswitches waarmee bits 11 . .4 van het 
zogenaamde PhyBUS-adres van het betreffende interface ingesteld kunnen worden. Ieder 
interface heeft verder nog een aantal subadressen. Voor deze subadressen dienen bits 3 .. 0 
van het 12 bits PhyBUS-adres. 

In vrijwel elk interface is op subadres 0 het statuswoord (sw) te vinden. Met behulp van 
dit statuswoord wordt het interface bediend. Er zijn vier soorten bits in het statuswoord: 

•RIW 
•RO 
•WO 
•overig 

bits die zowel gelezen als geschreven kunnen worden (Read/Write); 
bits die alleen gelezen kunnen worden (Read Only); 
bits die alleen geschreven kunnen worden (Write Only); 
bits die niet geïmplementeerd zijn. 

Enkele bits in het statuswoord hebben een vaste betekenis: 

•bit 0 

•bit 5 
•bit 6 

•bit 7 
•bit15 

MicroGiant 

start/enable bit: geeft de startpuls of geeft het interface vrij 
voor een externe startpuls; 
reset bit: brengt het interface terug in de uitgangstoestand; 
interrupt enable bit: geeft het interface de mogelijkheid tot 
het generen van een interruptaanvraag (IRQ); 
done bit: geeft aan of de opdracht uitgevoerd is; 
error-bit: geeft aan of er iets is misgegaan. 

Het hart van het PhyDAS systeem wordt gevormd door de MicroGiant meetcomputer, die 
door middel van de PhyBUS communiceert met de aangesloten interfaces. Deze meetcom
puter is binnen de faculteit Technische Natuurkunde ontwikkeld en is gebaseerd op de 
Motorola 68000 microprocessor. 

Het werkgeheugen heeft een capaciteit van 1 Mbyte en wordt gebruikt om, naast het 
operating system en de editor van EPEP, de diverse speciaal geschreven software modules 
op te slaan. 

De MicroGiant heeft geen eigen opslagfaciliteiten maar gebruikt voor de opslag van 
gegevens de harddisk van de fileserver, die via een coax-verbinding is aangesloten. Ook 
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heeft de MicroGiant geen eigen toetsenbord en beeldscherm. Via de seriële RS-232C lijn 
wordt per terminal met de computer gecommuniceerd. 

Fileserver 

Als fileserver doet een PC gebaseerd op de 80386-familie dienst, die via een PhyLAN 
386-controller in verbinding staat met de meetcomputer. Bij het opstarten van het 
PhyDAS systeem wordt de benodigde software opgehaald vanuit de fileserver en in het 
werkgeheugen van de MicroGiant geladen. Daarna wordt de fileserver uitsluitend gebruikt 
voor de opslag van data op de 40 Mb harddisk. 

Digitale interfaces 

ADC 

DAC 

lOS 

SCA 

PSC 

GDC 

CLCK 

PhyBUS 8 kanaais 12 bit ADC-interface. Dit interface dat over één 12 bits 
analoog/digitaal converter beschikt heeft 8 gemultiplexte ingangen. Er is 
slechts één register waarin de gemeten waarde wordt opgeslagen. Het be
reik van de ingangsspanning is met jumpers op de printplaat in te stellen op 
O .. +IOV, -5 .. +5V , -IO .. OV (alle ca. 2,4 mV/eenheid) of -IO .. +IOV 
(ca. 4,8 mV/eenheid). 
PhyBUS 8 kanaais DAC-interface, bestaande uit 8 digitaal/analoog omzet
ters. Bij een initialisatiepuls op de PhyBUS worden alle uitgangs spannin
gen op 0 Volt gezet (alle registers op 0). 
PhyBUS 16 bit IlO-systeem. Deze module wordt gebruikt om digitale 
(TIL) in- en uitgangssignalen te bufferen. Zo kunnen we 16 digitale 
spanningsniveaus instellen of uitlezen. 
PhyBUS 100 MHz 16/32 bit scaler. Met de scaler kunnen pulsen geteld 
worden. De scaler telt net zolang als er een gate-signaal op de GATE
ingang aanwezig is. 
PhyBUS 40 MHz 16 bit presetscaler. De presetscaler telt een van te voren 
opgegeven aantal pulsen af, die op de CLOCK-ingang binnen komen. Hij 
begint daarmee als hij een startpuls ontvangen heeft via de STRT -ingang of 
softwarematig via het statuswoord. Tijdens het aftellen wordt er een gate
signaal op de GATE-uitgang gegenereerd. Als het aantal pulsen afgeteld is, 
genereert de presetscaler een stoppuls op de STOP-uitgang. 
PhyBUS GDC-interface. De Graphic Display Controller maakt het mogelijk 
voor de MicroGiant om gegevens grafisch weer te geven. 
PhyBUS 24-kanaals klokgenerator. Deze module geeft 24 nauwkeurig 
bekende, symmetrische TIL-compatibele blokspanningen af. De frequenties 
van deze signalen lopen van lHz tot lOOMHz in stappen van 1, 2, 5, etc. 
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Analoge interfaces 

De analoge interfaces hebben drie functies: 

• 

• 

• 

Het versterken van zwakke, analoge signalen ( < 1 Volt) tot analoge 
signalen die met voldoende resolutie via een ADC geconverteerd kunnen 
worden naar een digitale waarde. 
Het multipiexen van meerdere analoge signalen op één kanaal van een 
ADC. Alle signalen die inputs van het analoge interface zijn, worden via 
hetzelfde kanaal van de ADC gedigitaliseerd. 
Het omzetten van een stroomsignaal naar een spanningssignaal. Veel 
meetinstrumenten bieden hun uitgangssignaal in de vorm van een stroom 
(bereik 4-20 mA) aan. Deze stroom wordt omgezet in een spanning, die 
vervolgens door een ADC gemeten kan worden. 

In het PhyDAS systeem zitten de volgende analoge interfaces: 

PGA201 

PGAlOO 

IVC 

PhyBUS software programmeerbare voorversterker met gemultiplexte 
ingangen. Dit interface bevat één programmeerbare versterker en er zijn 
maximaal 8 ingangen mogelijk. 
PhyBUS software programmeerbare 8-kanaals versterker. Via het status
woord kan voor elk van de 8 ingangen afzonderlijk de versterkingsfactor 
van 1 tot 128 gevarieerd worden. 
PhyBUS Current to Voltage Converter. Deze stroom naar spanningsomzet
ter heeft vier kanalen, die geheel zelfstandig via een vaste lineaire functie 
de aangeboden stroom Iin kunnen omzetten naar een spanningssignaal V out· 

De conversie-functie ziet er als volgt uit: 

[VOL1] 

Hierin is K = 625 V A-1
• 

4.1.2 Besturingssysteem PhyDAS bij aanvang LPG-projekt 

Het besturingssysteem van de MicroGiant heet EPEP. EPEP is een object georiënteerd 
multitasking systeem met uitgebreide reai-time faciliteiten. Het pakket is modulair, 
compact en in hoge mate zelfdocumenterend. Dit maakt het pakket uitermate geschikt 
voor software ontwikkeling in een experimentele omgeving. 

Een belangrijke eigenschap van EPEP, het multitasking aspect, maakt het de program
meur mogelijk blok-gestructureerde software te ontwikkelen. 

De verschillende taken die een applicatie moet uitvoeren, kunnen als aparte processen 
gedeclareerd worden. Deze processen kunnen vervolgens naast elkaar functioneren. Om 
de communicatie en synchronisatie tussen de verschillende processen op de juiste manier 
te laten verlopen, zijn in EPEP o.a. semaforen geïmplementeerd. Dit is noodzakelijk 
wanneer meerdere processen operaties met dezelfde globale variabele(n) uitvoeren. Door 

De onlwikleUng wm een PhyDAS Motormanagement systeem 25 



het gebruik van semaforen wordt ervoor gezorgd, dat deze operaties na elkaar gebeuren 
en niet tegelijk, omdat anders de waarde van de betreffende globale variabele(n) niet meer 
eenduidig bepaald zou zijn. 

Daarnaast is het met EPEP mogelijk om in verschillende lagen te werken. Als een 
programma geladen wordt en men gaat vervolgens via het 'monitor'-commando naar een 
hoger niveau, dan kan men vanuit dat niveau alle op lager niveau gedeclareerde procedu
res en variabelen aanroepen. Dit maakt het mogelijk om een programma op te bouwen uit 
verschillende (algemene) bibliotheken. 

De toepassing van bibliotheken en processen maakt een zeer overzichtelijke en vooral 
flexibele programma-opbouw mogelijk. De software blijft gestructureerd en is eenvoudig 
aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

4.1.3 Mogelijkheden van het reeds aanwezige PhyDAS systeem 

EPEP is een interpretatieve taal. Naast de vele voordelen heeft het gebruik van een 
interpreter een belangrijk nadeel, namelijk de executie-snelheid. Voor snelle metingen is 
deze ontoereikend. Dit probleem kunnen we softwarematig of hardwarematig te lijf gaan. 

Softwarematig zijn er twee opties. Ten eerste kunnen de programma's gecompileerd 
worden. De omzetting van het programma in machinetaal vindt dan van tevoren plaats, 
zodat dit tijdens de executie van het programma niet meer hoeft te gebeuren. De grootste 
snelheid wordt bereikt door de programmatuur in assembler (machinetaal) te schrijven. 
De programmeur gebruikt dan de basis-instructies van de CPU en de overdracht van 
informatie geschiedt zo snel en eenvoudig mogelijk. Nadeel van deze programmeermetho
de is het verlies van flexibiliteit en overzicht. 

In een 'gezond' data-acquisitie systeem wordt er voortdurend naar gestreefd om de CPU 
zoveel mogelijk alleen de initialisatie, de coördinatie en de rekentaken voor zijn rekening 
te laten nemen. Het is dus niet de bedoeling dat de CPU de hele tijd bezig is met het 
uitvoeren van in feite zeer eenvoudige taken als het starten, aansturen en uitlezen van de 
interfaces. 

Bij het bepalen van de haalbare snelheid van het systeem wordt eerst nagegaan hoeveel 
meetinterfaces (signalen) de computer per tijdseenheid moet uitlezen en aansturen. Per 
signaal moet de CPU een aantal acties uitvoeren (starten interface, controle/status register 
uitlezen, dataregisters uitlezen, data opslaan in array, etc). In een grove benadering is het 
aantal CPU-acties minimaal tien keer zo groot als het aantal signalen. 
Naast het uitvoeren van deze acties moet de CPU nog voldoende tijd over hebben voor 
andere taken, zoals bijvoorbeeld data-verwerking, opslag en presentatie. 

Voor het PhyDAS-systeem rond de 68000 CPU ligt de bovengrens ongeveer bij 1000 
signalen per seconde. Hierbij moet worden aangetekend dat élk beschikbaar software
middel ten volle moet worden benut om deze snelheid te behalen. Zo moeten alle tijdkriti
sche procedures in assembler zijn geschreven en is er weinig tijd over voor de analyse en 
de presentatie van de gegevens. 

Vergelijken we dit absolute maximum van 1000 signalen per seconde met het aantal te 
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meten signalen uit tabel 1 in paragraaf 3.3, dan zien we dat het aanwezige PhyDAS
systeem het stationaire proces vrij eenvoudig moet kunnen volgen. De transiënte metingen 
zullen daarentegen niet zonder systeemaanpassingen mogelijk zijn, daar de meeste 
grootheden apart al met een frequentie van 1 kHz moeten worden gemeten. 

Ook voor de stationaire metingen zijn echter systeem-aanpassingen wenselijk, 
tenminste als we vasthouden aan de eis dat het systeem modulair, overzichtelijk en 
flexibel moet blijven. De hoge bezetting van de MicroGiant dwingt ons ertoe gedegen 
rekening te houden met tijdsvertragingen, langzame data-verwerking en trage data
analyse. Bij het schrijven van de programmatuur zal dan ook regelmatig afgestapt moeten 
worden van de gestelde principes. Overzichtelijke, snel aan te passen programmatuur in 
EPEP is nu eenmaal trager dan bijvoorbeeld een assembler-routine. Ook het werken met 
algemeen toepasbare bibliotheken zal vaak niet mogelijk zijn, omdat een op het specifieke 
probleem toegespitste routine sneller is. 

4.2 Aanpassingen PhyDAS-systeem 
voor LPG-projekt 

Indien het experiment de haalbare grens, wat betreft het aantal te verwerken signalen, 
overschrijdt en softwarematige versnellingen zijn niet toereikend, dan moet hardware
matig worden ingegrepen. Allereerst kan natuurlijk aan een snellere microprocessor 
gedacht worden (een 68030 CPU). De tijdwinst die hiermee geboekt wordt is echter 
beperkt (ruwweg een factor 6, zie appendix A). 

Binnen het PhyDAS systeem ligt een andere aanpak meer voor de hand. De reeds 
besproken digitale interfaces worden in detail aangestuurd door de CPU. Dat wil zeggen 
dat de CPU bijvoorbeeld een ADC bij iedere conversiecyclus moet starten, uitlezen, enz. 
Neem hierbij nog het plaatsen van de opgehaalde data in een array en we komen per 
spanningsmeting uit op ca. 10 acties van de CPU. Dit betekent dat indien er 100 keer per 
seconde een spanningsverschil .moet worden gemeten, de CPU met 1000 acties al 
behoorlijk bezet is. 

Bij dit soort metingen (hoge meetfrequentie en min of meer identieke metingen) wordt 
een zeer grote tijdwinst geboekt, als het meetinterface een grotere mate van zelfstan
digheid bezit. De CPU geeft dan van te voren aan het interface het aantal metingen, de 
meetfrequentie en de bijbehorende parameters op, start het interface, en leest later -als het 
uitkomt- in één keer alle gemeten waarden uit de op het interface aanwezige geheugen
bank. Op deze wijze wordt de CPU slechts gebruikt voor dié taken, waarvoor hij 
specifiek bedoeld is: initialisatie en coördinatie van de metingen en de rekentaken. 
Primitieve taken als het uitvoeren van de afzonderlijke metingen en de tijdelijke opslag 
van meetdata worden waar mogelijk door de interfaces zelf uitgevoerd. 

Wat betreft PhyDAS is er op het gebied van de hardware in de afgelopen jaren veel 
gebeurd. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is de PARSAM-25, ofwel PARallel SAM
pling ADC, die in het data-acquisitie systeem zeer veel werk van de CPU kan overnemen. 
Deze ADC is in staat om 16 analoge inputs op exact hetzelfde tijdstip met 12 bits 
resolutie te bemonsteren. De maximale sample-frequentie voor elke input is 25 kHz. De 
gemeten data worden, zoals geprogrammeerd, geordend in een buffergeheugen op het 
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interface geplaatst. De CPU kan dit blok data in één keer in het eigen geheugen plaatsen, 
terwijl de PARSAM continu doormeet. Het besproken overschot aan acties, dat de CPU 
per seconde moet uitvoeren, wordt zo volledig geëlimineerd: de processor kan met één 
actie per seconde beschikken over 25000 sets van 16 tegelijkertijd gemeten signalen. 

De PARSAM-25 communiceert alleen efficiënt met een 68030 computersysteem. Dit 
komt door de wijze van data-overdracht tussen PARSAM en CPU. In plaats van elke 
meetwaarde apart te verzenden van interface naar CPU, worden in het PARSAM systeem 
doorgaans blokken van vaak duizenden samples ineens overgezonden (DMA transport: 
2.5 Mbyte/s). DMA ofwel Direct Memory Access, de overdracht van datablokken over 
de databus zonder tussenkomst van de CPU, is niet mogelijk in het PhyDAS 68000 
systeem. 

Voornamelijk ten behoeve van het onderzoek aan de transiënte processen is het PhyDAS 
systeem tijdens mijn afstudeerperiode uitgebreid met: 

• MPS030 VME Processor Board (MP68030 CPU en 68882 coprocessor) 
• Parallel Sampling ADC PARSAM-25 
• Programmabie Puls Generator PPG (nog niet geleverd; eind 1994 verwacht) 

4.2.1 MPS030 VME Processor Board 

Het MPS030 moederbord vervangt de MicroGiant. De MPS030 is uitgerust met een 33 
MHz MC68030 processor, aangevuld met een MC68882 Floating Point Coprocessor. Het 
VME geheugen is 4 Mbyte groot en is uit te breiden tot 64 Mbyte. OMA-transport wordt 
mogelijk gemaakt door de MC68450 DMA controller. 

Om van de nieuwe mogelijkheden van de MPS030 optimaal gebruik te kunnen maken is 
van het operating system EPEP een speciaal voor deze processor aangepaste versie 
PEP030 beschikbaar. Oude EPEP-programma's worden door PEP030 moeiteloos 
uitgevoerd. 

4.2.2 Parallel Sampling ADC PARSAM-25 

De PARSAM module is in staat om 16 verschillende spanningen op exact hetzelfde 
tijdstip te meten. De sample-frequentie van de PARSAM-25 kan maximaal 25 kHz 
bedragen. Twee geheugenbanken (elk 512 kbyte of 2 Mbyte) maken het mogelijk om 
continu te meten: Als bank 1 gevuld is met meetgegevens wordt door de PARSAM 
automatisch overgeschakeld op bank 2. Daarbij genereert het interface een interrupt. 
Terwijl bank 2 gevuld wordt kan bank 1 worden uitgelezen door de CPU. Het uitlezen 
van de PARSAM-geheugenbank kan woord voor woord gebeuren of in één keer via 
OMA-transport. Na het vullen van bank 2 schakelt de PARSAM weer naadloos over op 
bank 1 en wordt de meetcyclus herhaald. 
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4.2.3 Programmabie Puls Generator PPG 

De PPG zal in het motormanagement systeem worden gebruikt voor het aansturen van de 
tijdstippen van injectie en ontsteking. De PPG beschikt over 8 uitgangen waarop een 
patroonreeks gegenereerd kan worden. Als ingangen heeft de PPG o.a. een clock-ingang 
en een trigger-ingang (start). Na elke klokpuls zijn de uitgangen laag of hoog, afuankelijk 
van het geprogrammeerde patroon. De PPG kan 8192 patronen in z'n eigen geheugen 
opslaan, eventueel opgesplitst in meerdere reeksen, elk met een eigen startadres. 

Bij het ontwerp van de PPG is door de Faculteit Technische Natuurkunde rekening 
gehouden met de wens vanuit het LPG-projekt, om het startadres ook te kunnen wijzigen 
nadat de PPG gestart is. Op deze manier kan bij veranderende motorkenvelden de CPU 
-zonder onderbreking- het patroon dat de PPG uitvoert vervangen door een ander vooraf 
ingesteld patroon. 
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5 Hardware PhyDAS 
~otorunanageunent 

5.1 Totaaloverzicht 

In dit hoofdstuk wordt de hardware configuratie besproken van het ontwikkelde PhyDAS 
motormanagement systeem. Een totaaloverzicht hiervan staat in figuur 13. Naast de 
MPS030, PhyBUS-interfaces en de verschillende drivers zijn ook de signaallijnen (-) , 
buslijnen (<=>) en interruptlijnen (···) weergegeven. Links van de PhyBUS staan de 
interfaces die de input van het systeem verzorgen (meten) en aan de rechterkant staan de 
interfaces en drivers die de output verzorgen. Voor de overzichtelijkheid van de figuur 
zijn de verschillende kanalen van één ADC-, PSC-, of SCA-interface afgebeeld alsof het 
losse interfaces zijn (één ADC-interface heeft 8 ADC-kanalen, een PSC en een SCA 
hebben elk 2 kanalen). 

De elementen in de figuur hebben de volgende functie: 

Pulsconvener 

De 1024-puls-, BDP- en CIL-signalen zijn niet TIL-compatibel en moeten daarom 
naar het spanningsniveau 0-5 Volt worden geconverteerd. Bovendien moeten de 
flanken en niveaus van de signalen m.b.v. een schmitt-trigger worden gecorrigeerd. 
Hierbij wordt op het BDP- en CIL signaal een AND-operatie uitgevoerd. Dit 
signaal wordt het BDP-CIL signaal genoemd en geeft elke 720° een puls (zie figuur 
12). 

PSCdeler 

Om het oplossend vermogen van de PARSAM kleiner te maken dan 211"/1024 
radialen en omdat de frequentie van de trigger-input van de PARSAM niet hoger 
dan 25 kHz mag zijn, moet de frequentie van het 1024-PULS signaal, waarmee de 
PARSAM wordt getriggerd, worden afgedeeld. Dit gebeurt m.b.v. een presetscaler. 
Het door de presetscaler gegenereerde signaal wordt 1024-DIV genoemd. 

PSC/SCAPARSAM 

Deze presetscaleren scaler kanalen worden gebruikt voor de bepaling van het BOP
tijdstip ter synchronisatie van de PARSAM-data. Meer hierover in paragraaf 5.3. 

PARSAM 

De PARSAM wordt getriggerd door het afgedeelde 1024-DIV signaal. 16 kanalen 
kunnen worden gemeten en elke keer als een geheugenblok van de PARSAM 
gevuld is wordt via IRQ 14 een interrupt gegenereerd. 
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Fig 13. Hardware configuratie van het PhyDAS motormanagement systeem. Links van de PhyBUS staan de 
interfaces die de input van het systeem verzorgen, rechts van de PhyBUS staan de interfaces die de output 
naar de motorproefstand verzorgen. 
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ADC/DAC 

Op dit moment zijn 16 ADC-kanalen (2 ADC-interfaces) geconfigureerd om 
analoge spanningen te meten. Uitvoer van analoge spanningen vindt plaats via 
DAC-kanalen. 

SCA 

Acht scaler-kanalen kunnen worden gebruikt voor het analyseren van puls-signalen. 
Dit is uit te breiden tot 14 (er zijn 7 scaler-interfaces beschikbaar). PSCscan enabled 
de scalers en bepaalt zo de tijd waarin de scalers pulsjes tellen. 

PSCtimïng 

Deze PSC genereert met een vaste frequentie interruptsignalen op interruptlijn 1. 
Met behulp van deze interrupt wordt het hoofdproces van het motormanagement 
systeem getimed. 

PPG 

De PPG genereert bij de juiste krukashoek (ex) een startsignaal voor de bobine 
driver en voor de presetscalers die de injectordrivers aansturen. Het 1024-PULS 
signaal (clock) en het BDP-CIL-signaal (start) zorgen voor de triggering van de 
PPG. 

Deze presetscalers genereren het TIL-bloksignaal waarvan de lengte overeenkomt 
met de tijd waarin de injectoren moeten openstaan. De presetscalers worden gestart 
d.m.v. de PPG en gebruiken als clock een !MHz-signaal. Als een PSC klaar is met 
het aftellen van de doek-pulsen genereert hij een interrupt om aan de CPU kenbaar 
te maken dat deze -indien nodig- de PSC-instellingen kan wijzigen. 

Injector driver 

Injector driver op basis van het IC LM1949. In paragraaf 5.4 wordt dieper op de 
injector driver ingegaan. 

Bobine driver 

Op dit moment zijn de motorproefstanden elk nog uitgerust met één bobine driver 
met verdeler. In de toekomst is het de bedoeling dat elke cilinder z'n eigen bobine 
krijgt, zodat een verdeler niet meer nodig is. Aangezien er op de PPG nog drie 
ongebruikte uitgangen over zijn, zal dit geen structurele gevolgen hebben voor het 
motormanagement systeem. 
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5.2 Puls converter 

Met behulp van deze schakeling worden de signalen 1024-PULS, BDP en CIL geconver
teerd naar TIL-niveau alvorens ze kunnen worden gebruikt door de PhyBUS-interfaces. 
Bovendien worden met behulp van de QUAD 2-INPUT NAND SCHMITI-TRIGGER 
74HC132 de niveaus en flanken van de pulsen gecorrigeerd en wordt op het BDP- en 
CIL-signaal een AND-operatie uitgevoerd. 

1024-PULS +6V BOP 

Fig 14. De puls conversieschakeling. 

De conversie naar TIL-niveau gebeurt met een zenerdiode (4V7). Allereerst wordt echter 
het spanningsniveau met behulp van twee weerstanden afgedeeld om de signaal-ruisver
houding van het signaal zo hoog mogelijk te houden. 

Het schmitt-trigger IC bestaat uit 4 NAND schmitt-trigger circuits. Omdat de signalen 
niet geïnverteerd moeten worden, worden twee van deze circuits in serie geschakeld. 
Figuur 15 beschrijft de werking van een schmitt-trigger. De twee uitgangs-signalen van 
het IC zijn het gecorrigeerde 1024-PULS signaal en het gecorrigeerde BDP-CIL-signaal. 

out u 

U O,high U o,hlgh in 

t+ 
I 

ul,high .<J 

U1.1ow / 
uo,low . uo,low out 

I 
in 

I \ 

u l,low u i,high t 

Fig 15. Werking schmitt-trigger. Links de karakteristiek, rechts de uitwerking op een vervormde puls. 
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5.3 BDP-bepaling t.b.v. PARSAM 

Het PARSAM interface wordt getriggerd door het afgedeelde 1024-DIV-signaal. Dit 
betekent dat de PARSAM na elke binnenkomende puls een meting uitvoert en vervolgens 
de gemeten data in het PARSAM-geheugen zet. Deze data zijn dus relatief gekoppeld aan 
de krukas, want de afstand tussen de verschillende meetpunten is een bekend aantal 
krukas-graden. 

Het is echter noodzakelijk dat de PARSAM-data absoluut worden gekoppeld aan de 
krukas, zodat bekend is welk datapunt overeenkomt met de krukas stand van 0°. Hiervoor 
wordt het BOP-signaal gebruikt. De PARSAM kan, omdat deze is ontworpen voor 
continue metingen, echter niet steeds opnieuw herstart worden zoals bijvoorbeeld de 
presetscalers en de PPG. De koppeling moet dus ná het meten gebeuren. Behalve aan de 
PARSAM wordt het 1024-DIV signaal daarom ook aan SCAPARSAM toegevoerd. Deze 
scaler wordt ge-enabled door PSCPARsAM· Na de aanvang van een meetserie start het eerste 
BDP deze PSC. De presetscaler enabled de scaler, die vervolgens kruk-pulsen (1024-
DIV) gaat tellen. Op het moment dat het geheugenblok vol is, genereert de PARSAM een 
interrupt op lijn 14, waarna de CPU meteen de scaler uitleest. Het oo punt van de 
meetdata kan worden gevonden door vanaf het einde van het datablok het aantal scaler
pulsen terug te tellen plus een vaste 'uitlees-delay'. Dit delay is de tijd die verstrijkt 
tussen het moment dat het PARSAM-geheugen vol is en het moment waarop de CPU de 
scaler heeft uitgelezen. 

Indien niet alle 16 PARSAM-kanalen bezet zijn, kan het BOP-signaal ook door de 
PARSAM zelf worden geregistreerd. Met een monostable-IC moet de BDP-puls dan wel 
vooraf worden verlengd, zodat het signaal met zekerheid door de PARSAM kan worden 
waargenomen. 

1024-DIV 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

BDP-CIL 

SCAPARSAM 
11111111111111111111111111111111 

tijd 

Fig 16. Signalen van de PhyBUS-inteifaces tijdens een bepaling van het BDP. Na de met
ing kan m.b.v. de waarde in de SCA en de waarde van het delay het BDP-punt van de 
PARSAM-data worden bepaald. 
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5.4 Injector Driver 

5.4.1 Kiezen tussen tijddomein en hoekdomein 

De aansturing van een injector geschiedt in twee fasen. Eerst moet vanaf het bovenste 
dode punt een aantal hoekpulsen (1024-PULS) worden afgeteld om het juiste inspuitrijd
stip te bepalen. Deze fase speelt zich dus af in het hoekdomein. 
Vervolgens wordt gedurende de inspuiUijdsduur de injector open gezet. Deze fase vindt 
plaats in het tijddomein, want de hoeveelheid geïnjecteerde brandstof hangt af van de 
lengte van de tijdsduur. Deze wordt aan de hand van een lMHz-clock afgeteld. 

INJ 1 

INJ2 

BDP D 
BOP 

BOP 

- PPG (hoek) 
.. .. .. .. PSC (tijd) 

)f Interrupt 

INJ3 

D 
INJ4 

I 

Fig 17. Aansturingssignalen voor injectordrivers. Het inspuittijdstip is gekoppeld aan de 
positie van de krukas, de inspuitduur is gekoppeld aan een externe klok. 

Op grond van eenvoud zou men bij het genereren van de inspuittijdsduur ook voor het 
hoekdomein kunnen kiezen. De PPG kan dan namelijk zowel het tijdstip als de tijdsduur 
van inspuiting coördineren. Om twee redenen is dit echter toch niet toegestaan. 

In de eerste plaats vertoont de beweging van de krukas, zelfs in stationaire motortoestand, 
tijdens een omwenteling niet-eenparig gedrag. Omrekeningen van de injectietijdsduur 
tussen het tijddomein en het hoekdomein introduceren daarom een significante fout. De 
grootte van deze fout is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee het toerental wordt 
gemeten. Meerdere toerentalbepalingen binnen een omwenteling zullen het meetsysteem 
onnodig zwaar belasten. Daarom moet bij het generen van de inspuittijdsduur worden 
gewerkt binnen het domein dat fysisch gezien het meest voor de hand ligt, het tijddomein. 
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De tweede reden waarom de inspuitduur niet vanuit het hoekdomein mag worden 
aangestuurd is de volgende. Wordt de injectietijdsduur namelijk niet gedefinieerd aan de 
hand van twee tijdstippen maar aan de hand van twee krukashoeken; dan zal de injector 
bij oneenparigheden ongelijke hoeveelheden brandstof inspuiten. Bovendien zullen de 
injectoren, bij afremming van de motor als gevolg van een groter koppel op de krukas, 
meer gaan injecteren zodat het toerental ongewild automatisch wordt gestabiliseerd. 

Het injectietijdstip moet dus worden bepaald aan de hand van de krukas, en de injectie 
tijdsduur aan de hand van een externe klok. De PPG kan, aangezien hij maar één klok
ingang heeft, deze taken niet combineren. Alleen de krukas-hoeken worden daarom door 
de PPG getimed. Gestart door de PPG zullen presetscalers vervolgens de injectietijdsduur 
van de injectoren genereren. (zie figuur 17). 

5.4.2 Het LM1949 injector driver IC 

Om met het TIL-spanningssignaal afkomstig van 
de presetscaler een injector type 3 optimaal aan te 
kunnen sturen is een nieuwe injector driver 
gemaakt. Deze driver maakt gebruik van het feit 
dat de stroom die nodig is om de injectornaald 
op te lichten groter is dan de stroom die nodig is 
om de naald in opgelichte toestand vast te houden. 
De stroom die nodig is om de naald te lichten 
wordt Ipeak genoemd en blijkt ongeveer vier maal 
zo groot te zijn als de 'houdstroom' Ihold' die de 
naald in gelichte toestand vasthoudt. Door een 
driver te ontwerpen die van dit principe gebruik 
maakt wordt op twee punten voordeel geboekt: 

• De hoeveelheid stroom die gemiddeld door 
de spoel stroomt wordt kleiner, zodat de 
warmtedissipatie van de spoel daalt. Hierdoor 
wordt de levensduur van de injectorspoellanger 
en kan de injector een hoger toerental halen 
zonder oververhit te raken. 

injektor open 

t 

injektor open ~ ca. 1 ms 

r·------------------1 
i 1 i 
i '** i 
1: i 
I. I ; ., 

I ·\ 

; I hold . \ 
I . \ 
; \ 
i .~\~---

_ aanstuurstroom injektor 
--- naaldbeging 

• Hoe groter de stroom door de spoel, des te 
langzamer bouwt het magnetisch veld zich af 
na het opheffen van de stuurstroom. Door 
invoering van de houdstroom Ihold zal de 
sluitingstijd van de injector aanzienlijk 

Fig 18. Invloed van stroomsterkte op sluitings
tijd injektor. 

korter worden. 

Vooral het tweede voordeel is van groot belang, daar zo het regelbereik van injector type 
3 nog verder kan toenemen. In figuur 18 wordt de invloed van de grootte van de 
injectorstroom op de sluitingstijd weergegeven. 
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Het National Semiconductor IC LM1949 is uitermate geschikt om een laag-ohmige 
injector van stroom te voorzien. Het IC laat de stroom in eerste instantie oplopen tot ~eak' 
zodat de injector geopend kan worden. Vervolgens neemt de stroom af tot ~old· Ihold kan 
worden ingesteld door de keuze van een weerstand. Ipeak is vier keer zo groot als Ihold· 

In appendix C staat het schakelschema en de bijbehorende printplaat-layout van de 
injector driver die geoptimaliseerd is voor injector type 3. Omdat de stroomsterkte tot 4A 
moet kunnen oplopen in het secundaire circuit, zijn de stroombanen hiervan zo breed 
mogelijk gemaakt. 

Eén exemplaar is geproduceerd en is onder andere in een duurproef van meer dan 60 uur 
getest met injector type 3. In de periode na mijn afstuderen zullen nog 7 drivers worden 
bijgemaakt, zodat alle motorproefstanden van drivers kunnen worden voorzien. 
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6 Software 
Structuur 

Nu de hardware van het motormanagement besproken is, kan de software worden 
behandeld. Dit vindt in twee fasen plaats. In dit hoofdstuk zal de structuur van de 
software aan de orde komen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de wijze van meten, 
sturen en regelen van de motor, op de verschillende processen die hierbij worden 
gebruikt, en zal worden besproken waarom de programmatuur object-georiënteerd is 
opgezet. In hoofdstuk 7 komen vervolgens de details van de software aan bod. 

6.1 Stationaire en transiënte experimenten 

6.1.1 Sturen en regelen 

Bij het motormanagement moeten we onderscheid maken tussen sturen en regelen. 
Daarom worden nu eerst de definities van een regelketen en een stuurketen gegeven 
(volgens [6]). 

Een regelketen is een gesloten keten (kring) waarin de gemeten waarde van een 
geregelde grootheid wordt vergeleken met de ingestelde waarde; afhankelijk van het 
verschil van deze twee waarden wordt de geregelde grootheid zodanig bernvloed dat 
het verschil kleiner wordt. 

Een stuurketen is een keten die als regel uitgaat van de gemeten waarde(n) van één 
of meer procesvariabelen en afhankelijk daarvan het proces - doch NIET de zojuist 
genoemde procesvariabelen - beïnvloedt. 

Het essentiële verschil tussen regelen en sturen is het feit dat het effect van een stuurketen 
op een proces voor de stuurketen onmerkbaar is, terwijl het effect van de regelketen op 
het proces nu juist door de regelketen zelf voortdurend wordt geverifieerd. 

Bij het motormanagement vindt het sturen plaats aan de hand van gemeten grootheden 
waarmee d.m.v. een bijbehorend kenveld de waarde van de te sturen grootheid berekend 
kan worden. 

Regelen wordt op beperkte schaal toegepast. In commerciële systemen zit bijvoorbeeld 
een lambda regeling. Deze regeling stabiliseert lambda rond À= 1 (stoïchiometrische 
verbranding) door de waarde ervan te meten en aan de hand hiervan de brandstofinspui
ting te wijzigen. Op de motorproefstand wordt het regelen meestal uitgevoerd door de 
experimentator. Daarom houdt het motormanagement systeem zich op dit moment alleen 
nog maar bezig met het meten en sturen van grootheden. In een later stadium zal de 
toevoeging van een regel-algoritme relatief eenvoudig zijn. 
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Uitlezen van meetdata uit PhyBUS 'input'-interfaces 

Het aantal metingen dat per seconde kan worden uitgevoerd is afhankelijk van de 
interfaces (ADC, SCA, PARSAM) die gebruikt worden. Wordt bij een hoge meetfrequen
tie een spanningsverschil met een ADC of een hoeveelheid pulsen met een SCA gemeten, 
dan moet rekening worden gehouden met een zware belasting van de CPU (hoofdstuk 4). 
Bij hoge scanfrequenties wordt voor het meten van spanningen dan ook aangeraden om de 
PARSAM te gebruiken. Voor het meten van puls-reeksen bij hoge scanfrequenties is 
meestal ook een alternatief voorhanden. De meeste meetsensoren hebben, naast een 
uitgang die pulsen afgeeft, ook een uitgang die de pulsfrequentie in de vorm van een 
spanning aanbiedt. Er moet dan wel worden gecontroleerd of de tijdsduur waarover de 
sensor de pulsfrequentie middelt niet groter is dan de tijdsduur tussen twee PARSAM
metingen. 

Aangezien de meeste te meten signalen (zeker de signalen die vaak per seconde moeten 
worden gemeten, zoals de signalen afkomstig van de gasanalyse) in de vorm van een 
spanningsverschil worden aangeboden aan het PhyDAS systeem, kan worden gesteld dat 
het PhyDAS systeem nauwelijks of geen beperkingen oplegt aan de invoer van data. Bij 
lage scanfrequenties (tot 10 Hz) beschikt men over ADC's en SCA's. Is behoefte aan een 
hogere meetresolutie, bijvoorbeeld bij transiënte metingen, dan kunnen m.b.v. de 
PARSAM 16 signalen synchroon worden gemeten, met een meetfrequentie van maximaal 
25 kHz. Deze meetfrequentie is meestal meer dan voldoende. De HORIBA meet 
bijvoorbeeld met een frequentie van "slechts" 1 kHz. 

Uitvoer van stuurdata naar PhyBUS 'output'-interfaces 

Wat betreft het aansturen van de PhyBUS-interfaces kan een analoog betoog worden 
gehouden. Is de tijdsduur tussen twee veranderingen van een uit te voeren grootheid 
relatief groot (frequentie tot 10Hz), dan kan de CPU elk actie zelf coördineren. Moet een 
TIL-signaal vaker per seconde worden gewijzigd, dan kan de CPU niet meer elke 
verandering zelf uitvoeren en moet worden geprobeerd om zoveel mogelijk de PPG te 
gebruiken. In het geheugen van de PPG kan namelijk een groot gedeelte van de uitvoerac
ties worden voorgeprogrammeerd. De CPU hoeft de PPG dan alleen nog maar te starten. 
De aansturing van het tijdstip van injectie en ontsteking is dus geen probleem. 

Zoals in paragraaf 5.4 is uiteengezet moet de injectietijdsduur worden verzorgd door 
vier PSC-kanalen (twee presetscaler-units). Zij geven na inspuiting d.m.v. een interrupt 
zelf aan dat hun instelling mag worden veranderd. De CPU moet de instelling van een 
PSC wijzigen vóórdat deze weer aan een nieuwe actie bezig is. Bij 6000 RPM (maximale 
toerental) betekent dit dat de CPU binnen 5 ms moet reageren. Aangezien dit het enige 
tijdkritische deel van de uitvoer is betekent dit geen extreme belasting voor de CPU. 
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Sturen: combinatie van uitlezen en instellen interfaces 

Bij het sturen kan de haalbare snelheid van het computersysteem ons parten gaan spelen. 
De CPU moet namelijk binnen een bepaalde tijd na het meten van de verschillende 
grootheden reageren, door het wijzigen van de instelling van de uitvoer-interfaces. De tijd 
waarbinnen gestuurd moet worden wordt de stuurtijd tstuur genoemd en is verschillend voor 
stationaire en transiënte processen. 

Bij stationaire processen treden er geen significante veranderingen op binnen één seconde 
(tstuur = 1 s). Binnen deze tijd kan het PhyDAS systeem gemakkelijk eerst meten en 
vervolgens - met de nieuwe resultaten -injectoren en ontstekingen aansturen. 

Bij transiënte processen is de stuurtijd veel kleiner, doch nooit kleiner dan de tijdsduur 
tussen twee injecties of ontstekingen. Bij het maximale toerental van 6000 RPM (100Hz) 
komt deze tijd overeen met 5 ms. Per omwenteling van 10 ms komen er namelijk 2 
cilinders aan de beurt. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat de injectietijdstippen 
allemaal even ver van elkaar liggen (5 ms). Dit is natuurlijk niet het geval zodat fswur 
kleiner kan zijn dan 5 ms. Omdat echter 6000 RPM meestal toch niet wordt bereikt is de 
streefwaarde van 5 ms in het algemeen een goed uitgangspunt. 

5 ms bij 6000 RPM 
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Fig 19. Weergave van de waarde van t,,_. en de relatie tussen de invoer 
en uitvoer in een stuurproces. 

Is sturen ook haalbaar in een transiënt proces? 

Bij transiënte processen moet het computersysteem dus een 1swur van 5 ms halen. Realisatie 
hiervan is alleen mogelijk indien hardware en software volledig zijn toegespitst op het te 
sturen proces. De lijnen tussen invoer en uitvoer moeten namelijk zo kort en eenvoudig 
mogelijk zijn. 

Met een allround data-acquisitie systeem, zoals PhyDAS, is het niet mogelijk om binnen 5 
ms te meten én in te grijpen. De data-invoer op zich is hierbij niet het probleem en de 
data-uitvoer ook niet. De tijd tswur is echter groter dan 5 ms vanwege de architectuur van 
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de hardware en de opbouw van de software. Bij het PhyDAS systeem komen we toch al 
gauw tot een tstuur van 50 tot 100 ms. 

Een aantal motormanagement systemen die onlangs op de markt zijn verschenen kunnen 
wél aan latuur = 5 ms voldoen. In appendix B worden drie van deze systemen besproken 
(Siemens, GET, Zytek). 

Het realiseren van de lage reactietijd eist echter zijn tol. Nadat de systemen zijn 
ontwikkeld zijn hardware en software nog maar in zeer beperkte mate te wijzigen. 
Daarbij is het vaak alleen mogelijk om de sensoren, injectoren en ontstekingen te 
gebruiken die door het bedrijf bij het motormanagement systeem worden meegeleverd. 
Bovendien is de software volledig in assembler geschreven, niet gedocumenteerd en 
aanwezig in (flash-) EPROM, zodat software-wijzigingen praktisch alleen te verwezenlij
ken zijn door de leverancier. 

Het systeem moet dus door de leverancier op maat worden afgeleverd. Van de drie 
genoemde leveranciers kunnen alleen GET en Zytek dit realiseren. 

6.1.2 Transiënte meetmethode herzien 

Ten aanzien van het probleem rond tstuur kan op twee manieren actie worden ondernomen: 
óf een reeds ontwikkeld systeem (GET, Zytek) wordt hardware- en software-matig 
aangepast, óf de experimentele opzet van het onderzoek aan transiënte processen wordt 
gewijzigd. 

Het op maat bouwen of laten bouwen van een data-acquisitiesysteem kan pas wanneer alle 
eisen waaraan het systeem moeten voldoen eenduidig op tafel liggen. En zelfs als de 
systeemeisen bij aanvang van het onderzoek geheel bekend lijken te zijn, dan zullen extra 
aanpassingen in een later stadium vaak toch niet te voorkomen zijn. Pas in de loop van 
het onderzoek wordt namelijk duidelijk waar de zwaartepunten komen te liggen en in 
welke richting zal worden verder gegaan. Het systeem zal tijdens het onderzoek dus 
moeten kunnen mee-ontwikkelen. Daar met uitbesteding van software-aanpassingen toch 
al gauw enkele tienduizenden guldens per ontwikkeling gemoeit zijn, komt dit neer op een 
niet te begroten investering. 

Daarom is nagegaan of het onderzoek aan transiënte processen niet op een andere manier 
kan plaatsvinden (dus zonder de noodzaak van de haalbaarheid van lswur= 5 ms), zodat het 
PhyDAS-systeem toch kan worden ingezet. Hierbij is de vraag gesteld of het werkelijk 
noodzakelijk is dat de invoer en uitvoer van data gekoppeld plaatsvindt. Het is namelijk 
ook mogelijk om beide te ontkoppelen, door de benodigde uitvoeracties (injector, 
ontsteking) vooraf zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen en tijdens het uitvoeren van de 
reeks stuuropdrachten de reactie van de motor te meten. De meetgegevens, die met een 
veel hogere resolutie dan 5 ms kunnen worden verkregen, dienen ná het meetproces als 
evaluatiemateriaal waarmee de uitgevoerde reeks opdrachten kan worden gecorrigeerd. 
Het transiënte proces kan hierna met een aangepaste set stuuropdrachten worden herhaald 
(zie figuur 20). 
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Fig 20. Transiënte meetmethode: uitvoer ..,. invoer ..,. analyse. 

In feite geeft deze meetmethode de onderzoeker een optimale vrijheid. Hij kan namelijk 
een motor-toestands-traject tot in de details controleren en beschikt naderhand over zeer 
gedetailleerde meetgegevens. Na de fase van onderzoek zullen de eisen waaraan een 
automotive motormanagement systeem moet voldoen bekend zijn. Dan hoeft pas te 
worden beslist of aan de hand van de opgedane kennis een bestaand motormanagement 
systeem éénrnalig wordt gewijzigd, of dat zélf een automotive systeem wordt ontwikkeld. 

6.1.3 PhyDAS motormanagement: stationaire en transiënte mode. 

Samengevat zal in het PhyDAS motormanagement dus onderscheid gemaakt worden 
tussen twee modes: 

• Stationaire mode: invoer- analyse- uitvoer 

• Transiënte mode: uitvoer - invoer - analyse 
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6.2 Proces structuur 

6.2.1 Stationaire mode 

Data-acquisitie zet aan tot het programmeren in processen. Er zijn namelijk een aantal in 
beginsel op zichzelf staande handelingen die naast elkaar moeten worden uitgevoerd. Zo 
moet het systeem onder andere meetwaarden innemen en uitvoeren, gegevens analyseren, 
resultaten op het scherm afbeelden en tegelijkertijd ook de bewakingsparameters controle
ren. 

De multitasking eigenschappen van het PhyDAS operaring systeem PEP030 maken het de 
programmeur mogelijk om proces-gestructureerde software te ontwikkelen. Om de 
communicatie en synchronisatie tussen de verschillende processen correct te laten 
verlopen worden semaforen gebruikt. Door een semafoor te activeren kan een proces 
ervoor zorgen dat de andere processen die dezelfde semafoor gebruiken in wachtende 
toestand blijven totdat het proces de semafoor weer vrijgeeft. Zo is men ervan verzekerd 
dat op globale variabelen die door meerdere processen worden gebruikt niet tegelijk 
verschillende operaties worden uitgevoerd. In figuur 21 is te zien hoe het motormanage
ment systeem er uit zou zien indien de verschillende parallelle taken elk in een apart 
proces worden ondergebracht. Deze processtructuur is toegepast in het data-acquisitiesys
teem van V. K waks [8]. 

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

Fig 21. Mogelijke processtructuur, elke taak heeft zijn eigen proces. 

Programmeren in processen resulteert in eenvoudige en overzichtelijke programmatuur. 
De toepassing van processen heeft echter ook nadelen, zoals de lagere executie-snelheid 
van het programma. Dit komt doordat de verschillende taken natuurlijk niet echt parallel 
worden uitgevoerd. De CPU maakt iedere 20 ms een ander proces actief, zodat het voor 
de gebruiker lijkt alsof de taken tegelijkertijd worden uitgevoerd. Maakt een actief proces 
de 20 ms niet vol, dan is de overblijvende CPU-tijd voor de andere processen verloren. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als een meetproces in een lus actief wacht totdat weer een 
nieuwe meetronde wordt gestart. Daarnaast gaat systeemtijd verloren doordat bij elke 
proces-omschakeling de systeem-parameters van het afgebroken proces op de CPU-stack 
moeten worden gezet en de parameters van het volgende proces van de stack moeten 
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worden afgehaald. Tot slot vraagt de afuandeling van het semaforen-mechanisme m 
PEP030 op zich al een aanzienlijke tijd van de CPU. 

Omdat een hoge executiesnelheid voor het motormanagement systeem erg belangrijk is, is 
gezocht naar een compromis tussen het ontwikkelen van zo overzichtelijk mogelijke en 
van zo snel mogelijke programmatuur. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende 
richtlijnen: 

• Parallelle taken die gecombineerd kunnen worden tot één (seriële) reeks van taken 
moeten zoveel mogelijk worden ondergebracht in één proces. 

• Actief wachten in processen moet worden voorkomen. Als een proces niets te doen 
heeft moet het worden stopgezet, want anders krijgt het toch elke beurt tijd 
toegewezen door de CPU. Het opnieuw starten van het proces kan door een andere 
taak gebeuren of door een interrupt. 

• Indien veel semaforen nodig blijken te zijn moet worden overwogen of de taken in 
verschillende processen, die niet tegelijk mogen plaatsvinden, in één proces kunnen 
worden ondergebracht. Dan zijn de semaforen die het programma vertragen niet 
meer nodig. 

De uiteindelijke processtructuur van de software staat in figuur 22. Deze structuur bestaat 
naast het user-proces (de programmeur of experimentator die het programma kan volgen 
of in het programma kan ingrijpen) uit slechts drie andere processen, welke elk door een 
externe interrupt worden gestart en na uitvoering van hun taken stopgezet worden. 

Fig 22. Gebruikte stationaire processtructuur: compromis tussen overzicht en snelheid. 

Hoofdproces is het proces IRQSCAN (proces 1), dat de systeembewaking, de input
analyse-output, de disk-1/0 en het bijwerken van het uitvoerscherm (display) uitvoert. Het 
proces wordt via interrupt IRQl van PSCtiming een aantal keer per seconde gestart. Tijdens 
elke proces-executie worden de tellers van de zogenaamde scangroepen met één ver
hoogd. Een scangroep bestaat uit een aantal taken die met dezelfde frequentie moeten 
worden uitgevoerd. Bereikt de teller van een scangroep een vooraf ingestelde waarde 
(scantijd van groep), dan worden de taken van deze scangroep uitgevoerd. Op deze wijze 
worden de taken bewaken, invoer, uitvoer, display en disk-1/0 zeer exact getimed. 
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Naast het proces IRQSCAN zijn er nog twee processen. Deze processen krijgen een 
hogere prioriteit dan het eerste proces, want ze moeten meteen worden uitgevoerd als ze 
worden aangeroepen. Het proces IRQPARSAM (proces 2) krijgt van beide processen de 
hoogste prioriteit en wordt door de PARSAM gestart als één van de twee PARSAM
geheugenbanken vol is en per DMA kan worden uitgelezen. Dit proces moet onmiddellijk 
na binnenkomst van interrupt 14 worden gestart, omdat dan meteen SCAPARSAM moet 
worden uitgelezen. 

Het andere proces IRQINJEKTOR (proces 3) wordt alleen geactiveerd als de injectie
tijd van een injector moet worden gewijzigd. Er wordt dan gewacht op de interrupt 
afkomstig van de PSC die de injector aanstuurt. Deze interrupt wordt gegenereerd als de 
PSC klaar is met het aftellen van de inspuitduur en geeft aan de CPU te kennen dat deze 
de nieuwe inspuitduur aan de PSC kan doorgeven. Dit proces moet zo snel mogelijk na 
binnenkomst van de interrupt worden uitgevoerd, omdat de PSC anders alweer met de 
volgende inspuiting bezig kan zijn. 

De geschetste processtructuur garandeert een snelle en ongecompliceerde afwerking van 
de verschillende taken. Passief wachten komt niet voor en de invoer van semaforen is, 
doordat de processen elk een verschillende prioriteit hebben, niet nodig. 

6.2.2 Transiënte mode 

Wat verandert er nu in de transiënte mode aan de stationaire processtructuur? In feite 
wordt alleen de verbinding tussen de invoer- en uitvoertaken verbroken (figuur 23). Dit 
betekent dat proces 1 bijna volledig kan worden uitgezet, aangezien de taken in dit proces 
een te lage frequentie hebben om tijdens het doorlopen van het transiënte traject uitge
voerd te worden. 

Pas ná de uitvoering van het transiënte traject worden de uitgevoerde stuurdata (PPG, 
PSC) gecombineerd met de door de PARSAM gemeten gegevens en geanalyseerd. Dan 
worden ook pas de taken met betrekking tot het display en de disk-1/0 afgewerkt. 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Fig 23. Transiënte processtructuur. 
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6.3 Object georiënteerde opbouw 

Software ontwikkeling kan plaatsvinden, hetzij op basis van functionele methodes, dat wil 
zeggen met het accent op operaties, dan wel op basis van data-structuur ontwerpmethodes. 
In het eerste geval worden data globaal behandeld, terwijl dit in het tweede geval geldt 
voor de operaties. 
Met object-georiënteerde ontwerpmethoden probeert men tussen deze twee uitersten in te 
gaan zitten, door zo dicht mogelijk bij de real-world objekten te blijven: iedere module in 
het systeem representeert een object of verzameling van objecten uit de probleemruimte. 

Het PhyDAS motormanagement is in grote lijnen object-georiënteerd obgebouwd. Dit 
heeft een transparante en flexibele programmeer- en gebruikersomgeving als gevolg. De 
probleemruimte is obgebouwd uit vijf soorten objekten: input, output, grootheid, groep en 
grafische objekten. 

6.3.1 Input objecten: ADC, SCA, PARSAM, TERMINAL 

De PhyBUS-interfaces ADC, SCA en PARSAM die voor de invoer van meetdata zorgen 
worden voorgesteld als input-objecten. Ook de data-invoer vanaf de terminal is een input
object. 

6.3.2 Output objecten: DAC, PSC, PPG, GDC 

De PhyBUS interfaces DAC, PSC en PPG en de grafische schermdriver GDC worden in 
de motormanagement software beschouwd als output-objecten. 

6.3.3 Grootheden als object: GRH 

Data afkomstig van een PhyBUS-interface of terminal, of berekend aan de hand van 
andere gegevens, worden vertegenwoordigd door het object grootheid (GRH). Dit object 
heeft een primaire functie in het motormanagement systeem en er is plaats gemaakt voor 
200 van deze objecten. Elke GRH is door middel van een eigen data-bestandje volledig te 
definiëren. Zo'n databestand ziet er als volgt uit: 

0 Status reëel, virtueel, ongedefinieerd 
1 Input way ADC, SCA, PARSAM, Terminal 
2 Output way DAC, PSC, PPG, No output 
3 Input eh nr ADC/SCA/PARSAM 
4 Output eh nr DAC/PSC/PPG 
s Conv way tabel, polynoom 
6 Virt way kenveld, formule 
7 groep nr nr scangroep waartoe GRH behoort (1,2,3,4) 
8 name naam GRH (20 karakters) 
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Met behulp van het statusveld (0) wordt van de GRH een reële grootheid of virtuele 
grootheid gemaakt. Een reële grootheid heeft als input een PhyBUS-interface of de 
terminal. Een virtuele grootheid wordt berekend uit één of meer reële of andere virtuele 
grootheden. 

Is een GRH reëel dan kan m.b.v. veld 1 worden bepaald welk interface de meting 
verzorgt of dat de invoer gebeurt via de terminal door de gebruiker. Met veld 3 wordt het 
nummer van het input-interface aangegeven. 
De waarde die afkomt van het meetinterface (0-lOV of aantal pulsen) moet nog worden 
geconverteerd naar de juiste eenheid. Veld 5 bepaalt of dit met een polynoom of met een 
tabel moet gebeuren. Het polynoom is van de vijfde graad. Dit drukt de gemeten spanning 
nauwkeurig genoeg uit in de fysische grootheid. De tabel is opgebouwd uit 16 punten 
(non-equidistant). 

Een virtuele GRH wordt uit de andere grootheden berekend m.b.v. een formule of een 
tabel (kenveld). Deze formule kan per grootheid worden ingevoerd in de library VIRTLIB 
(paragraaf 7.5). De keuze tussen een formule en een kenveld wordt gemaakt met behulp 
van veld 6. 

Alle GRH kunnen worden verbonden met een output-object. Met veld 2 wordt het output
interface gekozen. Veld 4 bepaalt vervolgens het nummer of kanaal van dit interface. 

De grootheden kunnen worden ondergebracht in vier scangroepen. Elke scangroep heeft 
een eigen scanfrequentie. Deze frequentie bepaalt hoe vaak per seconde de tot de groep 
behorende grootheden invoer-, analyse- en uitvoer-operaties ondergaan. Veld 7 geeft het 
nummer van scangroep waartoe de GRH behoort. Tot slot wordt in veld 8 de naam van 
de GRH opgeslagen. 

In figuur 24 is het input-ORH-output mechanisme grafisch weergegeven. Voor elk van de 
200 grootheden kan zo'n figuur worden opgesteld. Samen met de groepsindeling uit de 
volgende paragraaf ligt zo de basis van het PhyDAS motormanagement systeem vast. 

input obj GRH xx (0-199) output obj 

IAocf. loAcl 
. . . . . . . . . 

'rt 1 formule VI U99 kenveld 

Fig 24. Schematische weergave van het object GRH en zijn in- en uitgangen. 
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6.3.4 Scangroepen als object: GRP 

Een verzameling taken, die met dezelfde frequentie moet worden uitgevoerd, wordt 
ondergebracht in het object scangroep (GRP). De volgende scangroepen zijn gedefinieerd: 

scangroep 0 
scangroep 1 
scangroep 2 
scangroep 3 
scangroep 4 
scangroep 5 
scangroep 6 
scangroep 7 
scangroep 8 
scangroep 9 

display-update 
meten/analyseren/sturen 1 
meten/analyseren/ sturen 2 
meten/analyseren/sturen 3 
meten/analyseren/sturen 4 
nog geen taken 
nog geen taken 
PARSAM 
bewaking 
disk-I/0 

Scangroepen 1 t/m 4 verzorgen de meet- en stuurtaken van de GRH-objekten. Door voor 
de vier scangroepen verschillende scantijden te nemen kunnen sommige grootheden vaker 
worden gemeten/aangestuurd dan andere grootheden. Het bijwerken van het GDC-scherm 
wordt verzorgd door scangroep 0. In het algemeen zal deze taak iedere 2 seconden 
plaatsvinden, maar de experimentator kan ook kiezen voor een andere update-frequentie 
(via de scantime van scangroep 0). 

Van de overige scangroepen verzorgt Scangroep 7 het functioneren van het PARSAM
interface en nemen groep 8 en 9 respectievelijk de bewakings- en fileserver-taken voor 
hun rekening. 

Het proces IRQSCAN zorgt ervoor dat elke scangroep (PARSAM-scangroep 7 
uitgezonderd) met de juiste frequentie wordt gestart. De PARSAM scangroep wordt 
gestart door het PARSAM-interface zelf (proces IRQPARSAM). 

Net als een GRH heeft ook een GRP een eigen parameterbestand. In dit bestand van 20 
velden worden gegevens zoals de scantime (reciproque van scanfrequentie), het aantal 
acties sinds de laatste display-update (groep-index) en het aantal grootheden in de groep 
opgeslagen: 

0 aantal reële grootheden 10 PARSAM parameters 
1 aantal virtuele grootheden 11 PARSAM parameters 
2 index van scangroep 12 PARSAM parameters 
3 scantime 13 PARSAM parameters 
4 geen functie 14 PARSAM parameters 
s geen functie 15 PARSAM parameters 
6 geen functie 16 PARSAM parameters 
7 geen functie 17 geen functie 
8 geen functie 18 geen functie 
9 geen functie 19 status (0/1) 

Niet alle velden worden door elke scangroep gebruikt. Alleen het statusveld, waarmee een 
groep kan worden geactiveerd en de scantime worden door alle groepen gebruikt. 
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6.3.5 Grafische objecten: TXT, BAR, CUR 

De informatie die op het GDC-scherm wordt weergegeven kan in twee groepen worden 
ondergebracht: 

• Informatie, die tijdens het experiment niet meer hoeft te worden gewijzigd, zoals 
vaste teksten, lijnen en kaders. Deze informatie behoort tot het achtergrondscherm. 

• Informatie, die tijdens het experiment moet worden veranderd, zoals waarden van 
grootheden, indexen van groepen en lijnen van grafieken. Deze informatie maakt 
deel uit van het voorgrondscherm. 

Het achtergrondscherm wordt aan het begin van het experiment getekend en hoeft 
vervolgens niet meer te worden bijgewerkt. De layout is gedefinieerd in de library 
DISPLIB. Het voorgrondscherm wordt door scangroep 0 (display) regelmatig bijgewerkt. 
De elementen die deze scangroep via de GDC kan afbeelden worden grafische objecten 
genoemd. 

Elk object heeft wederom een eigen bestand met parameters. Nadat positie, afmetingen, 
kleur en andere gegevens in dit bestand zijn ingesteld kan door programmeur of gebruiker 
gewoon gewerkt worden met de objectnaam of het objectnummer. De computer zoekt zélf 
de bij het object behorende gegevens op, en zorgt zo dat het object correct wordt 
afgebeeld. 

Het tekstkader object: TXT 

Dit object beeldt een tekstblok van maximaal 14 karakters af op het scherm. Positie, 
afmetingen, stijl (cursief), rotatie (0° of 90°) en kleur zijn voor ieder TXT-object instel
baar. 

Het bar object: BAR 

Het BAR-object is een balk, waarvan de lengte correspondeert met de waarde van de 
bijbehorende GRH. Positie, afmetingen, kleur, rotatie (0° of 90°) en stijl van assen en 
legenda kunnen per object worden gedefinieerd. Doordat alleen het gedeelte van de balk 
dat verandert wordt bijgetekend of weggehaald, wordt een hoge executiesnelheid 
gerealiseerd. Te veel van deze objecten op één pagina kunnen echter voor een te zware 
belasting van de CPU zorgen en de andere taken in gevaar brengen. In de fase na mijn 
afstuderen zal ervoor worden gezorgd dat het systeem hier zelf voor waarschuwt. 

Het curve object: CUR 

Dit object tekent een grafiek van het verloop van een grootheid in de tijd. Positie, 
afmetingen, schaal en kleur van de assen, en het tijdsbestek van het verloop zijn instel
baar. Wat betreft de executiesnelheid geldt hetzelfde als voor het BAR-object. Te veel 
objecten op één scherm kunnen voor systeemvertragingen zorgen. 
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6.4 Conflict tussen overzichtelijkheid en snelheid van programmatuur 

Naar aanleiding van de besproken object-gestructureerde aanpak wordt in deze paragraaf 
een beschrijving gegeven van het conflict dat ontstaat wanneer er enerzijds geprobeerd 
wordt zo overzichtelijk en flexibel mogelijk te programmeren, en er anderzijds wordt 
getracht om de executiesnelheid van de programmatuur zo hoog mogelijk te maken. 

De executiesnelheid en de overzichtelijkheid/flexibiliteit van een programma is afhankelijk 
van twee te variëren parameters: 

• Afstand van programmeerniveau tot laagste programmeerniveau (assembler). 
Naarmate de programmeertaal meer mogelijkheden kent en gebruikersvriendelijker 
wordt neemt deze afstand toe. In het PhyDAS-systeem zijn er in principe 3 niveaus: 

assembler - compiler - PEP030 

• Mate waarin operaties, data, I/O-bussen etc. worden beschreven als objecten. 
Hoe meer dit gebeurt, des te overzichtelijker wordt de programmatuur. Tegelijker
tijd neemt vanwege de minder direkte programmeermethode de executiesnelheid af. 

In het algemeen gaat een grote overzichtelijkheid en flexibiliteit van een programma dus 
gepaard met een lagere executiesnelheid. Vanuit deze zienswijze is het werken met 
objecten in een tijdkritisch systeem dan ook af te raden. Hoewel de vertragende eigen
schap van objecten een gegeven is, kunnen objecten tóch ervoor zorgen dat de totale 
systeemprestaties toenemen. Dit komt doordat zij de programmeur prikkelen om de 
programma-structuur regelmatig van een andere kant te beschouwen. In eerste instantie 
volstrekt verschillend lijkende processen blijken ineens samen gevoegd te kunnen worden 
tot één sneller proces, en het aantal taken en keuze-mogelijkheden in een programma kan 
plotseling worden teruggebracht tot een veel minder ingewikkelde en snellere programma
structuur. 

Ook in de software van het motormanagement systeem is de structuur vereenvoudigd en 
zijn de connecties en datalijnen veel korter geworden als gevolg van het object-goori
enteerde denken: 

• Alle soorten grootheden, of ze nu gemeten worden door een PhyBUS-interface, 
berekend worden met een formule, ingegeven worden door de experimentator, of 
dat ze interfaces aansturen, worden op gelijke wijze behandeld. 

• De verschillende taken die elk met hun eigen frequentie moeten worden uitgevoerd 
en die in feite een geheel verschillende oorsprong hebben, zoals data meten, display 
bijwerken, bewaken en data uitvoeren, kunnen in de vorm van een scangroep toch 
analoog worden behandeld. 

• Door het definiëren van grafische objecten hoeft de gebruiker zich niet meer druk 
te maken over de wijze van output naar het GDC-scherm. Elk output object wordt 
op gelijke wijze aangestuurd, waardoor een ingewikkelde software-structuur wordt 
voorkomen. 
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7 Software 
in detail 

MAINPROG (USER) 

Fig 25. Hiërarchische opbouw van de software. 

In dit hoofdstuk worden de bibliotheken (libraries) beschreven waarin alle variabelen, 
procedures en processen worden gedeclareerd. Op dit moment is de stationaire mode bijna 
geheel afgerond. De transiënte mode is nog beperkt tot de PARSAM data-inname. Dit 
maakt voor de bespreking van de software weinig uit, daar beide modes grotendeels 
gebruik maken van dezelfde procedures. Fig 25 geeft de bibliotheken-opbouw van de 
software weer. 

7.1 De software module INTLIB 

In INTLIB worden de basisprocedures gedeclareerd, die data lezen/schrijven van/naar een 
PhyBUS-interface, de GDC uitgezonderd. Ook de procedure scan_grp, die deze basispro
cedures combineert tot één procedure waarmee alle metingen van een hele scangroep 
worden afgewerkt, wordt hier aangemaakt. Deze procedure wordt aangeroepen door het 
proces IRQSCAN. 
Om een zo hoog mogelijke executiesnelheid te bereiken is INTLIB gecompileerd. 
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7.2 De software modules GDCLIB en GDCAPP 

Aangezien niet alle programmatuur met behulp van de EPEP-compiler kan worden 
gecompileerd, zijn de procedures die het GDC-interface aansturen ondergebracht in twee 
libraries, waarvan GDCLIB de te compileren procedures bevat en GDCAPP bestaat uit de 
niet te compileren procedures. 

Naast de basisfuncties, zoals het tekenen van lijnen en geometrische figuren, bevat 
GDCLIB ook de meer uitgebreide procedures die de verschillende objecten zoals 
grafieken, tekstkaders en staven voor hun rekening nemen. Compilatie levert bij deze 
procedures vanwege het grote aantal herhalingen van operaties veel tijdwinst op. 

In GDCAPP staan onder meer de procedures die getallen (integer, real) omzetten in 
tekst-strings. Tekst moet namelijk in de vorm van losse karakters aan de GDC worden 
doorgegeven. Conversie van reai/integer naar string geschiedt met behulp van het type 
variabele pipe, welke niet ondersteund wordt door de EPEP-compiler. 

7.3 De software module IOLIB on ontwikkeling) 

Deze module draagt zorg voor de in- en output van meetdata van en naar de fileserver. 
Ook de printroutines bevinden zich in deze library. 

7.4 De software module V ARLIB 

In VARLIB worden alle globale systeem-variabelen/arrays en de meet-variabelen 
gedeclareerd. Daarnaast bevat deze library drie procedures waarmee de systeem-varia
belen en -arrays kunnen worden gewijzigd (CP: Change Parameter), vanaf de fileserver 
worden ingeladen (GP: Get Parameter) of naar de fileserver worden weggeschreven (SP: 
Save Parameter). Met deze variabelen worden dus niet de meetdata bedoeld, maar alleen 
de data die de systeemstructuur bepalen zoals de configuratie van grootheden, groepen, 
tekstkaders, grafieken etc. (ongeveer 100 kbyte). 
Met de procedure CP kunnen alle systeemdata menugestuurd worden gewijzigd. De 
ingevoerde waarden worden meteen gecontroleerd en verwerkt. In figuur 26 staan het 
hoofdmenu en drie submenu's van CP afgebeeld. In het GRH-submenu is GRH 1 
weergegeven. Deze grootheid (concentratie C02) wordt in dit voorbeeld gemeten door de 
PARSAM-scangroep. Het submenu van de PARSAM-scangroep is ook afgebeeld. 
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"V~IUiitt llil®~ llilooffdim®ITliiUI ikM llil®~ 
©Jibjoot W©ll'd®ITll gi®ik©&::®ll'il, WMNea.uril 
di® IP~IfMiil®~®rn m©J~~®IrD W©lfdi®lrD 
g®wöj:zl@<d 

1. TXT_dat1 
2. TXT_dat2 
3. TXT_dat3 
4. TXT_dat4 
5. PAGE1_dat 
6. PAGE2_dat 
7. PAGE3_dat 
8. PAGE4_dat 
11. BAR_nat2 
12. BAR_real 
15. CUR_dat 
21. GRH 
31. GAP 
41. MAIN 

99. EXIT 

Make your choice: _ 

Scantime (T): 200ms 

·REAL·(C-A-0-M)· -virtual------·-·-

0: 11-Pfu 15: ........ . 0: 31-q 15: ......... . 
1: 13-ql 16: ........ . 1: ......... 16: ......... . 
2: 14-qu 17: ........ . 2: ......... 17: ......... . 
3: ......... 18: ........ . 3: ......... 18: ......... . 
4: ......... 19: ........ . 4: ......... 19: ......... . 
5: ......... 20: ........ . 5: ......... 20: ......... . 
6: ......... 21: ........ . 6: ......... 21: ......... . 
7: ......... 22: ........ . 7: ......... 22: ......... . 
8: ......... 23: ........ . 8: ......... 23: ......... . 
9: ......... 24: ........ . 9: ......... 24: ......... . 

10: ......... 25: ........ . 10: ......... 25: .....•.... 
11: ......... 26: ........ . 11: ......... 26: ......... . 
12: ......... 27: ........ . 12: ......... 27: .....•.... 
13: ••.•.•••. 28: ........ . 13: ....••••• 28: ......... . 
14: ......... 29: ........ . 14: ......... 29: ......... . 

Make your choice ("z"•EXIT): _ 

VOOif ~~@ll'OOIPJ ~a~ ikiUIIrDirD®ITll <di® 
~irD~Im® ®lrD <di® ~® 'V®IIW®Ifik\llllrD 
gjll'OJOJ~Ihlce<di®iri WOlll'di®ll'il Dll'ilg)®$~®1dl 

GIRliHI (0)~~~~ Ik~ vl~ dlitt ~clil®lfm W©MI®irD 
IITll@®~~®ldi. lOl® ca.t~@®bloo~di® GRIHI W©ll'dH! 
"V®M®If~ dioolf di® flAIRl~AM~<GIRliP (1) 

.................... GRH: 1 
N. Name :C02 HOR 1 
S. Status :Real G. Group: 7 (PARSAM: 1) 

S. State : 1 1 :real 2:virt O:invalid 
C.Channel : 1 ADC:0-15 SCA:30-37 

TER:99 

W. CONVWAY: t p:Polynom tTable 

X/Y. TABLE 

x[ij y(i) x[ ij y[i] 

0 0.000 0.000 8 5.333 5.333 
1 0.667 0.667 9 6.000 6.000 
2 1.333 1.333 10 6.667 6.667 
3 2.000 2.000 11 7.333 7.333 
4 2.667 2.667 12 8.000 8.000 
5 3.333 3.333 13 8.667 8.667 
6 4.000 4.000 14 9.333 9.333 
7 4.667 4.667 15 10.00010.000 

Make your choice ("z"•EXIT): _ 

ouuuuuu GAP: 7 PARSAM uuouuuo 

tate (S):Valld #SAMPLES/block (A):500 
MINchn (N): 0 
MAXchn (M): 7 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 
XX XX X XX X 
0 1 2 3 4 
1 1 1 1 1 

·(C)(D)-(Gain)-·-·-·-·-·-·---------·-

0: 0-CO HORO 
1: 1-C02 HOR 1 
2: 2-HC HOR2 
3: 3-THC HOR 3 
4: 4-NOx HOR 4 
5: notconnected 
6: notconnected 
7: notconnected 

8: notconnected 
9: notconnected 

1 0: notconnected 
11: notconnected 
12: notconnected 
13: notconnected 
14: notconnected 
15: notconnected 

Make your choice ("z"•EXIT): _ 

~~~® IP~Il'Miil®~®lf~ "V~II'il dl~ flAIRl~AIMJ~ 
~ll'~IP ikiUIII'illl'il®ll'il ©[pl di®:z® IP~@DII'ilat 
W©llfdJ®IrD ~ÜjgJ®W®~ 

Fig 26. Het hoofdmenu en enkele submenu's uit de procedure CP. 
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7.5 De software module VIRTLIB 

Na V ARLIB en GDCLIB is VIRTLIB de grootste library. Struktureel is deze library, die 
slechts één procedure bevat, echter de meest eenvoudige van alle software modules. 
In de procedure virt_grp worden van een scangroep de opgegeven virtuele grootheden 
berekend m.b.v. een formule of een tabel (kenveld). De grootte van VIRTLIB wordt 
veroorzaakt door het feit dat voor elke grootheid (0-199) in de procedure een plaats is 
vrijgemaakt. De opzoekmethode is gebaseerd op het binaire stelsel: uit 2° keuzemogelijk
heden of grootheden kan de gevraagde grootheid door n keuzes gevonden worden. Een 
opgegeven grootheid wordt in deze procedure dus gelokaliseerd na 8 IF .. THEN cycli. In 
figuur 27 staat een voorbeeld van de procedure met slechts 8 grootheden en dus maar 3 
IF .. THEN cycli. 

.. . .·.·. 

Jl40 • p;-grh < = 3 THEN 

·:-·. · .. ·.::::..: ·:-··:-· .. ·.:.:: -:-···:-.· 

1290 . ELSÊ <. > < 
:;~ / ·'it~<j{.;fi~ />> · u>•>·· 

it()Ö proce4Äri, virt2demo(grll:inàger, resuttllat@at) < 
tHOBEGrN .. .... . . . 

> ü5ö . ·•>•>•·>··> IF gril ..(.;: lTJ:IEN .·.··>·>·· > 1320 · · · · t"esullllat =. fot1ll1lleltàbe1(4) ·'' 
HtiP > IF grh)= 0 THEN > .·. ·.· . 133() ELSË •·· ...•••••••..•.... ·. .· .... 
uso < .··· re!l1.1llllat => fómîl1Ieltabëi(O)\,,· 1340 < ·· .•·• rësl1Itàät ;:, Jomîlilëftabe1(5) t; 

>·>• ..•... tJ9o ... ···>·····>·>··· ELSE . 
>)2® > . • •·•·· #sllltàat "' forOtllle/tllb~lÜ), ,. 

.> tzfo a / · .·.·.·· 

.· >. ·;~J·•••· ••••••···············E~!61JaÎ·~~%~uleJ~~~t<2>·· .·;;.•>·>> · 

.··1350 FI 
ELSE>••»>>i.·> > 

. lF gril = 6 THEN 
ti~llltaát =Jönriuletlllbe1(6}).?· >•••••>>•· . ttsE ................ . 

1400 resultaat···=··.rortllutèftabet('7) .. ó •••.•. 
1250< . . . . . . > EJ,.SE • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•...... 1410 < fi 
a~b> i \ Flresuitllat = form!ÎÏë/tabel(3) ;~, >· ... ·<·>·.!1i6 <Fr~.> 
1280 Fl 

Fig 27. Structuur van VIRTLIB. 

7.6 De software module ANALIB 

In ANALIB worden de procedures gedeclareerd die per scangroep verschillende analyse 
handelingen op de gemeten data uitvoeren. Deze procedures worden door het proces 
IRQSCAN aangeroepen. De procedures conv _grp en minmaxmid _grp worden gebruikt 
door de scangroepen 1 t/m 4. De procedure calcdispdat wordt gebruikt door scangroep 0 
(display). ANALIB is omwille van de executiesnelheid gecompileerd. 

Nadat de procedure scan_grp (INTLIB) een meetcyclus heeft uitgevoerd, converteert 
conv _grp voor de grootheden uit de scangroep de meetwaarden naar de juiste eenheden. 
Deze conversie kan plaats vinden d.m.v. een tabel of d.m.v. een polynoom. De procedure 
minmaxmid_grp registreert vervolgens het gemiddelde (eigenlijk de som), de minimale en 
de maximale waarde van een grootheid. Alvorens het GDC-display kan worden bijge
werkt berekent calcdisplaydat uit de gemiddelde, de actuele, de minimale en maximale 
waarde van de grootheden de nieuwe tekstvelden. Hierna worden deze waarden gereset 
om een nieuwe meetcyclus te kunnen uitvoeren. 
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7. 7 De software module P ARLIB (in ontwikkeling> 

Deze library bevat de verschillende procedures die worden gebruikt voor het aansturen en 
uitlezen van de PARSAM. Op dit moment is de PARSAM nog niet helemaal geïntegreerd 
in het totale motormanagement systeem. Zo zijn de data afkomstig van de PARSAM nog 
niet te gebruiken door proces 1. De koppeling tussen het PARSAM-proces (proces 2) en 
proces 1 zal echter in de periode na mijn afstuderen worden gerealiseerd, zodat de data 
afkomstig van de PARSAM gewoon als GRH-object kunnen worden behandeld. Op dit 
moment worden de data in de vorm van 5 onder elkaar staande grafieken afgebeeld op 
GDC-pagina 4. Dit is de presentatiewijze van de HORIBA-gasanalyse: CO, C02, HC, 
T•HC en NOx. 

7.8 De software module DISPLIB 

In DISPLIB wordt de layout van 4 informatie-schermen vastgelegd. Bij het weergeven 
van de verschillende gegevens op het GDC-scherm wordt via twee methoden de gebrui
kersvriendelijkheid gemaximaliseerd en de executietijd geminimaliseerd: 

• Bij de schermopbouw van de GDC wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw 
van het niet-veranderlijke achtergrondscherm en de afbeelding van de grafische 
objecten op het veranderlijke voorgrondscherm. Het achtergrondscherm wordt 
getekend bij het opstarten van DISPLIB. Het voorgrondscherm wordt regelmatig 
bijgewerkt op commando van scangroep 0 (display) uit proces 1. Deze scangroep 
roept de procedures txt_page_gdc, bar_gdc en cur_gdc aan. 

• Het GDC-interface beschikt over een geheugen van 4 pagina's. Deze pagina's 
kunnen zeer snel worden afgewisseld. Door de objecten op verschillende pagina's 
onder te brengen heeft de experimentator met één toetsdruk (1, 2, 3 of 4) de 
beschikking over 4 pagina's aan informatie. Dit werkt veel sneller en overzichtelij
ker dan één scherm dat steeds opnieuw wordt overschreven. 

7.8.1 Pagina 1: het logboekscherm (in ontwikkeling) 

Het logboekscherm is een kopie van het logboek van de experimentator (zie figuur 28). In 
horizontale richting zijn de verschillende grootheden uitgezet die gewoonlijk door de 
experimentator moeten worden genoteerd en uitgerekend. In de vertikale richting worden 
tijdens de meetsessie de meetdata afgebeeld. Bij aanvang van het meetproces staat de 
cursor bij meting nummer 1. De grootheden die bij deze meting horen {op dezelfde 
hoogte als het meting nummer) worden door scangroep 0 regelmatig bijgewerkt. Groothe
den die de terminal als input hebben kunnen door de experimentator per meting worden 
ingevuld of van te voren als constante worden opgegeven. Berekeningen kunnen als 
virtuele grootheid worden aangemaakt en worden zo bij elke scherm-update reai-time door 
de computer uitgerekend. Op het moment dat de experimentator tevreden is over de 
toestand van de motor kan hij de data bevriezen. Nadat de gegevens op disk zijn wegge-
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schreven gaat de cursor één positie naar beneden en maakt een nieuw meetnummer aan. 
De meting kan nu met nieuwe instellingen worden herhaald. 
Op deze wijze kan de experimentator tijdens het meten op elk moment beschikken over 
alle voor de meting interessante data. Nadien kunnen de gegevens meteen worden 
ingelezen door analyse-software (PC). 

- • 

fi'Dilimm~r meffftng tnaam/«Jtnïód VM GRH 

NR name name name name 
(eenh) (eenh) (eenh) (eenh) 

1 8.456 2.891 0.000 0.000 
2 6.231 3.001 0.000 0.000 
3 6.345 2.091 0.012 0.064 
4 6.872 2.344 0.015 0.078 .. 5 6.263 2.7~3 0.019 0.035 

COMM~ND> 

/1"2 I , 3 I 4 I 

~81~$/bsffti( ~ 
@fJidi@e /k~uzetloo~i$6/fiJ 

Fig 28. GDC-pagina 1: logboek. 

name 'name name 
(eenh) (eenh) (eenh) 

3.230 4.298 400 
2.879 4.201 400 
3.201 4.241 400 
3.332 4.728 400 
3.234 4.564 400 

I I 

7.8.2 Pagina 2 en 3: Data-acquisitie schermen 

~ •ronoo m(}~!'ófPtD 

name name name name 
(eenh) (eenh) (eenh) (eenh) 

4.567 67.78 465 23.01 
4.162 62.24 443 20.86 
3.879 64.23 445 23.34 ~ 

3.986 65.64 448 23.48 
4.200 ~l6.24 433 23.87 

IPAGE:/1 
I I I / 

/ 
f!!Sl@IM ITDKJJmm~Sr 

Pagina 2 en 3 zijn qua opbouw volledig identiek. In figuur 29 is hun layout weergegeven. 
Meteen valt op dat het grootste gedeelte van het scherm onbezet is. Dit gedeelte is door 
de gebruiker zelf te definiëren. Grafische objecten kunnen naar eigen wens verdeeld 
worden over de beide pagina's. Zo kunnen bijvoorbeeld op pagina 2 de injector- en 
ontstekingsgrootheden worden geplaatst en kan pagina 3 worden opgemaakt met de 
gasanalyse grootheden. Elke experiment heeft op deze wijze zijn eigen schermdefinities. 
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$'j{$1/00m moo~ ~roqffme (f'I!W) @ro6()J 1,2/3,4 
IPM~ Dw»moo 

4 ScanGrou Time 

Fig 29. GDC-pagina 2 en 3: data-acquisitie schermen. 

Op het gedeelte van het data-acquisitie scherm dat niet zelf te definiëren is staan de 
parameters die feitelijk in elk experiment van belang zijn. Deze parameters hebben de 
volgende functies: 

• Systeem Mode: Geeft aan of het systeem zich in de stationaire of in de transiënte 
mode bevindt. Ook wordt aangegeven of er gemeten wordt (BUSY). 

• PARS AM: Aangegeven wordt op welke kanalen door de PARS AM wordt 
gemeten (hier 0 t/m 7). Indien BUSY dan is de PARSAM aan het 
meten. 
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• Scangroep 1-4: Bij deze scangroepen is, indien ze actief zijn, de scantime aange
geven in ms. Daaronder staat de actuele groep-index. Deze wordt 
bij iedere meting (dus vaker dan dat het scherm wordt ververst) 
opgehoogd. Als het scherm wordt bijgewerkt worden alle tellers 
door scangroep 0 op nul gezet. 

• Looptijd: De looptijd van het experiment wordt bij elke update van het scherm 
geactualiseerd. 

• Statusbalk: Op deze regel wordt door het systeem informatie doorgegeven aan 
de gebruiker (zoals bijvoorbeeld foutmeldingen). 

• Keuzetoetsen: Met behulp van de numerieke toetsen kunnen bepaalde opdrachten 
worden uitgevoerd. Met toets 1 t/m 4 wordt naar de bijbehorende 
pagina's gesprongen. 

7 .8.3 Pagina 4: Grafisch/transiënt scherm 

Pagina 4 zal in de toekomst worden gebruikt bij de transiënte processen en als algemeen 
scherm voor het afbeelden van grafieken, kenvelden, etc. Op dit moment wordt deze 
pagina alleen nog maar gebruikt om de gasanalyse-resultaten van de HORIBA onder 
elkaar af te beelden (zie figuur 30). 

: 
~j~ .. :l ::::::.-2: ~ .~ ~ 
~H -=------= '=== ~~· ~ ··::: 
T 

fl~& 
COMMAND> !PAGE: 4 

1 I 2 I 3 I I I I I I I 
Fig 30. GDC-pagina 4: Grafisch/transiënt scherm. Voor 12 krukasomwentelingen bij 1500 RPM zijn 

HOR/BA-gasanalyse resultaten weergegeven. 
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7.9 De software module PROCLffi 

Deze module vormt het hart van het motormanagement systeem. De volgende processen 
worden hier gedeclareerd: 

• PROCESS 1: 
• PROCESS 2: 
• PROCESS 3: 

IRQSCAN 
IRQPARSAM 
IRQINJEKTOR 

7.9.1 Proces 1: IRQSCAN 

Het belangrijkste proces is proces 1. Dit proces vormt de basis van de stationaire 
systeemmode. Het verzorgt de volgende taken (met elk hun eigen frequentie!): 

• Bewaking systeemparameters 
• invoer/analyse/uitvoer 
• I/0 (naar fileserver) 
• display updaten 

(scangroep 8) 
(scangroep 1 t/m 4) 
(scangroep 9) 
(scangroep 0) 

Eventueel wordt straks de display-routine ondergebracht in een apart proces. Dit proces 
wordt dan overigens wel gestart vanuit scangroep 0 uit proces 1. Door de soms trage 
scherm-updates in een eigen proces af te werken, komt de timing van de overige taken 
minder snel in gevaar. 

In figuur 31 is de opbouw van proces 1 weergegeven. Voor de overzichtelijkheid zijn niet 
alle routines geheel uitgeschreven. Deze routines worden aangegeven als: 

< <routine> > 

Het proces wacht bij iedere nieuwe cyclus op IRQ 1 van PS~ing· Is deze interrupt 
gegenereerd dan wordt voor achtereenvolgens de bewakingstaak, de invoer/analyse/uit
voertaken, de I/0-taak en de display-taak gekeken hoelang deze taken al staan te wachten. 
Is de verstreken wachttijd van een taak even groot of groter dan de scantijd van de taak, 
dan wordt deze uitgevoerd. Extra synchronisatie tussen de verschillende taken is niet 
nodig aangezien ze gecontroleerd ná elkaar plaatsvinden. 

In figuur 32 is één complete cyclus weergegeven van scangroep 0 tlm 4. Hierbij zijn de 
groepen als volgt ingedeeld: 

• GRP 1: 
• GRP 2: 
• GRP 3: 
• GRP 4: 

GRH 1 
GRH2 
GRH3 
GRH4 

reëel: 
reëel: 
virtueel: 
virtueel: 

GRH 1 = ADC 1 
GRH 2 = ADC 2 
GRH 3 = GRH 1 + GRH 2 
GRH 4 = GRH 3 : stuurt DAC 1 aan 
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Fig 31. Vereenvoudigde listing van proces 1: IRQSCAN. 
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GRH 1 en GRH 2 worden respectievelijk door GRP 1 en GRP 2 gemeten. In de twee 
seconden waarin het scherm niet wordt bijgewerkt, wordt GRH 1 tien keer gemeten en 
GRH 2 zes keer. In GRP 3 wordt de virtuele grootheid GRH 3 berekend. Hiervoor 
worden de actuele (= laatst gemeten) waarden van GRH 1 en GRH 2 gebruikt. Twee 
opmerkingen moeten hierover worden gemaakt: 

• Bij de berekening van een virtuele grootheid wordt er van uitgegaan dat de 
scantijden van de grootheden, waarmee de virtuele grootheid wordt bere
kend, kleiner zijn dan de tijd waarin de grootheden significant veranderen. 
Is dit niet zo, dan moeten de scantijden van de groepen waarin deze 
grootheden worden gemeten worden aangepast en niét de scantijd van de 
groep van de virtuele grootheid. Het verband tussen de grootheden is in 
figuur 32 met een stippellijn (1) aangegeven. 

• De gemiddelde waarde van een virtuele grootheid wordt net zoals bij een 
reële grootheid bepaald aan de hand van de berekende waarden van deze 
grootheid sinds de laatste GDC-update. De berekening gebeurt dus niet aan 
de hand van de gemiddelde waarden van de grootheden waarmee de 
virtuele grootheid wordt berekend. Virtuele grootheden die met niet-lineaire 
formules worden berekend leveren dus geen problemen op. 
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Fig 32. Weergave van de relatie tussen de verschillende scangroepen in proces 1. 
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7.9.2 Proces 2: IRQPARSAM 

De opbouw van proces 2 staat in figuur 33. Dit proces wordt gestart door een interrupt 
die binnenkomt op interruptlijn 14. Deze lijn wordt actief als één van de twee geheugen
blokken van de PARS AM vol is. De CPU moet dan meteen de SCA die gebruikt wordt 
voor de BDP-bepaling uitlezen. Vervolgens kan het PARSAM geheugenblok via DMA 
worden uitgelezen. Hierna wacht het proces weer op een volgende interrupt. 

Fig 33. Vereenvoudigde listing van proces 2: IRQPARSAM. 

7.9.3 Proces 3: IRQINJEKTOR 

Hoewel tot nu toe bij proces 3 uitgegaan is van 1 proces, moet in feite worden gesproken 
over 4 (identieke) processen. Elk proces wordt gestart door zijn bijbehorende presetscaler 
die één van de 4 injectordrivers aanstuurt. Is zo'n presetscaler klaar met aftellen dan geeft 
deze via een interrupt aan de CPU door dat deze - indien gewenst - de injectietijdsduur 
mag wijzigen. Aangezien de vier interrupt-atbandelingen in de praktijk ná elkaar zullen 
plaatsvinden kunnen ze in één proces worden opgenomen. De opbouw van proces 3 staat 
in figuur 34. 

7.10 De software module MAINPROG 

Deze module wordt als laatste module opgestart en doet niet meer dan het actief maken 
van de processen en het zorgen voor het uitlezen van de terminal. 
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Fig 34. Vereenvoudigde listing van Proces 3: IRQINJEKTOR 
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8 Toekomst PhyDAS 
~otormanagement 

Tot slot worden in dit hoofdstuk onder andere de geplande werkzaamheden besproken, die 
na mijn afstuderen zullen worden uitgevoerd om het motormanagement systeem te 
voltooien. In de eerste zes maanden zal het systeem zoals behandeld in hoofdstuk 5, 6 en 
7 worden afgemaakt. De transiënte mode, het user-interface en de opvang van fouten zijn 
op dit moment nog niet volledig geïmplementeerd. Ook de bekabeling in de verschillende 
motorcellen moet nog worden aangelegd. In paragraaf 8.1 staan de uit te voeren werk
zaamheden opgesomd. 

Op dit moment wordt door de bedrijfsgroep BL gewerkt aan een aantal nieuwe ontwikke
lingen voor PhyDAS, die zeer interessant kunnen zijn voor het motormanagement Door 
via de zogenaamde Dual Sub Bus de in- en uitvoer interfaces en DSP's, onder supervisie 
van een Buscontroller, direct met elkaar te laten communiceren, zal het namelijk mogelijk 
worden om tstuur kleiner te maken dan 5 ms. Een vooruitblik op PhyDAS als stuur- en 
regelsysteem wordt gegeven in paragraaf 8.2. 

8.1 Voltooien van het motormanagement systeem 

Hardware: 

• Aanleggen PhyLAN-netwerk 
• 7 extra injectordrivers maken 
• Kabels aanleggen in motorcellen 
• Elektronica inbouwen in 19"-kast 

Software: 

• Transiënte mode implementeren 
• Grootheden gemeten door PARSAM volledig integreren in proeest 
• IO-library voltooien 
• Display 1 (logboek) definiëren 
• Foutenopvang in processen aanbrengen; errorcodes afbeelden via GDC 
• Foutenopvang van terminal-invoer realiseren 
• User-interface afmaken 

8.2 PhyDAS als stuur- en regelsysteem 

Data-acquisitie betekent letterlijk: het vergaren van gegevens. PhyDAS is dan ook in 
eerste instantie ontwikkeld voor het innemen en opslaan van meetgegevens. Op dit 
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moment is voor bijna elke meetsituatie een oplossing met behulp van het PhyDAS-systeem 
te realiseren. 

Zoals besproken in hoofdstuk 6.1 stelt sturen en regelen extra eisen aan het computersys
teem. Het meten van grootheden, analyse door de CPU en uiteindelijke het uitvoeren van 
stuurdata kost in veel regelprocessen te veel tijd. Een op het probleem toegespitste 
hardware architectuur biedt hiervoor de oplossing, maar verliest tegelijk zijn flexibiliteit 
en is meestal niet in staat om de gemeten gegevens ook nog op te slaan (appendix B). 

De Dual Sub Bus (DSB) moet snel sturen en regelen op het PhyDAS systeem mogelijk 
gaan maken, zonder dat daarbij de meet-en opslagprestaties van PhyDAS afnemen. In 
figuur 35 staat PhyDAS met DSB afgebeeld. Naast de meetbus PhyBUS is het MPS030 
systeem reeds uitgerust met twee DSB's. Deze DSB's worden beheerd door de DSB
controller. Via een DSB kunnen op commando van de controller data rechtstreeks worden 
uitgewisseld tussen de PhyBUS-interfaces. Een door een ADC gemeten waarde kan dus 
zonder CPU-tussenkomst weer worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een DAC-interface. 

Dit verhaal wordt natuurlijk pas echt interessant, als de getransporteerde gegevens ook 
kunnen worden bewerkt in digitale signaalprocessoren (DSP's). Het ontwikkelen van een 
PhyBUS DSP-basisprint, waarop de gewenste DSP kan worden aangebracht, kent in de 
komende jaren voor de bedrijfsgroep BL een hoge prioriteit. Vaststaat dat zal worden 
uitgegaan van de de Texas Instruments TIM-40 DSP-standaard. Een groot aantal 
fabrikanten levert reeds DSP-modules volgens deze standaard voor tal van toepassingen. 

MP~ <:--------------P-~_e_u_s ____________ :> 
ll ll ll ll ll 
0 

~ ~ ~ 0 
~ z 

-i (/) 0 

~ ~ 
::D > 0 s::: I"" - -

- -

DSP DSP 

DSB1 

DSB2 

Fig 35. Schema van PhyBUS en Dual Sub Bus structuur. 
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APPENDIX A 
Executietij den van instructies en routines 

Het motormanagegement is een tijdkritisch proces. Elke routine kan op verschillende 
manieren worden geprogrammeerd. Over het algemeen geniet de minst complexe en 
snelste methode de voorkeur. Om een zinnig antwoord te kunnen geven op de vraag 
welke instructies en procedures het snelst worden uitgevoerd, zijn eerst op het 68000-
systeem en later ook op het 68030 systeem verschillende metingen gedaan. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een programma volgens onderstaande listing (fig Al). Het program
ma klokt de uitvoertijd van de te meten routine bij 1000 herhalingen. Aangezien de 
systeem-klok elke 20 ms wordt bijgesteld zijn de metingen nauwkeurig op 0.02 ms. De 
constanten t68000 en tmps030 zijn bepaald door het programma uit te voeren op een lege 
routine. 

Fig Al. Lisring gebruikt bij bepaling executie-tijd van routine of instructie. 
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In tabel A 1 staan de instructies en procedures waarvan de tijdsduur bepaald is. De 
beproefde procedures en routines zijn niet gecompileerd. Aan de hand van de gemeten 
tijden zijn de volgende programmeer-overwegingen opgesteld: 

• Beschikt de computer over voldoende RAM-geheugen, gebruik dan variabelen van 
het type integer (4 byte) i.p.v. het type NATJ (1 byte) of NA12 (2 byte). De 
interpreter converteert namelijk bij operaties de NAT -variabelen eerst in een 
integer, waarop dan de operatie wordt uitgevoerd. Daarna wordt het resultaat weer 
geconverteerd in een NAT-variabele. 

• Het uitvoeren van procedures met een meer-dimensionaal array in de aanroep kost 
extra tijd. Indien mogelijk moeten de arrays en procedures zó op elkaar zijn 
afgesteld, dat slechts één array-kolom hoeft worden meegegeven aan de procedure. 
Bij de procedure-aanroep wordt namelijk het adres van elke rij op de stack gezet. 
Dus liever proc(2dim-array[4]) dan proc(2dim-array). 

• Gebruik waar mogelijk integers i.p.v. reals. 

• Vermijd overbodige haakjes. 

Alleen de resultaten die geleid hebben tot de eerste overweging had ik bij aanvang van de 
metingen niét voorzien. De andere waren min of meer te voorspellen. Op het eerste 
gezicht zijn de resultaten dus niet opzienbarend. 

Het meten van de executie-tijd van routines moet daarom in een bredere context geplaatst 
worden. Door tijdens het schrijven van de software regelmatig de tijd van de procedures 
te controleren heb ik adequaat kunnen reageren op te trage programma-onderdelen. Dit 
heeft geresulteerd in een gedetailleerd inzicht in de timing van de verschillende procedu
res en daarmee samenhangend een grotere betrouwbaarheid van het systeem. 
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Tabel Al. Executietijden van instructies en routines ingevuld in de listing uit figuur Al. Het 68030 systeem 
(33 MHz) is uitgerust met coprocessor (33 MHz). De meeste routines maken echter geen gebruik van 
jloating-point berekeningen. Metingen aangeduid met n.g. (=niet gemeten) zijn niet uitgevoerd. 

Routine (A) 

•int: = 1 
•int:=10 
•int:=intl 
•int: =arri[100,int1) 
•int: =arri[100,intl - 16] 

•n1: = 1 
•n1:=10 

•r:=10 
•r:=10.0 
•r:=10.00 
•r:=10.000 
•r: = 10.0000 
•r: = 10.0000000000 

•r:=33.3E-12 
•r: =33.334E-12 

•r: =r1 +r2 
•r: =rl *r2 
•r: =rl:r2 

•r: =r1 +r2 
r: =r+r3 

•r: =r1 +r2+r3 

•int: =inti +int2 
•int: =inti *int2 

•n2: =n21 +n22 
•n2: =n21 *n22 

•int: =round(456. 789) 
•n2: = round( 456. 789) 
•r: =float(10) 
•r: =float(1000000) 

• proc( arri/ arrn/arrr) 

•proc(arri) 

procedure declaratie (B) MC68000 
(ms) 

procedure proc(a: array 200, 40 of integer/nat2/real) 
begin 
end 
procedure proc(a: array 200, 40 of integer) 
begin 
int: =a[1 ,2] 
end 

0,44 
idem 
0,60 
2,00 
2,34 

0,64 
idem 

0,72 
0,88 
0,96 
1,08 
1,18 
1,64 

2,06 
2,26 

1,18 
1,24 
1,28 

2,40 
1,80 

1,10 
1,14 

1,36 
1,40 

2,06 
2,26 
1,40 
1,42 

2,56 

4,38 
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MC68030 
(ms) 

0,06 
idem 
0,08 
n.g. 
n.g. 

0,08 
idem 

0,10 
0,12 
0,12 
0,14 
0,14 
0,18 

0,20 
0,20 

0,16 
0,16 
0,16 

0,32 
0,24 

n.g. 
0,14 

n.g. 
0,18 

0,24 
0,28 
0,18 
0,18 

0,32 

0,56 
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Vervolg tabel Al 

Routine (A) procedure declaratie (B) MC68000 
(ms) 

•proc(arri[1]) procedure proc(a: array 40 of integer) 
begin 

4,04 

•proce(arri[ 1 ,2]) 

•if int = intl then fi 
if int = int2 then fi 

•if int = in1 then 
else fi 

•if int = intl then 
els if int = int2 then fi 

•if int = intl then fi 

int: =a[2] 
end 
procedure proc(a :integer) 
begin 
int:=a 
end 

•if (int = intl and int = int2) then fi 

•if bol then fi 

•if Jett = 'p' then fi 

•if int < (of<=) 100 then fi 

•if r < (of<=) 100 then fi 

•r: =r3**int 
•r: =exp(int*ln(r3)) 

•( ) 
•(( )) 
•((( ))) 
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3,44 

2,18 

1,14 

statement 1 TR UE: 1,14 
statemenU FALSE: 2,10 
statement TRUE: 1,14 
statement FALSE:1,06 
statement TRUE: 2,26 
statement FALSE:2,18 
statement TRUE: 0,62 
statement FALSE:0,52 
statement TRUE: 1,14 
statement FALSE:1,04 
statement TRUE: 0,96 
statement FALSE:0,86 
statement TRUE: 1,28 
statement FALSE:1,20 

1,56 
6,30 

0,12 
0,24 
n.g. 

MC68030 
(ms) 

0,52 

0,44 

0,28 

0,16 

n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
0,30 
0,28 
0,08 
0,08 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 
n.g. 

n.g. 
0,44 

0,02 
0,02 
0,04 
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Appendix B 
Drie commerciële motormanagement systemen 

Naast de ontwikkeling van een motormanagement systeem op PhyDAS, was het de 
bedoeling dat in het eerste projektjaar (1994) ook een commercieel motormanagement 
systeem zou worden aangeschaft. Zo zouden meerdere motor-proefstanden tegelijk in 
bedrijf kunnen zijn, en zou men meteen beschikken over een automotive systeem dat in de 
eindfase van het projekt eenvoudig kon worden ingebouwd in een testvoertuig. 

Met drie bedrijven is tijdens mijn afstudeerperiode contact geweest over de mogelijkheden 
van hun systeem: 

Siemens: EMS 2000 

GET (Gas Engine Technology B.V.): /MOS 

ZITEK (contact via GENTEC): EMS3 

De drie systemen ontlopen elkaar wat betreft de mogelijkheden (input, output, verwer
king) nauwelijks. Het systeem van Siemens viel echter al in een vroeg stadium af. Het 
ondersteunde namelijk alleen de bijgeleverde sensoren en drivers. Aanpassingen bleken 
niet mogelijk. 

GET en ZYTEK kunnen wel een systeem op maat leveren. Hieronder volgen in het kort 
de voor- en de nadelen. 

Voordelen: 

• De systemen zijn automotive (bestand tegen elektrische storingen die in de nabijheid 
van de motor optreden). 

• De systemen zijn compact en kunnen eenvoudig in een voertuig worden ingebouwd. 
In de eindfase van het ·projekt kunnen de resultaten behaald op de proefstand dus 
eenvoudig worden getoetst in een werkelijk voertuig (TNO). 

• Grote stuur-regelsnelheid haalbaar doordat de hardware specifiek is ontworpen voor 
het motormanagement 

Nadelen: 

• Alleen de kenveld-instellingen en enkele andere variabelen kunnen worden gewij
zigd door de gebruiker. Software wijzigingen tijdens het onderzoek zijn bij GET en 
ZYTEK mogelijk, maar aan elke verandering hangt een (fors) prijskaartje. 

• De systemen gaan bij transiënte situaties uit van de stationaire kenvelden. Eventueel 
kunnen hier correcties op worden uitgevoerd, maar dit valt vanzelfsprekend weer 
onder de noemer 'software wijziging'. 
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• Een commercieel motormanagement systeem beschikt uiteraard alleen over de 
functies die in een voertuig nodig zijn. Dit betekent onder andere dat opslag van de 
gemeten gegevens niet is geïmplementeerd. In het onderzoek zal er dus naast een 
sturend commercieel systeem altijd een metend data-acquisitie systeem (PhyDAS) 
moeten zijn. 

• Commerciële systemen richten zich op het voldoen aan de emissie-bepalingen die 
door de staat zijn opgesteld. Dit betekent in de praktijk dat de samenstelling van het 
uitlaatgas zó wordt geconditioneerd, dat de katalysator optimaal zijn werk kan doen 
en de concentratie van de uitlaatgascomponenten beneden de wettelijke norm kan 
houden. Dit wijkt af van het LPG-STW-onderzoek, dat het probleem bij de bron 
wil aanpakken: het verband tussen de verbranding in de motor en de resulterende 
emmissies zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen, zodat reeds bij het regelen 
van de verbranding rekening kan worden gehouden met de bijbehorende emissies. 
Door de verschillende uitgangspunten vraagt het onderzoek een andere motormana
gement structuur dan een werkelijk voertuig. 
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Appendix C 
Injektor driver schema 

Het schema van de injektor is afgebeeld in figuur C2. Door voor de regelweerstand 
tussen IC-pin 4 en GND R =0.22 Ohm te kiezen is lttold bij injektor type 3 gelijk aan 
0.6A. Deze stroomsterkte blijkt optimaal te zijn. Dit wil zeggen dat bij deze Ihotd de beste 
combinatie is gevonden tussen zo snel mogelijk openen en zo snel mogelijk sluiten van de 
injektor. 

Figuur Cl toont de bijbehorende print-layout. 
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Fig Cl. Print-layout van injektor driver. 

.. ~ .... ... 

GND 

INJOUT 

Ik ontwilleling wm een PhyDAS Moto171UUUJgenulll systeem 

INJIN 

SCOOP 

73 



+ 1Q-20V 

~ 

a.. 0 
0 z 
0 (.!) 

() 0 
U) z 

-...-

Q( 
LIJ z 
l::l 
ID 
111 
§! 
110 
~ 

> 
N 
m 

GNO 

1N5400 3A 

r-----, 

! 11 l1 ! ~CTCA 
I I 
I I 
I I L ____ .J 

BUZ21 19A 

0.4 

0.22 0 
5W 

tne-out 

340LA 

z 5.0 

TTL Input 

+ 2 ~r 10 nr 

Fig C2. Schema injector driver gebaseerd op het LM 1949 IC. M.b.v. de weerstand van 0. 22 Ohm is Ilwld 
voor injector type 3 optimaal. 
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Appendix D 
PSC/SCA in oude gemodificeerde 

en in teruggebrachte originele toestand 

De projecten die vóór het huidige LPG-project zijn ontwikkeld op het aanwezige 
PhyDAS-systeem zijn de projecten 'LPG-wolk meting' [10] en het 'langzame data
acquisitie systeem' [9]. Opvallend hierbij zijn de interne hardware aanpassingen van de 
SCA en PSC PhyBUS-interfaces met het oog op hun specifieke gebruiksdoel. Zo zijn alle 
interfaces voorzien van 25-polige delta-connectoren, en zijn er op de print verschillende 
weerstanden doorgeknipt om bijvoorbeeld een gate-ingang aan OV of +5V te leggen. 
Aangezien de scalers en presetscalers met vijf tegelijk via één 25-aderige kabel zijn 
verbonden zijn er ongeveer vijf in/uitgangssignalen per interface mogelijk. Elke scaler of 
presetscaler beschikt echter over acht in- of uitgangen. Daarom zijn alleen de voor het 
experiment noodzakelijke functies aangesloten op de delta-connector. 

Achteraf zijn de volgende twee bezwaren tegen deze aanpak aan te voeren: 

1) Door het intern aanpassen van de interfaces gaat een groot gedeelte van de beschik
bare systeem-flexibiliteit verloren. Daar deze flexibiliteit juist een belangrijk 
kenmerk van het PhyDAS-systeem is wordt deze werkwijze afgeraden. Als deze 
flexibiliteit niet nodig is, is qua materiële kosten de aanschaf van losse elektronische 
componenten en IC'soverigens veel aantrekkelijker. 

2) Aanpassing van de hardware van een systeem vereist een zeer duidelijke documen
tatie. Bovendien is het moeilijk om een afwijkend systeem te onderhouden. 

Naar aanleiding van deze bezwaren is bij aanvang van mijn afstudeerperiode besloten om 
het systeem terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Alleen de 25-polige delta
connector zal op de interfaces aanwezig blijven, zij het dat alle acht functies nu wel 
aangesloten worden. Na deze ingreep zijn alle mogelijkheden van de interfaces weer via 
de connectoren of het patchpanel beschikbaar. 

Om de oude projekten in de toekomst eventueel te kunnen aanpassen aan de configuratie
wijzigingen wordt in deze appendix een overzicht gegeven van de toestand voor en na de 
aanpassingen. 
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D .1 Scalers en presetscal ers in oude toestand 

In figuur Dl en D2 staat de configuratie van respectievelijk de scalers en presetscalers in 
oude gemodificeerde toestand. Enkele verdere opmerkingen worden hier nu aan toege
voegd. 

Opmerkingen bij de scaler aansluitingen: 
• Op alle scalers zijn op de print de weerstanden RS06 en RS02 (56 Ohm) 

doorgeknipt. Dit om op de GATE-ingangen standaard over een spanning 
van +5V te beschikken. 

• Op de print zijn de GND-aansluitingen van de acht in/uitgangen reeds 
doorverbonden. Desondanks zijn deze in de gemodificeerde toestand nog 
eens extra verbonden. Voor de volledigheid worden deze aansluitingen, 
hoewel ze overbodig zijn, toch in het schema vermeld. 

• Van het IC SN74128N zijn twee pootjes doorverbonden en is een baan op 
de print doorgekrast. Of dit origineel is, is niet bekend. Het beïnvloedt de 
werking van de scalers tot dusver in ieder geval niet. Deze situatie zal dan 
ook niet aangepast worden. 

• Scaler #336 zit in het snelle data-acquisitie systeem en blijft daarom 
onveranderd. 

Opmerkingen bij de presetscaler aansluitingen: 
• Wat betreft de doorverbindingen van de GND's geldt voor de presetscalers 

hetzelfde als voor de scalers: alleen voor de volledigheid zijn deze overbo
dige aansluitingen vermeld. 

• Rond de jumpers zijn de weerstanden RS03, RS04, RS05 en RS06 nog 
intact. Dit betekent dat de jumpers zich nog in de default-toestand bevinden 
(de twee presetscaler-kanalen op de kaart hebben dezelfde clock-ingang). 
Bij de eerste wijziging van de jumpers moeten deze weerstanden worden 
doorgeknipt. 

D.2 De teruggebouwde originele toestand 

In tegenstelling tot de oude toestand worden alle scalers nu op gelijke wijze aangesloten. 
Dit geldt ook voor de presetscalers. 

Ook is er voor gezorgd dat elke op de print aanwezige in- of uitgang nu op de 25-
polige delta-connector is aangesloten. Figuur D3 en D4 beschrijven deze connectoraan
sluitingen. 
Om de storingsgevoeligheid zoveel mogelijk te reduceren zijn pin 1 t/m 13 alle verbonden 
met GND. Zo worden, indien gebruik wordt gemaakt van een 25-polige flat-cable, alle 
signalen vanzelf netjes door aarde afgeschermd. 

Er wordt op gewezen dat er kortsluiting optreedt, wanneer de jumpers van de presetscaler 
staan ingesteld op CLCKPSCl = CLCKPSCO, en CLCKPSCl tóch aangesloten wordt. 
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SCA#256 SCA#272 SCA#288 SCA#304 

Jumpers 
OO(j) OO(j) 
oo<!> oo<!> 

025 eonkeetorzijde 

Fig Dl. Scalers in oude gemodificeerde toestand. 

SCA#352 SCA#368 

0 GNP 0 GNP 

BENAMING: 

Configuratie Scolers J.J.M. Ruijs 

PROJECT: TUE-STW-LPG PROJECT 
PROJECTNR: 

TEKENINGNR: 
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PSC #16 

0,___,G..,_,N..,_p_ 

Jumpers 

G-€> 0 0 G-€> 
OOG-€>000 
G-€> 0 0 G-€> 

025 eon~ectorzijde 

BENAMING: 

PSC #32 

0f----ll-GNw0"___ 

Jumpers 

G-€> 0 0 G-€> 
OOG-€>000 
G-€> 0 0 G-€> 

025 eon~eetorzijde 

Configuratie PresetScalers J.J.M. Ruijs 

PROJECT: TUE-STW-LPG PROJECT 
PROJECTNR: STW EWT 22.2790 

TEKENINGNR: 

Fig D2. Presetscalers in oude gemodificeerde toestand. 
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Scaler 025-connector configuratie 

SCA 

Scaler print-connectie layout 

CLCI<OO 

GNO~ ~Yt1"JA1 
WP~ GATE 0 

GNO~ f Yt1"JA2 ~ GNO 

CLCI<01 
WPI?'; OUT 0 
~GNO 

WPiiä OUT 1 
CLCI<10 ~ GNO 

GNO~ ~ Yt1"JA5 \}-:;- GNO 
WP~ GATE 1 

GNO~ fYt1"JA6 

CLCK11 

Opm: GNO is op de print reeds doorverbonden 

BENAMING: 

Jumpers 

00 
00 
G-t> 

00 
00 
G-t> 

Scaler configuratie 

PROJECT: TUE-STW-LPG PROJECT 
PROJECTNR: STW EWT 22.2790 

TEKENINGNR: 

Fig D3. Layout van scalers in teruggebouwde originele toestand. 
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Presetscoler 025-connector configuratie 

PSC 

Presetscaler print-connectie layout 

G--CLCK 0 
;::: 

G--GND 
~ G--CLCK 1 

G--GND 

"' 
G--STRT 0 Jumpers 

4> 
1- G--GND 000 :2. i: G--STRT 1 

%~% ~ G--GND <> 

o%o -+~ 
G--GATE 0 s 

iii G--GNO %~% 
<> 

i: 11') 

G--STOP 0 "' 0 
G--GNO 

"' 
G--GATE 1 

i G--GNO 
G--STOP 1 
G--GNO 

Opm: GNO Is op de print reeds doorverbonden 

BENAMING: 

Presetscoler configuratie 

PROJECT: TUE-STW-LPG PROJECT 
PROJECTNR: STW EWT 22.2790 

TEKENINGNR: 

Fig D4. Layout van presetscalers in teruggebouwde originele toestand. 
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