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Samenvatting

In het kader van het Erasmus-programma is mij een project aangeboden aan de Katholieke
Universiteit Leuven (Belgie). Het project bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit
het ontrafelen van het operatingsyteem Windows NT. Hierbij wordt speciaal gekeken naar
de data-acquisitiemogelijkheden. Windows NT blijkt standaard aIleen geschikt te zijn voor
"soft"-realtime operations. Dit heeft beperkingen voor de maximale bemonsteringsfre
quentie (max. 200Hz). Voor hogere bemonsteringsfrequenties zijn "hard"-realtime opera
tions noodzakelijk. Echter zonder additionele software is het niet mogelijk om "hard"
realtime operations uit te voeren.

Het tweede deel van het project bestaat uit het ontwerpen van een data-acquisitie pro
gramma voor regeling en sturing van een Continue Variabele Transmissie testbank. Dit
geheel moet werken onder het voorgenoemde operatingsysteem Windows NT. Het data
acquisitie programma bestaat enerzijds uit het visualiseren van aIle signalen en anderzijds
uit het regelen van de verschillende systemen. De gehele testbank kan geregeld worden
met een bemonsteringsfrequentie van 61 Hz. Daarom is gekozen voor de "soft"-realtime
operation van Windows NT

De CVT is een versnellingsbak waarvan de overbrengingsverhouding variabel is. In de
testbankopstelling wordt de CVT aangedreven door een elektrische motor. De overbren
gingsverhouding van de CVT wordt bepaald door twee uitgangsdrukken die de stand van
twee conische schijven (poelies) regelen waartussen een metalen riem gespannen is. Een
derde uitgangsdruk zorgt voor aansturing van de koppelingsplaten.

In het data-acquisitieprogramma is tevens een PID-regelaar met Feedback Linearisation
ge'implementeerd voor regeling van de hydraulische poeliedrukken. Door het toepassen van
Feedback Linearisation wordt een verbetering in performancie van zo'n factor 5 verkregen.
Tevens is het gedrag stabieler dan bij toepassing van een gewone PID-regelaar.
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1 Inleiding
Het doeI van dit eindwerk is het ontwikkelen van een real-time data-acquisitie programma
om een testbank aan te sturen. Deze testbank bestaat uit een Continu Variabele Transmis
sie (CVT). De CVT is een versnellingsbak waarvan de overbrengingsverhouding variabel
is. Het principe werd vroeger toegepast in de DAF auto's (variomatic). Het grote voordeel
van een CVT is het geringere brandstofverbruik en de toename in rijcomfort.

In de testbankopstelling wordt de CVT aangedreven door een elektrische motor met een
nominaal vermogen van 22 kW. De overbrengingsverhouding van de CVT wordt bepaald
door twee uitgangsdrukken die de stand van twee conische schijven regelen waartussen een
metalen riem gespannen is. Een derde uitgangsdruk zorgt voor aansturing van de koppe
lingsplaten.

De drukken, toerentallen en de olietemperatuur worden gemeten door sensoren aangesloten
op displays. Deze vormen tevens de interface tussen de PC en de testbank. De displays
sturen een versterkt signaal uit overeenkomend met de gemeten waarde.

De PC is uitgerust met een Pentium 133 processor en een 32Mb RAM geheugen. De PC
bevat tevens data-acquisitiekaarten van National Instruments om de verschillende signalen
in te lezen. Op deze PC is het operatingsysteem Windows NT 3.51 for Workstations geYn
stalleerd, omdat in de praktijk Windows NT 3.51 betrouwbaar is gebleken. Het data
acquisitie programma is geschreven onder Borland C++. In de volgende hoofdstukken
worden de verschillende aspecten behandeld die van belang zijn bij real-time data
acquisitie onder een operatingsysteem zoals Windows NT.

Dit verslag is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel (hoofdstuk 2 tot en met hoofd
stuk 4) behandelt de algemene hierarchie van Windows NT. Dit om de structuur hiervan
beter te kunnen doorgronden. Hierbij komen ook de specifieke kenmerken aan de orde die
nodig zijn om real-time data-acquisitie uit te kunnen voeren. Het tweede deel (hoofdstuk 5
tot en met hoofdstuk 7) gaat over de implementatie van verschillende regelaars om de
ventielen van de CVT-testbank aan te sturen.

In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving gegeven van de CVT-testbank. Hier komt
de werking van de verschillende actuatoren en sensoren aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in
op de structuur van Windows NT. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de verschillende as
pecten behandeld om real-time data-acquisitie te kunnen uitvoeren.

Hoofdstuk 5 is het begin van het tweede deel. Hier wordt nader uit de doeken gedaan hoe
het hydraulische ventiel opgebouwd is. Van hieruit wordt een model opgesteld dat gebruikt
wordt voor het implementeren van een regelaar. Dit komt in hoofdstuk 6 aan de orde. In
hoofdstuk 7 worden de meetresultaten van deze regelaar vergeleken met simulaties. In het
laatste hoofdstuk worden de resultaten besproken en staan de conclusies vermeld.

Verder zijn achter in het verslag een aantal appendices bijgevoegd. Hierin worden o.a. ver
schillende basisbegrippen van de hydraulica nader toegelicht. Tevens is een lijst samenge
steld van de gebruikte grootheden en dimensies.
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2 Algenlene beschrijving CVT
Testbanl(
Om de werking van de CVT te kunnen uitleggen is het verstandig om eerst te kijken naar
de klassieke transmissie welke meestal wordt toegepast. Daarna zal de CVT en bijbeho
rende testbank worden toegelicht.

2.1 De klassieke transmissie

De klassieke transmissie bestaat in principe uit een tandwielkast (de versnellingsbak) en
twee assen. De ingaande as is de motoras, de uitgaande as staat in verbinding met de auto
wielen via een eindreduktie. Het is in feite een mechanische vermogenstransformator met
een beperkt aantal vaste transformatieverhoudingen. De transformatieverhouding wordt
ook weI de overbrengingsverhouding genoemd. De overbrengingsverhouding iover is gede
finieerd als de verhouding van het motortoerental tot het wieltoerental:

Het aantal mogelijke overbrengingsverhoudingen is normaal gesproken 4 of 5
(versnellingen). De overbrengingsverhoudingen worden bepaald door de samenstelling van
de tandwielkast.

In figuur 1 is het verloop van de wagensnelheid als functie van het toerental van de motor
weergegeven. De schake1curve beschrjjft het verloop indien de autobestuurder uit stilstand

1 e

en Nmax zijn toerentalbeperkingenvertrekkend, opschakelt tot de vijfde versnelling. Nmin

die volgen uit de motorkarakteristieken.
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Figuur 2.1 Wagensnelheid als functie van de motortoerental voor de klassieke versnel
lingsbak.
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2.2 De Continu Variabele Transmissie (CVT)

2.2.1 De werking

De CVT is een geavanceerde automatische versnellingsbak. De normale automatische ver
snellingsbak kent maar 5 versnellingen. De CVT is echter traploos instelbaar. De CVT is
vooral bekend geworden door zijn toepassing in de DAF personenauto's (variomatic). De
huidige CVT's verschillen principieel niet veel van de vroegere versies.

Vroeger gebruikte men rubberen trekbanden. Tegenwoordig worden metalen duwbanden
gebruikt, voor hogere vermogens. Tevens wordt e1ektronische sturing toegepast waarmee
veel betere resultaten zijn te behalen. (ref: Vanvuchelen)

De CVT is principieel verschillend van de klassieke transmissie. De CVT beschikt name
lijk over een onbeperkt aantal varierende overbrengingsverhoudingen. Dit wordt bewerk
stelligd door twee poelies die in loopstraal te varieren zijn. In figuur 2.2 is dit nader toege
licht.

overdrive lowdrive

Figuur 2.2 Principewerking van de CVT met de poelies. Door de aangelegde druk op de
poelies kan de loopstraal van de duwband (overbrengingsverhouding) ingesteld worden.

Door een bepaalde druk op de poelies aan te leggen kan men de afstand van de poe1ie
schijven varieren, waardoor de overbrengingsverhouding geregeld kan worden.

2.2.2 De mogelijkheden

Door optimaal gebruik te maken van de schakelcurve van de CVT is het mogelijk om ieder
gewenst rijgedrag te creeren. Zo kan men de CVT instellen in bijvoorbee1d een sport-mode.
Dit houdt in dat de CVT een maximaal motorvermogen probeert te realiseren. Dit resulteert
dan in snel optrekken.
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Het is ook mogelijk om de CVT te laten overschakelen bij die instelling van het motortoe
rental waarbij het maximale rendement te behalen is. Dit wordt ook weI de economy-mode
genoemd.

In figuur 2.3 zijn motorkarakteristieken weergegeven van een bepaald type benzinemotor.
In de linkergrafiek is de lijn getrokken van maximaal motorvermogen, dit is bij het maxi
male produkt van toerental en motorkoppel. In de rechtergrafiek is de lijn getrokken van
het maximaal rendement. Bij elke gasklepstand komt dus een optimaal motortoerental
overeen.

motorkoppeJ soortelijk
ve bruik

100% gas

80% gas

60% gas

40%
gas

20% gas

------------i..~ Nmotor

Figuur 2.3 Motorkarakteristieken bij verschillende gasklepstanden. In de linkergrafiek is
het motorkoppel als functie van het motortoerental gegeven en in de rechtergrafiek is het
soortelijk verbruik van de motor gegeven.

In sport-mode kiest men voor de linker grafieklijn. Wil men zo zuinig mogelijk rijden, dan
wordt voor de rechter grafieklijn gekozen. In de praktijk wordt veelal een combinatie tus
sen deze twee gekozen. In figuur 2.4 is de relatie weergegeven tussen de gasklepstand en
het optimale opschakeltoerental bij de verschillende modes. Het rechtergedeelte geeft een
voorbeeld van zo'n opschakelkarakteristiek. Dit betekent dat bij het optimale motortoe
rental de CVT schakelt van low naar overdrive.

Nopschakel

economy mode

Gasklepstand %

Nwielen

t
1

Overdrive

I Low
I

.....=-------;------1
I 1

N min Nopschakel N max

Figuur 2.4 Opschakelkarakteristieken bij verschillende modes. Links is het optimale op
schakeltoerental gegeven als functie van de gasklepstand. Rechts: ajhankelijk van de type
mode schakelt de CVT bij het optimale motortoerental van low naar overdrive.
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2.3 Beschrijving van de testbank

Voor het testen van de juiste afstelling en de juiste modellering van een CVT is een test
bank onmisbaar. Op een testbank kunnen praeven gedaan worden m.b.t. instellingen van de
drukregelaars die de koppelingsplaten en de poelieschijven aan sturen. Naast het testen van
de drukrege1aars wordt de testbank ook gebruikt om data te verzamelen over de CVT zelf.
Het gebruik van de testbank biedt veel voordelen en zo zijn veel ontwikkelingskosten te
vermijden. (ref: Moons)

De gehele testbank is in grate lijnen onder te verde1en in drie delen. Zie hiervoor figuur
2.5. Centraal staat de elektrische motor met hieraan gekoppeld de CVT. De elektrische
motor dient als vervanging van de automotor. Het tweede dee1bestaat uit de aansturing van
deze elektrische motor. De aansturing wordt verzorgd door de vectorrege1aar. Hiermee is
het toerental van de motor traploos instelbaar. Het laatste dee1 wordt gevormd door het
meet- en regelgedeelte. Deze onderdelen zullen hierna nog uitvoeriger worden toegelicht.

CVT
vectorrege1aar

secundaire poelie

dutycycles

prim

secundair

aandrijfas wielen

kleppenlichaam
(valve-body)

druL.- p acLualoren
versterkers servo (PWM-

L~----.:~~~::::::..+-t__J_-~kl~epp~en~)J....~ clutch =

'--__<_O._.4_ba_r> O'I koppeling<O.. 8bar> primaire poelie
~

variabelaandrijfmotor

Simovert

~~~~~~:l1en~ CJ
L ---=te~m=pe~ra=tu=u~r~L,/=~~~::::=}U~d~rukk~..c~n<~O~..~IO~V~>~ dutycycle-

generatoren

UdutycyClc

IdUIYCYcics

UII
meet- en regelgedeelte

Figuur 2.5 schematisch opstelling van de testbank met daarin de hoofdonderdelen :
de CVT gekoppeld aan de elektrische aandrijfmotor; de aansturing van de elektrische
motor door de vectorregelaar; het meet- en regelgedeelte.
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2.3.1 De motor en de CVT opstelling

De elektrische motor van Siemens is een drie-fasen asynchrone motor met de volgende
kenmerken. [ref: Siemens]

Type motor nominaal arbeidsfactor maximaal nominale
vermogen cos (q» toerental stroom

3-fasenJasynch. 22kW 0.9 6000 omw/min 40.5 A

De motor wordt uitwendig gekoeld door een aparte ventilator. De snelheid van de motor
wordt gemeten met een pulssensor. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de snel
heidsregelaar (Simovert vectorregelaar) om hetjuiste ingestelde toerental te behouden.

De CVT bestaat uit 4 hoofd-onderdelen. Zo is deze opgebouwd uit de koppelingsplaten
(clutch), de primaire- en de secundaire as en tenslotte de hydraulische ventielenlichaam
(valve body). In Appendix B is een doorsnede van de gehele CVT gegeven.

De druk op de koppelingsplaten bepaalt de mate van slip tijdens bijvoorbeeld het wegrijden
van de auto. De primaire- en de secundaire drukken op de poelies bepalen enerzijds de
overbrengings-verhouding en anderzijds de druk op de metalen band. Er is name1ijk een
bepaalde druk op de band noodzakelijk om doorslippen te voorkomen.

Het ventiellichaam (valve body) zorgt voor aansturing van de drukken. In dit ventielli
chaam bevinden zich drukactuatoren die op hun beurt weer schuifventielen bedienen. In
Appendix C is hiervan een foto afgedrukt. De schuifventielen dienen om de aanstuurdruk
(servodruk) te versterken tot de gewenste einddruk (controledruk). De drukactuator zet een
elektrisch stuursignaal om in de aanstuurdruk. De drukactuator werkt als voIgt. Er zijn twee
drukniveau's (0 en 4.5 bar). Afhankelijk van het stuursignaal dat de actuator ontvangt, zal
er een klep geschakeld worden die de servodrukleiding verbindt met de lage ofwel met de
hoge druk.

Pservo

!

stuursignaal

Figuur 2.6 Werking van een PWM - klep: door een stuursignaal wordt de servoleiding
tijdelijk verbonden met de hoge respectievelijk de lage druk. Ajhankelijk van de dutycycle
van het stuursignaal kan een gemiddelde servodruk ingesteld worden.
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Door gedurende een bepaalde periode de servoleiding te verbinden met de hoge respectie
velijk de lage druk, kan men een gemiddelde servodruk instellen. De tijdsduur van een
zo'n periode bedraagt 16.4 ms. Dit komt overeen met een schake1frequentie van 61 Hz.
Deze is door de CVT - fabrikant vastgesteld. Het stuursignaal is een stroomgestuurd puls
breedte gemoduleerd signaal (r.ulse Width Modulation). De verhouding tussen de tijdsduur
van een hoge druk periode ten opzichte van een gehele periode, wordt de dutycycle ge
noemd. De dutycycle is een maat voor de gemiddelde druk. (in figuur 2.6 is het principe
van de PWM-klep getekend)

De PWM-kleppen creeren de servodrukken. De servodrukken worden door verschillende
schuifventielen versterkt tot de gewenste einddrukken (controledrukken). Deze einddruk
ken sturen de poelieschijven en de koppelingsplaten aan. De werking van de schuifventie
len wordt in hoofdstuk 5 uit de doeken gedaan. De modellering van zo'n ventiel wordt na
melijk gebruikt om de regelaars te ontwikkelen. De regelaars hebben tot doel om binnen de
gestelde tijden de gewenste einddrukken te realiseren.

2.3.2 De Simovert vectorregelaar

De vectorregelaar wordt gebruikt voor aansturing van de asynchrone motor. Het grote
voordeel van een vectorregelaar boven een klassieke frequentie-regelaar is, dat zowel bij
lage toerentallen als bij hoge toerentallen het motortoerental stabiel blijft bij varierende
belastingen. Een ander groot voordeel van een vectorregelaar is de mogelijkheid tot het
inbrengen van een koppel-toerental karakteristiek van een automotor. Zo is het mogelijk
om met een elektrische motor het gedrag van een benzinemotor of dieselmotor te simule
ren. Voor het uitvoeren van uitgebreide testen is deze optie natuurlijk van groot belang.

De vectorregelaar bezit ook nog een aantal analoge en digitale ingangen, waarmee commu
nicatie met randapperatuuur mogelijk is. Een van de ingangen wordt gebruikt voor het in
stellen van het gewenste toerental. Er bestaat een lineair verband tussen de ingangsspan
ning en het toerental.

Ingangsspanning (Volt) toerental vectorregelaar (= motor)
-10 -6000 omw/min
0 oomw/min

+10 +6000 omw/min

De werking van de vectorregelaar valt buiten het kader van dit onderzoek. Voor verdere
informatie wordt verwezen naar de handleiding van de Simovert-P vectorregelaar.
[ref :Siemens]
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2.3.3 De meet- en regelunit

De meet- en regelunit zorgt voor de centrale besturing van de CVT-testbank. In deze op
stelling worden er globaal 10 signalen ingelezen en 4 signalen weer uitgestuurd. De metin
gen worden uitgevoerd met verschillende sensoren. De signalen die gemeten worden zijn:

Pservo koppeling Peind koppeting N motor

Pservo primaire poelie Peind primaire poelie Nsecundaire

Pservo secundaire poetie Peind secundaire poelie Nprimair

temperatuur

Deze sensoren zijn aangesloten op verschillende displays die in de opstellingskast beves
tigd zijn. De displays versterken de signalen voor verdere verwerking. Voordat ze door de
computer worden ingelezen worden de signalen nog eerst door een anti-alias filter ge
stuurd. Via 2 data-acquisitiekaarten worden de gefilterde signalen dan ingelezen en ver
werkt

De 4 uitgangssignalen dienen voor besturing van de 3 servodrukken (koppeling-, primaire
en secundaire druk) en voor aansturing van de Simovert vectorrege1aar. Het ontwikkelde
software programma gebruikt de ingelezen data om de 4 uitgangssignalen te berekenen.
Daarnaast is het software programma geschikt om de ingelezen data real-time op het bee1d
scherm te laten zien. Dus via de computer is het moge1ijk om de gehe1e testbank te bestu
reno

Zoals in paragraaf 2.3.1 al vermeld is, worden de servodrukken gegenereerd door aanstu
ring van PWM-kleppen (servodruk-actuatoren). Hiervoor is een PWM-signaal nodig.

Door het toepassen van een dutycycie generator is het mogelijk om een analoge spanning
om te zetten in een bijbehorende dutycyde. De bijbehorende signalen zijn in figuur 2.7
nader toegelicht. Zowel de filters als ook de dutycycie-generators zijn ondergebracht in een
behuizing (het filter-dutycycie kastje).

u
stuursignaal

tijd --+

dutycycle-spanning/stroom

u

] ~lU n1

I
I I
~, tijd --+

16.4 ms # 61 Hz

Figuur 2.7 De dutycycle-generator zet een analoge stuursignaal om in een dutycycle
signaal.
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De dutycyc1e spanningssignalen zijn niet rechtstreeks geschikt om de actuatoren (PWM
kleppen) aan te sturen. De actuatoren werken namelijk met spoe1en. Het magnetisch veld
bepaalt de aantrekking van de klep in de actuator. Indien over de spoel een constante span
ning wordt aangelegd, neemt de stroom in de spoel lineair met de tijd toe.

di
U spoeF L dl en <1>spoe/ = L*i(/)

Het magnetisch veld (<1» is rechtevenredig met de aangelegde stroom, waardoor het veld
niet constant is. Bij spanningssturing wordt de klep dus niet ogenblikkelijk aangetrokken.
Dit euvel is te verhelpen door i.p.v. spanningssturing, stroomsturing toe te passen. In een
vermogenssturingskastje wordt de omzetting van een spanninggestuurde dutycyc1e naar een
stroomgestuurde dutycyc1e gerealiseerd. Dit signaal wordt dan uiteindelijke op de PWM
kleppen aangesloten.

2.3.4 Overzicht

Om alles nog eens op een rijtje te zetten is in figuur 2.8 het globale installatieschema van de
testbank weergegeven.

Om te beginnen worden er negen signalen gemeten bij de CVT. Deze zijn via coax-kabels
(reden: afscherming) verbonden met de displays. Via de displays gaan de, inmiddels ver
sterkte, signalen naar het filter-kastje. Van hieruit gaan ze via een connectorkastje naar de
Pc. Het connectorkastje is via twee flat-kabels verbonden met de data-acquisitiekaarten in
de Pc. Een flat-kabel dient voor input- en de andere voor output-signalen.

De tien ingangssignalen worden via de MIO-16 data-acquisitiekaart ingelezen. Op deze
kaart zitten AID - converters die de signalen digitaliseren. De PC genereert afhankelijk van
de ingelezen signalen, de uitgangssignalen. Deze digitale waarden worden via de AO-6
kaart omgezet in analoge signalen. Het signaal voor de Simovert vectorregelaar wordt
rechtstreeks uitgestuurd. De andere drie uitgangssignalen worden via coax-kabels naar het
dutycyc1e-kastje geleid. Hier worden de analoge signalen omgezet in spanningsgestuurde
dutycyc1es. Deze dutycyc1e-signalen worden dan omgezet in stroomgestuurde dutycyc1es.
Welke dan weer via coax kabels uiteindelijk de PWM-kleppen aansturen.
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vectorregelaar aandrij fmotor

Idutycycle

Udutycycle

CVT
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drukken (6)
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Simovert

toerental
simovert

Filters dutycycle
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coax Ustuur

connectorbord

flatcable

MIO 16 PC AO-6

software programma

Figuur 2.8 Installatieschema testbank met het aantal verbindingen aangegeven per aan
sluiting.
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3 OpbOllW van Windows NT

3.1 Inleiding

Windows NT is een operatingsysteem. Een operatingsysteem is een computerprogramma
die een omgeving creeert waarin andere computerprogramma's (zoals MatLab, MS-Office
etc..) kunnen werken. Die andere computerprogramma's kunnen hierdoor gebruik maken
van de processor en van I/O-apparatuur (printers en diskdrives etc.) Een operatingsysteem
zorgt voor de communicatie tussen de programma's enerzijds en de computer-faciliteiten
anderzijds.

Een operatingsysteem bepaalt ook welk programma toegang krijgt tot de faciliteiten van de
computer. Windows NT maakt gebruik van een dusdanige structuur dat het mogelijk is om
meerdere programma's "tegeIijk" te Iaten werken. Dit staat bekend onder de naam multi
tasking. Als de computer maar een processor heeft, dan betekent multitasking niets anders
dan het opdelen van de beschikbare tijd over de meerdere programma's. Eenvoudig ge
zegd: het operatingsysteem voert een gedeelte van programma 1 uit, waarna het operating
systeem naar programma 2 gaat om dit gedurende een bepaalde tijd uit te voeren. In figuur
3.1 is dit schematisch weergegeven. (ref: Custer, Andrews)

/ /1 / /1 / /1Ithread
I

cessor
,

IJ 'AI :1I
thread

I I

programma I

programma 2

pro

..
tijd

Figuur 3.1 Bet begrip Multitasking bij 1 processor: opdelen van de beschikbare tijd van
de processor over meerdere programma's. Bet kleinst uitvoerbare stuk programma wordt
een thread genoemd.

Bij meerdere processors wordt de benodigde tijd van de programma's over de verschillende
processors verdeeld. In dit geval worden de programma's weI tegelijkertijd uitgevoerd. (zie
figuur 3.2)
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In data-acquisitie toepassingen biedt het gebruik van meerdere processors grate voordelen.
Terwijl de ene processor belast wordt met de data-acquisitie zelf, kan de andere processor
achtergrand taken uitvoeren. Voorbee1den hiervan zijn het wegschrijven van de gegevens
op diskette of het uitprinten daarvan.

programma 1 / / / / ~ / /
L

(proces 1) thread ~I 1..41 ~'..41

processor 1 OIl( ..
tijd

programma 2 / / / / /

J(proces 2) thread - ---I 1--
IA!. IA!

processor 2 ... .-
tijd

Figuur 3.2 Multiprocessing bi} meerdere processors: programma's worden over meerde
re processors verdeeld.

Een multitasking operatingsysteem verdeelt dus de programma's, die uitgevoerd moeten
worden, over verschillende processen. In bovenstaande voorbeeld is dit aangegeven als
zijnde programma nummer 1 en 2. De taak welke gedurende een tijdsinterval uitgevoerd
wordt, noemt men ook weI een thread. Elk proces bevat op zijn minst dus een thread.

Het operatingsysteem zorgt er voor dat na elk uitgevoerde thread (taak), het commando
weer terug gegeven wordt. Zo kan het systeem ook nooit in een oneindige cyclus terecht
komen. Dit in tegenstelling tot het operatingsysteem MS-DOS. Deze maakt name1ijk geen
gebruik van multitasking. Dit houdt in dat het commando pas weer wordt terug gegeven
nadat het gehe1e programma is beeindigd. Het tussentijds onderbreken is dan ook niet mo
gelijk.
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3.2 Windows NT versus de rest

Ondertussen zullen er weI vragen gerezen zijn wat nu het verschil is tussen Windows NT
(New Technology), Windows 95 en Windows 3.1. Laten we met het laatste beginnen.
Windows 3.1 is nog gemaakt op de bestaande DOS-structuren. Windows 3.1 kent dus geen
multitasking en heeft zodoende ook geen beveiligingsmogelijkheden tegen crashen. De
ontwerpers (Microsoft) zijn daarna een operatingsysteem gaan ontwerpen die deze moge
lijkheden weI zou bieden. Het resultaat leverde Windows NT op. Let weI Windows NT
maakt geen gebruik meer van DOS, maar ondersteunt deze nog wei. Windows NT is in
eerste instantie ontwikkeld voor professioneel gebruik (netwerk-servers en workstations).
In de praktijk wordt Windows NT gewaardeerd om de betrouwbare werking.

De ontwerpers gingen hierna aan de slag om een operatingsysteem te ontwerpen voor de
consumenten, ofweI voor de PC's thuis. Ze gingen hierbij uit van het bestaande ontwerp
van Windows NT. Een groot aantal mogelijkheden werden geschrapt om het operatingsys
teem te kunnen laten werken op de kleinere PC's. Het resultaat zou Windows 95 gaan he
ten. Behalve dat er mogelijkheden verwijderd waren, hebben ze een nieuwe Grafische User
Interface (GUI) ontwikkeld. Deze GUI is het geen wat je ziet op het beeldscherm. In de
huidige versies van Windows NT gebruikt men deze GUI ook. In de grafische voorstelling
is het verschil tussen Windows NT en Windows 95 dan ook nauwelijks te zien.

Zowel Windows NT als ook Windows 95 maakt gebruik van 32 bits geheugen adressering.
In tegenstelling tot Windows3.1 en DOS. Het feit dat 32 bits toegepast wordt, maakt het
geheugen veel makkelijker toegankelijker. Hierdoor is een virtueel geheugen beschikbaar
van zo'n 4 gigabytes. Deze eigenschap zorgt ervoor dat aan elk programma (proces) een
specifiek stuk geheugen toegewezen kan worden. Dit betekent dat als een proces crasht, de
andere processen daar geen hinder van hebben.

Paragraaf 3.3 gaat dieper in op de structuur van Windows NT zelf. Daarbij komen aspec
ten naar voren die bij het uitvoeren van data-acquisitie zeer belangrijk zijn.

3.3 De structuur van Windows NT

In de vorige paragrafen is al globaal verteld hoe Windows NT werkt. Nu kan de structuur
nader worden toegelicht. Daarvoor zal eerst worden beschreven hoe Windows NT met een
programma communiceert. (ref: Custer, Andrews)

3.3.1 Interaktie tussen Windows NT en een programma

Zoals al in het begin van dit hoofdstuk verteld is, creeert een operatingsysteem een omge
ving waarin andere programma's kunnen werken. Daarvoor zijn een groot aantal functies
nodig die programma's kunnen aanroepen.

17



Deze functies zijn samengebracht in de zogenaamde Win32 API. Dit staat voor: Applica
tion Programming Interface voor de 32 bits versie van Windows. De API-code is dus een
intermediair tussen de programma's en de computer. Dit is het kenmerk van Windows NT.
Het is namelijk opgebouwd volgens het principe van het zogenaamde client-server model.
Dit behoeft enige toelichting. In het client-server model worden de verschillende taken
onderverdeeld in verschillende services, zoals geheugenmanagement, filemanagement en
communicatiemanagement. Elke service staat in verbinding met een uitvoerende module,
welke server genoemd wordt. Deze modules zijn vrij toegankelijk voor de gebruiker (in
usermode). Ais een programma (client) een taak (service) wil uitvoeren, dan zendt deze
een bericht naar de kernel. De kernel is te vergelijken met een telefoniste. Voorbeeld: als
persoon A contact wil zoeken met persoon B (== programma wil een taak uitvoeren), dan
bepaalt de telefoniste of dit inderdaad kan. Ais dit mogelijk is wordt persoon A met per
soon B doorverbonden (er wordt een berichtje naar de server gestuurd die de taak uitvoert).
Ais persoon B geen tijd heeft, dan verzendt de telefoniste het bericht dat persoon B mo
menteel bezig is.

In figuur 3.3 is de opbouw uitgebeeld.

,
\

kernel mode

--------

"
....

I \
programma I

I

(client) I
I

; I
I
I

Application Programming Interface I
I

API I

(server)
I
I

\ /

"- /--------- --------- ---------
----------- ---------- .,-----------

Kernel

It

Hardware layer
J

I

'----------------------------------------------_/

user mode

"{,

Figuur 3.3 De opbouw van Windows NT De programma (client) communiceert door mid
del van speciale functies (API-code) met de Kernel (operator). Deze bepaalt wanneer en
hoeveel tijd beschikbaar is voor het programma.

De communicatie tussen een programma en het operatingsysteem verloopt dus via berich
ten. Ais een programma een taak uitgevoerd wil hebben, dan wordt dit verzoek naar de
kernel gestuurd. De kernel bepaalt wanneer het mogelijk is en stuurt een bericht terug. Dit
bericht wordt dan uitgevoerd in de desbetreffende server. De kernel houdt dus bij iedere
aktie controle over het systeem. De kernel is ook in staat bepaalde taken af te breken, bij
voorbeeld als er een verzoek tot beeindigen komt van de gebruiker. Bet is dus niet moge
lijk om rechtstreeks de Kernel aan te spreken. Alle berichten die binnenkomen gaan via de
server en worden opgeslagen in een berichtemij (input queue).
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3.3.2 Windows NT input model

De berichten worden afhankelijk van de toepassingen opgeslagen in verschillende rijen
(queues). Zo worden de berichten van programma I in rij 1 opgeslagen etc.

berichl A ,oor
programma I

programma I

bericht B mor
programma 2

programma 2

bench! C voor
programma 3

programma 3

Figuur 3.4 Windows NT input model. De berichten die binnenkomen worden sequentieel
afgehandeld door de desbetreffende programma's.

De berichten die binnenkomen worden sequentieel afgehandeld volgens het First In First
Out strategie. Dit impliceert ook direct dat een software interrupt (zoals een timer) niet op
deze manier afgehandeld kan worden. Hoofdstuk 4 beschrijft hoe dit probleem in het ont
wikkelde software programma is omzeild.
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4 Real-time data-acquisitie met
Windows NT

Door de andere structuur van Windows NT t.O.v. MS-DOS is data-acquisitie onder Win
dows NT juist moeilijker. Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld is, worden berichten
niet real-time afgehandeld maar sequentieel. Deze en andere aspecten komen in dit hoofd
stuk aan de orde.

4.1 Verschillende real-time operations

Er zijn veeI manieren om een real-time systeem te definieren. In het algemeen kan men
real-time toepassingen onder verdelen in twee primaire categorieen. Oeze categorieen zijn
"hard" real-time toepassingen en "soft" real-time toepassingen.

Een "hard" real-time operatie moet, zonder uitzondering, ervoor zorgen dat de bewerkin
gen altijd op vaste tijdstippen plaatsvinden. De respons moet voorspelbaar en onafhankelijk
van andere activiteiten zijn die op dat moment gaande zijn.

Dit in tegensteIling tot een "soft" real-time operatie. Deze heeft niet de strenge eisen opge
legd gekregen. Bij "soft" real-time operaties moeten de bewerkingen bilmen een redelijk
klein tijdsinterval plaatsvinden. Ous niet op vaste tijdstippen maar weI binnen een bepaald
tijdsinterval random die vaste tijdstippen. In onderstaand figuur zijn beide categorieen ge
tekend.

"hard" real-time

n
o T

I
2T

"soft" real-time

3T

,.-- - - ,.--

I I I I
o T:

I
:2T 3T

T+6 t, 2T-6 t,

Figuur 4.1 Hard- en soft real-time operaties. Bij hard real-time operaties vind de bemon
stering plaats op vaste tijdstippen. Bij soft real-time operaties gebeurt dit binnen een be
paald tijdsinterval.

Windows NT biedt standaard aIleen de mogelijkheid om "soft" real-time operaties uit te
voeren. Om "hard" real-time operaties uit te voeren is additionele software en hardware
nodig.
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4.2 "Soft" real-time operaties

Zoals eerder al vermeld, biedt Windows NT standaard aIleen de mogelijkheid om "soft"
real -time operaties uit te voeren. Het probleem dat zich hier voordoet is de wijze waarop
Windows NT de berichten afhandelt die binnen komen.

Voor het gebruik van data-acquisitie zijn timers nodig, die na een tijdsinterval telkens een
signaal afgeven. De computer moet dit signaal signaleren om dan de taken uit te voeren die
nodig zijn. Windows NT biedt verschillende timers. Deze timers verschillen in toepas
singsgebieden. De meest algemene timer werkt volgens het algemene berichten systeem. In
een programma wordt deze timer-functie aangeroepen met SetTimerO. Ais de ingestelde
tijd verstreken is, genereert de functie een bericht, WM_TIMER. Dit bericht wordt in de rij
gezet behorende bij dit programma. Aangezien de berichten afhandeling sequentieel ver
loopt, komt dit bericht pas aan de orde afhankelijk van de berichten voor hem. In figuur 4.2
is dit nader uitgezet.

'(CC _C
I

I

bericht 2

bericht 1

programma 1
+----+ SetTimerO

kernel

3

tijd

4

programma 1

~
rtimer- 1
Iroutine

Figuur 4.2 Algemene ajhandeling van een timer. De timer geeft een signaal aan de Ker
nel. Deze zet een bericht (WM_TIMER) in de rij. Ajhankelijk van het aantal berichten er
voor zal het WM_TIMER bericht worden afgehandeld.

Deze structuur maakt deze timer alleen mogelijk voor operaties die geen hoge resolutie
nodig hebben (in de orde van tienden van seconden). Enkele voorbeelden zijn: het sturen
van een gewone "klok", het genereren van een geluidssignaal na een bepaalde tijd etc. In
het ontwikkelde data-acquisitie programma fungeert deze timer prima als zijnde het upda
ten van het beeldscherm. Voor het plegen van data-acquisitie is deze echter uitermate onge
schikt omdat de data-acquisitie niet op de vooraf gespecificeerde tijden plaatsvind.
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Behalve de algemene Timer heeft Windows NT nog een multimedia timer ter beschikkng.
Deze heeft als voordeel dat er geen gebruik wordt gemaakt van een berichten-structuur.
Een ander bijkomend voordeel is de veel hogere resolutie van de timer. Deze timer heeft
namelijk een precisie van minimaal 1ms. Dit betekent dat er binnen 1 ms gereageerd wordt.
In een programma wordt deze timer aangeroepen met de functie timeSetEventO. Deze
functie genereert, in tegenstelling tot de vorige timer, geen bericht. Echter binnen de ge
stelde tijd wordt er direkt naar een timerroutine gesprongen. In figuur 4.3 is dit aangegeven.

bericht 3

bericht 2

bericht I

i p t

1 programma 1
timeSetEventO

timer-

2 routine

3

kernel

Figuur 4.3 Multimedia Timer: als de timer een signaal afgeeft dan wordt er binnen een
voorafgespecificeerde tijd de timerroutine afgehandeld.

Voor de toepassing in het aansturen van de CVT-testbank voldoet deze timer ruim vol
doende. De bemonster-frequentie moet namelijk minimaal 60 Hz bedragen. Dit komt over
een met een tijd tussen twee bemonsteringen van zo'n 16.2 ms. Een resolutie van 1 ms
levert een maximale afwijking van 6%. Dit valt binnen de specificaties die hiervoor opge
steld zijn.

In het algemeen kan men stellen dat deze Multimedia Timer toe te passen is tot bemonste
ring-frequenties van maximaal 200 Hz. In veel toepassingen in de industrie is dit meestal
voldoende. Voor mechanische systemen (mechatronica) zijn dikwijls hogere bemonstering
frequenties noodzakelijk. De CVT vormt hier weliswaar een uitzondering op.

Aangezien deze timers niet geschikt zijn voor hogere bemonsterings-frequenties, is het
nodig om naar andere hulpmiddelen te grijpen. In het volgende hoofdstuk wordt besproken
welke hulpmiddelen er voor handen zijn. Deze vallen onder de categorie "hard" real-time
operaties.
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4.3 "Hard" real-time operaties

"Hard" real-time operaties vereisen een onmiddellijke respons op bepaalde taken, ongeacht
de bewerkingen die op dat moment gaande zijn. Dit vergt extra hardware en software ap
plicaties. Deze bestaan uit: extra counters (timers) en speciale device drivers. De counters
worden dusdanig ingesteld dat ze om de bemonstertijd een puIs afgeven. De counters zijn
met een interruptlijn verbonden met een bepaalde prioriteit voor het afhandelen. Indien er
een puIs (interrupt) is gesignaleerd dan zorgt de interrupt-controller van de kernel ervoor
dat de bijbehorende Interrupt Service Routine wordt opgestart. De ISR bevindt zich in de
bijbehorende device driver. Behalve de ISR staan hierin ook nog verschillende andere rou
tines die nodig zijn om de interrupt juist af te handelen. Een device driver heeft direct toe
gang tot de hardware, zodat de data sneller kan worden verwerkt. In onderstaand figuur is
de Windows NT structuur nader toegelicht. (ref: Custer, Andrews)

/' -- ------- "-

I \
programma

(client)

;
Application Programming Interface

API

(server)

\ I

" /
--------- --------- ---------

---------- ---------- - - -~.....:.. I/O manager

Kernel
device-drivers

• ,
I
I

Hardware layer
I
I
I
J

user mode

\ /

,-----------------------------------

kernel mode

/'

I

Figuur 4.4 Implementatie van device drivers. In de device drivers staan de routines be
schreven welke nodig zijn om een interrupt afte handelen.

Hardware interrupts hebben een hoge instelbare prioriteit i.v.m. de afhandeling. Bij alge
mene operatingsytemen (zoals MS-DOS), worden lagere-prioriteit interrupts geblokkeerd
totdat de ISR beeindigd is. Echter in Windows NT, handelen de ISR's de hardware inter
rupts anders af. In Windows NT dient de ISR er voor om de interruptvlag af te zetten en
om de "uitvoer"-routine op te starten. Deze "uitvoer"-routine bevat de eigenlijke code om
de interrupt af te handelen. Dus bijvoorbeeld data inlezen en weer uitsturen. Deze
"uitvoer"-routines worden veelal Deferred Procedure Calls genoemd, omdat deze routines
eerst in een rij geplaatst worden met andere DPC's. Om er nu voor te zorgen dat de kernel
toch de controle blijft behouden, worden de DPC's relatief in prioriteit verlaagd.
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Afhankelijk van de relatieve prioriteit komt een DPC eerder of later aan de beurt, als zijn
voorganger. Aangezien de kernel een hogere prioriteit heeft, kan deze een DPC afbreken
als deze te veel tijd in beslag neemt. Men kan bijvoorbeeld denken aan het uitprinten van
een file. In figuUf 4.5 is een voorbeeld gegeven van zo'n interrupt afhandeling.

4
CD Kernel

1 3 ~ .....

interrupt-
2 ~ .... controller Interrupt Service Routine

interrupt 1 (ISR)

@~---===-----

DPC - rij

Figuur 4.5 Voorbeeld van een interrupt afhandeling. 1) interrupt wordt gegenereerd op
het vierde kanaal 2) Kernel ontvangt deze en stuurt het door naar de interrupt-controller
3) De interrupt controller zorgt ervoor dat de bijbehorende device driver wordt opgestart
4) De eigenlijke interruptroutine (DPC)wordt in de rij geplaatst, tevens wordt de inter
ruptmelding a!gezet 5) afhankelijk van de prioriteit wordt de DPC uitgevoerd

Het probleem wat zich nu voor doet is het feit dat de kernel de DPC's kan onderbreken.
Voor "hard" real-time data acquisitie is dit zeer ongewenst. De eigenlijke doelstelling,
"onmiddellijke responsie" wordt hiermee te niet gedaan. In principe is "hard" real-time
data acquisitie in deze opzet niet haalbaar.

Een mogelijkheid die momenteel nader wordt onderzocht bestaat uit het schrijven van de
data acquisitie in de ISR, in plaats van in de DPC. De kernel wordt op deze manier gefor
ceerd om alle tijd vrij te maken totdat de gehele interrupt afhandeling geschied is. In dat
geval wordt de interrupt vlag pas af gezet als de routine is afgesloten. Uiteraard komt de
DPC hiermee te vervallen.

Het schrijven van een device driver is in Windows NT een hels karwij, daar er vrij weinig
goede documentatie te verkijgen is. Dit is een van de redenen waarom vooralsnog gekozen
is voor de "soft" real-time optie. In volgende versies wordt wellicht voorgenoemde optie
weI toegepast. Nu was het zaak om een werkend data-acquisitie programma te realiseren
wat functioneerde aan de CVT - testbank.

24



5 Hydraulisch ventiel

De hydraulisch ventielen versterken de servodrukken tot de gewenste einddrukken
(controldrukken). Deze einddrukken zorgen voor aansturing van de secundaire- en de pri
maire poelie en voor aansturing van de koppeling. AIleen het secundair ventiel zal bespro
ken worden omdat het principe van de hydraulische ventielen voor allen gelijk is. De ven
tielen verschillen aIleen in dimensionering maar niet wezenlijk van structuur. In Appendix C
is een foto gegeven van de verschillende ventielen.

5.1 Situering van het secundair ventiel

Ret secundair ventiel is gesitueerd direct achter de oliepomp. Ret debiet van deze pomp
varieert evenredig met het toerental van de aandrijfinotor. In de testbankopstelling is dat de
elektrische motor. Ret secundaire ventiel bepaalt de druk (Psec) in de leiding waar het
pompdebiet binnenkomt. Deze leiding staat tevens rechtstreeks in verbinding met de secun
daire poelie. Ret ventiel wordt aangestuurd door de secundaire servodruk. In het volgende
schema is de plaats van de ventielen aangegeven.

,--- ----.. naar pomp

1....----1 Pservo clutch 1.........-- stuursignaal

1"--- stuursignaal

1..--- stuursignaal

:':"':':::c:' koppeling;::::::.:.. ::.....
= clutch I

I

I
1

~coo&mvcrbru~e~-------

- constante druk 4.5 bar """"------'
- smering
- overdrukklep

Figuur 5.1 Flowschema van de verschillende ventielen met bijbehorende drukken
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Het debiet van de pomp wordt ook nog gesplitst over andere verbruikers. Zo stroomt er olie
naar de eonstante druk klep (4.5 bar) die bij de servodrukkleppen (PWM-kleppen) gebruikt
wordt. Ook wordt er een deel gebruikt voor smering en koe1ing.

5.2 Werking van het secundair ventiel

Aan de hand van een doorsnede tekening van het seeundair ventiel is de werking het best te
verklaren.

Pprim

t

aservo
(reslriclie)

I
""-Ppwm.--------

= Pservo

t
f-l-------' tL--._----J

Psec
f-r----------.....:....:==-------~.____-------___"'_P0mp

V,eiding

Figuur 5.2 Doorsnede van het secundair ventiel. De servodruk (pwm-druk) wordt ver
sterkt tot de secundaire einddruk Psec door de uitstroomopening [a(x)J te regelen. Een klei
ne opening levert een hoge einddruk. Een grote opening Ievert een lage druk. De einddruk
ken zorgen voor een verplaatsing van de poelie.

Het ventiel wordt aangestuurd door middel van de servodruk pservo. Een toename van de
servodruk zorgt voor een verplaatsing van de zuiger naar links. Hierdoor neemt de door
stroomopening a(x) toe. De weerstand van het doorstromingskanaal neemt af, wat resul
teert in een daling van de seeundaire druk psec. Bij een afname van de servodruk zal de zui
ger naar reehts verplaatsen. De doorstroomopening zal kleiner worden. De pomp bouwt
dan een druk psec op om toeh het debiet te laten stromen.

De klep is zelfregelend: indien bij eonstante servodruk de seeundaire druk door een versto
ring stijgt, zal deze op het oppervlakte versehil M een netlo kraeht naar links uitoefenen.
Hierdoor opent de sehuif zieh verder waardoor de seeundaire druk weer daalt.

Door de plaatsing van het seeundaire ventiel zal de primaire druk altijd lager zijn dan de
seeundaire druk en is dus altijd in de riehting zoals in de tekening is aangegeven. Zo zal
ook de koppe1ingsdruk altijd lager zijn dan de seeundaire druk.
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5.3 Fysische beschrijving van het secundair ventiel

In deze paragraaf wordt het ventiel nader bestudeerd. Doel is de relatie te vinden tussen de
aanstuurdruk pservo en de gewenste einddruk Psecundair eind. Hiervoor worden twee modellen
afgeleid:

Een niet lineair fysisch model
Hiervoor worden de fysische kracht- en flowbalansen gebruikt. Dit model bezit een
hoge graad van niet lineariteit. Dit model wordt gebruikt om statische karakteristie
ken te berekenen.
Een lineair fysisch geparametriseerd model
Het niet lineaire model wordt hierbij gelineariseerd random een bepaald werkpunt.
Dit model wordt gebruikt om de dynamische eigenschappen van het ventiel te on
derzoeken. Tevens worden beide modellen gebruikt om een geschikte regelaar te
ontwerpen. (zie hiervoor Hoofdstuk 6)

5.3.1 De basisvergelijkingen voor het fysisch model

Op de zuiger van het secundair ventiel werken een vijftal krachten. Deze krachten zijn:
- veerkracht Fv
- wrijvingskracht Fwrijv (zie in appendix A formule a.5)
- servokracht Fservo
- resulterende kracht FM

t.g.v. oppervlakte verschil
- Bernoulli-krachten Fbern (zie in appendix A formule a.14)

In Appendix A worden bovenstaande begrippen en grootheden verder uitgediept. Onder
staande tekening laat zien waar de krachten op de zuiger aangrijpen.

Pprim

t

---to
QseclIndaire yerbmjkers Psec

\
vleiding

r-+---""--- Ppwm

Figuur 5.5 Krachtenbalans van het secundair ventiel: a) veerkracht Fveer b) wrijvings
kracht FlI'rijv c) servokracht F servo d) verschilkracht F LJA e) Bernoulli-kracht F bern
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Het krachten evenwicht voor het secundair ventielluidt dan:

Fre.l'u/terend = - F veer - F bern - Fwri!v + F"ervo + FVer.l'chi/

ofweI:

(5.1)

cfx'J dxJ (5 2)
*-_'!-~-=~{'+k *. )-F -B *~+ *,j + *M .

7n.tnid dt2 \./0 veer-oqtid xoqt,e1 hem oqtie1 dt P"'/W'''~' p=

met:

(5.3)

Hierbij is:
mventiel : de massa van de zuiger in het ventiel
kveer : de veerconstante
B : de wrijvingsconstante van het ventiel
Cd : de debiets-coefficient
Cv : de snelheidscoefficient
e :gemiddelde uitstroomhoek van de olie in het stromingskanaal (69°)
a(x) : de oppervlakte van de vernauwing in het stromingskanaal
a : afstand in rusttoestand
fa : voorspanning van de veer
Xvelltiel : positie van het ventiel

Voor de poeliezuiger kan men ook een krachtenbalans opstellen. De krachten die op de
poeliezuiger werken zijn: (zie figUUf 5.6)

- kracht t.g.v. secundaire druk
- veerkracht
- reaktiekracht van de band
- wrijvingskracht

secundaire poe lie

band
~

Fveer
~

Fsec
~

F~ving

Fsec

Fveer

Fband

Fwrijving

P!ICC

Figuur 5.6 De krachten die op de poeliezuiger werken zijn: a) veerkracht Fveer b) secun
daire kracht F sec c) reaktiekracht van de band Fband d) wrijvingskracht FWrijl'ing
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iDe krachtenbalans voor de poeliezuiger wordt hiermee:

Fresulterend = Fsec - Fwrijving - Fveer - Fband

m *_d_
2

_x-,-po_e_lie_ =p *A _ B * dx~poe~l_ie - k *X - F
poelie dt 2 sec undair poeJie poeJie dt veer poelie band

met:

(5.4)

(5.5)

mpoelie
kveer-poelie
Xpoelie
psecundair
Apoelie
Bpoelie
Fband

: de massa van de poeliezuiger
: de veerkonstante
: positie van de zuiger
: secundaire einddruk
: oppervlakte van de zuiger
: wrijvingsconstante van de poelie
: reaktiekracht van de band

Naast een krachtenbalans is voor het model ook een flowbalans noodzakelijk. Het totale
pompdebiet wordt verdeeld in een aantal deeldebieten. Zo lekt er een hoeveelheid weg in de
poelie wat tevens gebruikt wordt voor smering van de metalen band en voor secundaire
verbruikers (Qlek). Daamaast gaat er een hoeveelheid naar het primair ventiel Quit. Voor het
verplaatsten van de poelie-cilinder is ook een debiet nodig (.1Qpoelie). Olie is comprimeer
baar, dat resulteert tenslotte in een debiettoename bij een toename in druk(Qelasticiteit).

Deze punten zijn in vergelijking (5.6) opgenomen. (In Appendix A zijn deze formules nade
toegelicht)

t10wbalans 1) Qpomp = Qlek +QUil +.1Q poeJie+Qelaslictleil

met behulp van de gegevens in Appendix A wordt dit:

(5.6)

met:

p

~
a(Xventiel)
Vtotaal

Xventiel
Xpoelie
Apoelie

: doorstromingsoppervlakte van de secundaire verbruikers (~ lek)
: soortelijke dichtheid van olie
: compressiemodulus van olie
: de oppervlakte van de vernauwing in het stromingskanaal
: het volume van alle leidingen en ruimten in het ventiel en in de

poelie
: positie van het ventiel
: positie van de poelie
: oppervlakte van de poeliezuiger
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Ret debiet van de pomp is afhankelijk van het toerental van de motor, de tegendruk over de
pomp en de temperatuur van de olie. Vit metingen [ref: Vanvuchelen] voIgt de relatie:

Qpomp = Vpornp .nrnolor - ~ruk·Ppornp - Klemp·Totie
hierbij is:

nmotor : toerental motor
ppomp : druk over de pomp
Totie : temperatuur van de olie
Vpomp : debiet per omwenteling (m3/omw)
~ : drukcoefficient
Klemp : temperatuurcoefficient

Ret hydraulisch ventiel wordt aangestuurd door een servodruk pservo. Dit is de basis voor de
tweede flowbalans. Voor de servokamer van het ventiel geldt namelijk dat er een debiet
nodig is voor het verplaatsen van de zuiger . Tevens zorgt een druktoename voor een de
biettoename t.g.v. de comprimeerbaarheid van de olie. In onderstaande vergelijkingen is dit
uiteengezet: (In Appendix A zijn deze formules nader toegelicht)

Howbalans 2) (5.8)

Hierbij is:
() : restrictiecoefficient (afhankelijk van restrictievorm)
a.ervo : karakteristieke doorstromingsopening (voor dit geval a.ervo =d",striclie)
Arestriclie: restrictiedoorsnede = nd2restriclie /4
IJ. : dynamische viscositeit van de olie
Aservo : doorsnede van de servokamer van het ventiel
x : verplaatsing van de zuiger van het ventiel
V.ervo : volume van servokamer
J3 : compressiemodulus
Ppwm : aanstuurdruk

De vergelijkingen (5.2, 5.5, 5.7 en 5.9) vormen de basis voor de twee beschreven modellen.
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5.3.2 Het niet lineaire fysisch model

Het statische niet lineaire model wordt verkregen door de tijdsafhankelijkheid te verwijde
reno De vergelijkingen worden:

Q =C *a * (2 *p +C *a(x )* I~*(p -p )pomp d lek \ sec d ventiel IJ sec primVP p

Pservo = Ppwm

0= -(/0 + kveer-ventiel)* Xventiel - F'"em +Pservo *Aservo + Psec *M .

F hern=2*Cd *Cv*cos(8)* (p sec - P prim )*a(Xventiel)

(5.10)

Deze formules bevatten een groot aantal constanten welke verkregen zijn uit technische
documentatie en door metingen [ref: Vanvuchelen]. In tabel 5.1 zijn deze gegeven.

PARAMETER WAARDE EENHEID

mventiel massa van de ventielzuiger 0.020 kg

mpoe1ie massa van de poeliezuiger 2.0 kg

Bventiel wrijvingsconstante van het ventiel 30.6 Ns/m
Bpoe1ie wriivingsconstante van de poelie 1000 Ns/m

kveer-ventiel veerconstante ventiel 7000 N/m

kveer-Doelie veerconstante poelie 31000 N/m
fo voorspanning ventielveer 55 N

Aservo oppervlakte zuiger aan servoziide 13.9 e-5 m2

t1.A oppervlakte verschil 1.5 e-5 m2

Apoelie oppervlakte poeliezuiger 198 e-4 m2

Cd debietcoefficient 0.61 -
Cv snelheidcoefficient 0.98 -
8 gem. uitstroomhoek van de olie 69 0

p soortelijke dichtheid olie 850 * kg/m3

~olie compressiemodulus 4 e-8 Pa

a(Xventiel) oppervlakte van de vemauwing in zie figuur 5.7 ** m2

het stromingskanaal
alek oppervlakte van de lekopening 2 e-6 m2

Vtotaal volume van aile ruimten in het 3 e-4 m
j

ventiel en in de poelie
Vpomp debiet per omwenteling 8.1 e-6 mJ/omw
Kdruk drukcoefficient 3.8127 e-7 mj/sPa

Klemp temperatuurcoefficient 1.1541 e-7 mJ/s °c

Tabel 5.1 Parameterwaarden van het ventiel verkregen uit technische documentatie en
verkregen uit metingen. [ref Vanvuchelen]

* De soortelijke dichtheid van olie is afhankelijk van de druk en de temperatuur. De relatie
is beschreven in Appendix A [formule a.2]. Uit metingen [ref: Vanvuchelen] blijkt dat de
variaties nihil zijn in het werkgebied van de CVT-testbank. Een goede benadering voor de
soortelijke dichtheid van de olie is Qolie=850 kg/m3

. In praktijk blijken de variaties toe te
nemen. De temperatuur- en drukafhankelijkheid moet dan wel mee worden genomen
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**De relatie tussen de oppervlakte van de vemauwing in het stromingskanaal a(Xventiel) en de
positie van het ventiel Xventiel is afhankelijk van de vorm van dit ventiel. Dit bepaalt in grote
mate de eigenschappen van de CVT. In de testbankopstelling is een ventiel gemonteerd met
de volgende relatie tussen a(Xventiel) en Xventiel (zie hiervoor figuur 5.7).
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Figuur 5.7 De relatie tussen de positie van het ventiel en de oppervlaktevernauwing van
het doorstromingskanaal. Deze relatie is ajhankelijk van het type ventiel wat toegepast
wordt.
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Met deze gegevens is het mogelijk om expliciete relaties te vinden tussen de stuurdruk Ppwm

en de gewenste einddruk Psecundair. De verschillende relaties zijn in Matlab ingevoerd. Door
minimalisatie- en iteratiemethoden zijn de statische grafieken van het ventiel berekend. In
de volgende figuren zijn de resultaten weergeven van de berekingen en de metingen.

10'
ClI 451 ----,..--------.----.----;::====::::':====::::::;1
(L

c 40

Figuur 5.8 Relatie tussen de secundaire einddruk (psecundaiJ en de stuurdruk (pservo). Het
verband is o.a. ajhankelijk van het motortoerental (pomp). Gestippeld: gemeten waarden,
volle lijnen: gesimuleerd met Mat/ab.
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Figuur 5.9 In de bovenste grafiek is de secundaire einddruk gegeven als functie van het
toerental bij verschillende servodrukken pservo. In de onderste grafiek is de servodruk uitge
zet tegen het toerental. Zoals verwacht blijft de servodruk in het werkingsgebied (>1000
omw/min) constant. De gemeten waarden komen nauwkeurig overeen met de gesimuleeer
de waarden (doorgetrokken lijnen).
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5.3.3 Het lineair fysisch geparametriseerd model

Voor dit model worden weer de basisvergelijkingen gebruikt die in paragraaf 5.3.1 ZlJn
afgeleid:

De krachtenbalans voor het ventiel:

d
2

x"enJieJ dxlWlieJ
m *----- =-'F +k )*x -F: -B *---+P *A +P *M (52).. "venlieJ dt 2 V 0 reer-lWllei liC!IIIieJ hem lWlid dt serv" servo sec •

De krachtenbalans voor de poeliezuiger:

d 2 X poe"e dx poe"e
m *~---- =p * A - - B * - k *x F.poe"e dt 2 sec undair poehe poe"e dt veer- poe"e poe/Ie - band

(5.3)

(5.5)

Flowbalans 1 voor het ventiel:
:-2-- !2------ dxpoehe VI "ao/ dp

Qpomp=Cd*a/ek * I!-*Psec +Cd*a(xvenlw/)* \!-p*(psec-Pprin,) + Ap<X!"e* --dt- +-p' ~ *-~ (5.7)
\ P V dt

Flowbalans 2 voor het ventiel:

~o2al"ervoAreslriclie *( _ )=A *c1x ~S<!rw) *dP.l"ervo
f.i P pwm Pl"ervo servo dt + P dt (5.9)

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de tijdconstante van de flowbalans 2 veel kleiner is dan
de tijdconstanten van de andere vergelijkingen [ref: Vanvuchelen]. Dit houdt in dat verge
lijking 5.9 vrijwe1 geen invloed heeft op het totaal dynamisch gedrag. Om deze reden wordt
deze vergelijking niet meegenomen in het uiteindelijke model.

De andere vergelijkingen worden gelineariseerd in een bepaald werkpunt (PsecO ,PprimO ,xo)
met behulp van een Taylor-reeks ontwikkeling in de eerste orde.

De gelineariseerde krachtenbalans van het ventiel wordt dan geschreven als: (notatie F)

Verder uitgewerkt rand het werkpunt (PsecO ,PprimO ,xo) voor Fbem:

of of of,
F =~I bern \ *p +~I *p _hern.c. *5C'venliel + -~-- sec An pl'lm

VA Pscc.pnmo .xu Vpsec Pscc.prlmu ,ro vj/ prim Psec,primo ·.1"0

F bem=k x *5C'venliel +kb*(p sec -P prim)
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Hierin is:

k = ~Fhern I 2 C *C (69) ( ) ( )x p x = * d v *cos * W Xventiel * Psec'j - Pprim.,6X sec.printo' ()

k = t5Fhem I 2 C *C (69) ( )h P = * d v *cos *a Xventiel8p sec,prlmo ,xu

( )
&(Xventiel) I

W Xvenliel = & x"
ventiel

is de richtingscoefficient in het werkpunt van grafiek 5.7

Linearisatie toegepast op de gehele krachtenbalans in het werkpunt (PsecO ,pprimO ,xo) levert
uiteindelijk:

c!X_ieJ ck,mid 4
m *---=-k *X" -k*X" -k*('N-P )-B *--+P *<1 +T1*M (51).. lutieJ dt2 IU7 lU1fieJ x _iel h \}/sec {rim _ieJ dt .1mV -'~'" l-'sec •

De krachtenbalans van de poeliezuiger kan beschreven worden door:
(linearisatie van vgl. 5.5)

dX"poelie f':1=p *A -B *----k *X". -r,secundair poetie poetie dt veer- poetie poel,e hand (5.15)

Voar de flowvergelijking is deze methode ook toepasbaar. Zo wordt vergelijking 5.7 her
schreven tot:

Q pomp = Qlek +Q uit +i1Q poe/Ie +Qelaslicileil

met:

(5.16)

Q !5Qlek I
lek = .s..,- p"",,, * Psec ==

UYsec

Voor Q uil geldt dan:

12
C *a * I-*pd lek , i P sec"

~
* Psec = k'ek * Psec (5.17)

QlIit= ~~I *Psec +_t5Quil I
(Jfl PSCC{I 611 . P primo

Ysec r prim

QUit = kc *(p sec - P prim) + kq * X"ventiel

*p + t5Quil I *X"
prim & Xo ventiel

(5.18)

2* (p sec" - P prim,,)

met:

12
C *a(x )* I-(p -P )

d venlieiO Vp sec" prim"

k(: =

2
k =C *W(X )* --*(p -P )

q d ventiel ~ p sec" prim"
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Voor de totale flowvergelijking geldt dan: (5.16 tim 5.18)

o ckpoelie Vtotaal dp sec
_ pomp=klek *Pset:. +kc *(Psec-PPrim) +kq *%ventiel + Apoe/ie *------;,.;;- + p*-----;;;;- (5.19)

Ret gelineariseerde systeem wordt dus beschreven met de volgende 3 vergelijkingen (5. 14
5.15 en 5.19):

krachtenbalans ventiel:

~%~ ck~
m * =-k *% -k *% -k *(p -P )-B *--+P * J +'N *M.. 'Vertiel d/2 ...... vertiel x vertiel b sec pim ven1iel dt sen., .<.I~fl{) r sec

krachtenbalans poeliezuiger:
d 2% . d%

m * _----'--po_el_'e_ =p * A - B * poelie - k *% - F
poelie dt2 secundair poelie poelie dt veer- poelie poelie band

flowbalans

ck / V dp
Q =k *P + k *(p -p ) +k *% + A * poe Ie + totaal *~

pomp /ek sec c set:. prim q ventiel poelie dt f3 dt

Van dit stelsel vergelijkingen wordt een toestandsmatrix opgesteld. Met behulp van Matlab
kunnen dan simulaties worden uitgevoerd.

Definieer de toestandsvector Xiruk en de ingangsvector Udruk als:

X dnJk = (Xventiel Xventiel Xpoelie Xpoelie Psec) T

Ret gelineariseerde systeem wordt dan beschreven door:

Xdruk = A* X druk + B* Udruk

Ydruk = X dnJk
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De matrices A en B zijn:

0 1 0 0 0
kveer-ventiel + k x Bventiel

0 0
M-kh--- ----

mventiel mventiel mventiel

0 0 0 1 0
A= kveer- poelie Bpoelie Apoelie

0 0
mpoelie mpoelie mpoelie

kq/Jolie
0 0

ApoeliefJolie (ke + k1ek)fJolie

~otaal ~otaal ~otaal

0 0 0 0

Al'enli~ k b 0 0
m,'entiel mventiel

B= 0 0 0 0

1
0 0 0

mpoelie

0
kefJolie fJolie 0
~otaal ~otaal

De parameters van de matrices staan vermeld in tabel 5.1. Met het programma Matlab [ref:
Matlab 5.0] is het moge1ijk om deze toestandmatrices in te voeren. In figuur 5.10 zijn de
resultaten gegeven van verschillende metingen en simulaties. Hierbij is rekening gehouden
met een luchtfractie in de olie. Het blijkt namelijk dat in de olie luchtbellen aanwezig zijn.
Deze luchtbellen hebben een aanzienlijke invloed op de compressiemodules. De compres
siemodules neemt af bij toenemende luchtfractie. Dit heeft een nadelige invloed op de dy
namica van het systeem. In figUUf 5.11 zijn de responsies weergegeven bij verschillende
luchtfracties.
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Figuur 5.10 De dynamische karakteristieken van het secundair ventiel. Bovenste grafiek:
het stuursignaal (Pservo) als functie van de tijd. Het uitgangssignaal, de secundaire eind
druk (PsecundaiJ, is in de onderste grafiek weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat het mo
del nauwkeurig overeenkomt met het ventiel.
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Figuur 5.11 De invloed van de hoeveelheid luchtbellen in de olie is aanzienlijk. Een toe
nemende hoeveelheid lucht heeft een nadelige invloed op de dynamica van het systeem.
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6 Regeling van het secundair ven
tiel met PID- regelaars
Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om het secundair ventiel te regelen met PID
regelaars met feedback linearisation. Gezien de beperkte rekentijd per bemonstering, moet
de regelstrategie zo eenvoudig mogelijk blijven. Als uitgangspunt wordt een PID-regelaar
gekozen. Omdat het secundair ventiel een niet lineair systeem is, wordt feedback linearisa
tion toegepast. Hierdoor wordt het totale regelsysteem lineair. Het begrip feedback lineari
sation wordt in de volgende paragrafen verder toegelicht.

6.1 Algemeen regelmodel

In figuur 6.1 is de algemene structuur van het toegepaste regelmodel voor het secundair
ventiel gegeven. De referentiewaarde voor de secundaire einddruk dient als ingang. Door
feedback linearisation toe te passen wordt het te regelen systeem lineair. Hierdoor is de PID
regelaar vee! beter in te stellen. (ref: Damen)

Lineair
_________ 1 _

I 0; I
~ I

"E 0;;
I

(j) E I...
o~ I(j)

$2 I
A.. I

I

Psec
-secundair +~ PI(D) v Feedback u secundair

I

regelaar linearisation ventiel I
I

-
Psec r (niet Jineair) I

I
I
I
I

I
I
I

---------------------------------------------- -I

Pref

Figuur 6.1 Algemeen regelmodel: door feedback linearisatie wordt het te regelen "nlet
lineair" systeem een lineair systeem. Daardoor is de PID-regelaar nauwkeuriger in te
stellen.
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6.2 Feedback linearisatie.

Bet principe van feedback linearisatie is gebaseerd op het transformeren van de ingang u
naar een nieuwe ingang v. De nieuwe ingang v wordt dusdanig gekozen dat de relatie tus
sen de uitgang yen de nieuwe ingang v lineair wordt. Ais voorbeeld kunnen we het vol
gende niet lineaire proces nemen:

IdP ... Idt =x + p+ao

Om dit goed te kunnen regelen is een lineair systeem echter gewenst. We willen toewerken
naar een lineair systeem met bijvoorbeeld de volgende overdracht:
dp . pes) I
-d = v (Laplace-transformatle) -7 spes) = v(s) -7 H(s) !verdracht = -(-) =-t ( v S s

Dit is een zuiver lineair integrerend systeem. Om dit te bereiken is een transformatie nodig
van de ingangsvariabele x naar de nieuwe variabele v. Kies daarvoor de volgende omzet
tingen:
u=x
v = u + p+ao

De feedback linearisatie wordt hiermee: Iu = (v - p - ao)2\

In figuur 6.2 is het totale model weergegeven. (ref: Slotline en Beintze)

Lineair syteem
_________ 1 _

a0

~
I
I niet pI

V Feedback u xI lineairI
~ ~

I linearisation ~

systeem
I
I prI
I
I
I

I
~------------------------------------------------

Figuur 6.2 Het principe van feedback linearisatie is gebaseerd op het transformeren van
de ingang u naar een nieuwe ingang v. De nieuwe ingang v wordt dusdanig gekozen dat
de relatie tussen de uitgang p en de nieuwe ingang v lineair wordt.
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6.3 Implementatie feedback linearisatie

Ret secundair ventiel versterkt de stuurdruk (Pservo) tot de gewenste einddruk (Psec). Ret
dynamisch model hiervan is in het vorig hoofdstuk afgeleid. Uit verschillende metingen en
simulaties [ref: Vanvuchelen] blijkt dat de krachtendynamica veel sneller is dan de vloeistof
dynamica. Dit betekent dat het ventiel veel sneller gepositioneerd is dan de poeliezuiger.
Daarom mogen we de dynamische krachtenvergelijkingen voor de regelaar verwaarlozen.

Uitgangspunt voor de regelaar is dus de flowvergelijking (5.7):

De stuurvariabele is de servodruk (Pservo). Uit de statische vergelijking (5.10) is het verband
te halen tussen de stuurdruk en de positie van het ventiel (Xventiel). De relatie tussen de door
stroomopening a(Xventiel) en de positie van het ventiel Xventiel is bekend uit grafiek 5.7. Ret
verband tussen de servodruk en de doorstroomopening is dan ook te bepalen. In onder
staande grafieken zijn deze relaties gegeven voor verschillende motor (pomp)toerentallen.
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Figuur 6.3 Linker grafiek: de servodruk (Pservo) bepaalt de positie van de zuiger in het
ventiel (XventieJ. De positie van de zuiger bepaalt de doorstroomopening van het ventiel
a(XventieJ. Rechtergrafiek: de relatie tllssen de doorstroomopening en de servodruk wordt
llitgedrukt in een functie a(XventieJ = f(Pservo).
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Uit simulaties (fitten) blijkt dat de relatie tussen de doorstroomopening a(xventieD en de ser
vodruk Pservo beschreven kan worden met de volgende relatie:

a(x Yen/iet ) = f (PservO , N motor) = b2 [(Pservo + bl ) 2 +bo+ n\ N motor]

met:
b2 = 0.1501
bl = -1.2553
bo = -1.2954
nl = 0.0017

Met deze gegevens is de flowvergelijking te herschrijven in:

Ret principe van Feedback-linearisatie hierop toegepast, resulteert in:

dpscc
---=v
dt

u = P.n~nl(}

(6.2)

Deze functie wordt geYmplementeerd als de nieuwe stuuringang voor het systeem. Ret ge
hele systeem wordt hierdoor lineair en daardoor beter regelbaar. Ret nieuwe systeem kan
nu geregeld worden met een PI(D)-regelaar. Dit is in figuur 6.4 weergegeven.

Lineair
~ l ~

,

,

J 11

,
,

.~ :,
, .'~

,,, I:l-. ,, ,., ,

+~ PI(D)
,

v secundair psec
secundair

,
f( )

U PSef'LO,
ventiel

regelaar , :
-

iPsecr
(niet lineair) ,,

,,
, ,
, ,
, ,
,---------------------------------------------- -,

Prof-

Figuur 6.4 Door de berekende functie te implementeren wordt het totale systeemover
dracht lineair. Het systeem is nu eenvoudig met een PI(D)-regelaar te regelen.
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7 Meetresultaten

Met de regelaar, ontworpen in hoofdstuk 6, zijn uitgebreide metingen gedaan aan de CVT
testbak. De metingen zijn uitgevoerd met het zelf ontwikkelde data-acquisitie programma
(met daarin ook de Feedback-linearisatie en de PID regelaar). In Appendix D is een layout
gegeven van het ontwikkelde programma.

De metingen zijn uitgevoerd bij verschillende toerentallen. Bij elke motortoerentalinstel
ling zijn tevens metingen gedaan met het wel of niet opschakelen van de CVT. In het vol
gende organigram is aangegeven welke metingen zijn uitgevoerd.

Melingen aan de CVT
mel betrekking 101

hel secundair venliel

I Molor1oerenlal I

I N=1500 omw/min I IN = 2000 omw/min I IN = 3000 omw/min I

druk II druk II druk druk druk druk
primair = 5 bar primair = lObar primair = 5 bar primair = lObar primair = 5 bar primair = 10 bar

I I I I I I
druk

II

druk

II

druk druk druk druk
secundair secundair secundair secundair secundair secundair

[20 - 35) bar [20 - 30) bar [20 - 30) bar [15 - 30) bar [20- 30) bar [15 - 30] bar

I I I I I I
conslanlloerenlal opschakelen conslanlloerenlal opschakelen conslanlloerenlal opschakelen
aan secundaire van low naar aan secundaire van low naar aan secundaire van low naar

zijde overdrive zijde overdrive zijde overdrive
(figuur 7.2) (figuur 7.3) (figuur 7.4) (figuur 7.5) (figuur 7.6) (figuur 7.7)

I I I I I I
I

vergelijking PID-regelaar met
statische I dynamische
Feedback-linearisalion

(figuur 7.8 en 7.9)

Figuur 7.1 Bij elke toerental instelling zijn metingen gedaan met betrekking tot het dyna
misch gedrag van de regelaar. De metingen zijn onderverdeeld in het opschakelen van de
CVT van low- naar overdrive mode.

Tijdens het testen van de regelaar in een eerder stadium, bleek dat de regelaar met dynami
sche Feedback linearisation een vrij onrustig regelgedrag vertoonde. De oorzaak hiervan
zijn de veelvuldige numerieke berekeningen. In deze berekeningen zijn zowel de gemeten
primaire en de secundaire einddrukken en het toerental opgenomen. De hoeveelheid ruis op
de signalen veroorzaakt een instabiel gedrag. Bovendien is het raadzaam om hogere be
monsteringfrequenties te kiezen. Echter het totale besturingssysteem laat dat niet toe. Om
deze redenen is de statische Feedback linearisation toegepast. Dit houdt in dat de tijdsaf
hankelijkheid (dPsec/dt) in de geimplementeerde vergelijking is weggelaten.

In de volgende figuren zijn de meetresultaten gegeven bij de verschillende instellingen. In
de praktijk zullen onderstaande drukveranderingen nooit mogen plaatsvinden. Een druk
verandering van 15 bar binnen 500 ms geeft in een afgemonteerde auto dusdanige grote
koppelstoten dat dit schadelijk is voor mens en techniek. Onderstaande metingen laten zien
dat de ontworpen regelaar stabiel en snel is, zelfs in de meest extreme gevallen.
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Tevens is in figuur 7.8 duidelijk het verschil te zien tussen een PID-regelaar met dynamische
feedback linearisation en een PID-regelaar met statische feedback linearisation
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Figuur 7.2 Boven: de aanstuurdrukken pservo sec en pservo prim' Onder: de geregelde drukken
peind sec en peind prim' Tijdens deze meting is het secundaire toerental constant. De CVTfunc
tioneert in lowdrive-mode.
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Figuur 7.3 Boven: de aanstuurdrukken pservo sec en pservo prim' Onder: de geregelde drukken
peind sec en peind prim' De CVT schakelt tijdens deze meting van low- naar overdrive mode.
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Figuur 7.4 Boven: de aanstuurdrukken pservo sec en pservo prim' Onder: de geregelde drukken
peind sec en peind prim' Tijdens deze meting is het secundaire toerental constant. De CVTfunc-
tioneert in lowdrive-mode.
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Figuur 7.5 Boven: de aanstuurdrukken pservosec en pservoprim. Onder: de geregelde drukken
peind sec en peind prim' De CVT schakelt tijdens deze meting van low- naar overdrive mode.
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peindsec en peindprim. Tijdens deze meting is het secundaire toerental constant. De CVTfunc
tioneert in lowdrive-mode.
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Figuur 7.7 Boven: de aanstuurdrokken pservosec en pservoprim. Onder: de geregelde drukken
peind sec en peind prim' De CVT schakelt tijdens deze meting van low- naar overdrive mode.
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Figuur 7.8 Boven: de PID-regelaar met dynamische feedback linearisation. Onder: de
PID-regelaar met statischefeedback linearisation. Beide metingen zijn onder dezelJde
omstandigheden uitgevoerd (Nmotor = 3000 omw/min en Nsecudair = 1318 omw/min lowdrive).
De PID-regelaar met dynamische feedback linearisation reageert veel heftiger op fluctua
ties (storingen) in meetsignalen (dpse/dt). Om instabiliteit te voorkomen moet deze rege
laar langzamer worden ingesteld.
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Figuur 7.9 In deze grafieken is het verschil duidelijk te zien tussen een standaard PID
regelaar zonder feedback linearisation en een PID-regelaar met feedback linearisation.
De standaard PID-regelaar kan niet zo hoog worden ingesteld omdat deze rechtstreeks
gekoppeld is aan een niet-lineair proces. In de onderste grafiek is duidelijk te zien dat dit
anders leidt tot overshoot, undershoot en oscillatie.
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Conclusies
Dit onderzoek heeft een aantal punten opgeleverd die een andere kijk geeft op het opera
tingsysteem Windows NT. Windows NT ondersteund alleen "soft- realtime operations. Dit
houdt in dat data-acquisitie alleen mogelijk is tot sample-frequenties van 200 Hz. Voor
mechatronische processen is dit vaak onvoldoende. De dynamica van deze processen ver
eist namelijk sample-frequenties in de orde van 1000 Hz. Zonder additionele software is dit
in Windows NT niet mogelijk. Het implementeren hiervan vergt tevens heel wat stuur- en
vaarkunst.

De CVT-testbank wordt geregeld met een frequentie van 60 Hz. Het implementeren in
Windows NT kan hierdoor worden uitgevoerd zonder additionele ingrepen. Echter het im
plementeren is onder normale omstandigheden al een factor 6 uitgebreider als onder MS
DOS. Dit maakt Windows NT trager dan MS-DOS. Hier staat tegenover dat Windows NT
programma's beschermt tegen vastlopen (multitasking). Kortom Windows NT is geschikt
voor data-acquisitie; maar de meningen lopen nogal uiteen of dit nu daadwerkelijk in in
dustriele situaties toegepast moet worden!

Met behulp van het ontwikkelde data-acquisitie programma wordt de CVT-testbank gere
geld. Daarvoor wordt een PID-regelaar gebruikt in combinatie met Feedback Linearisation.
Feedback Linearisation maakt het gehele regelsysteem lineair. Hierdoor is de PID-regelaar
veel beter in te stellen, met als resultaat veeI snellere performances. Het regelen van de
CVT-testbank is met het ontwikkelde programma en regelaar veel nauwkeuriger en beter te
besturen als voorheen.
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Lijst van grootheden en dimensies

symbool betekenis eenheid

F kracht N
p druk (bar = 105 Pa)
Q debiet ,flow m 3/s
T temperatuur DC

N,n toerental omw/min
U spannmg V
I stroom A
cos(<p) arbeidsfactor
x positie m
a(x) doorstroomoppervlakte m2

V volume m3

Vpomp debiet per omwenteling m 3/0mw
K druk drukcoefficient m3/s.Pa
K temp temperatuurcoefficient m 3/s.oC

e uitstroomhoek (0)
m massa kg
k veerkonstante N/m
B wrijvingskonstante N/rn/s
Cd debiets-coefficient
C y snelheids-coefficient
p soortelijke dichtheid kg/m3

~ compressie-modulus Pa

/l dynamische viscositeit Ns/m2

v kinematische viscositeit
(= /lIp) m 2/s

8 restrictiecoefficient
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Appendix A: begrippen hydraulica
Het ventiellichaam is een hydraulisch systeem. In deze paragraaf worden een aantal hy
draulische termen verder uitgelegd. De nadruk ligt vooral op het fysisch herleiden van de
hydraulische componenten.

A.I Algemeen

De basisgrootheden van de hydraulica zijn de druk (p) en de flow (cD). In de elektrotech
niek zijn dit de spanning (D) en de stroom (1). Zo zal er over een hydraulisch element
(bijvoorbeeld een restrictie = weerstand) een drukval ontstaan bij een bepaalde flow.

A.2 Dichtheid van de olie

De soortelijke dichtheid van olie Polie [kg/m3
] is sterk afhankelijk van de temperatuur en de

druk. Door een Taylorreeks-ontwikkeling krijgt men bij benadering de volgende relatie
[ref: Merritt] :

8Polie 1
1
, *(p -PO)+ 8fJ;::e I" *(T -To)Polie = Polie" + lip Vi

herschreven in de meer gebruikelijker vorm:

(a. I )

(a.2)

met:

standaardwaarden zijn: ~ = 12*103 [bar] bij 20 °C
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A.3 Comprimeerbaarheid

Aile stoffen zijn comprimeerbaar, zo hebben vaste stoffen een elasticiteitsmodulus. Vloei
stoffen hebben een compressiemodulus. Bij een bepaalde temperatuur geldt de volgende
betrekking. [refMerritt] (zie tevens formule a.2)

voor olie geldt: P= 12*108 [Pa] bij 20°C (a.3)

Hierbij is:

Llp :drukverschil

f3 :compressiemodulus

LlV :volumeverandering

Vo : volumewerkpunt

De compressiemodulus is een inverse maat voor de relatieve volumeverandering (LlV) per
verandering van druk (Llp). We kunnen dan de hydraulische capaciteit definieren als:

~
Chydrau/isch = f3 (a.4)

Figuur A.l geeft het begrip hydraulische capaciteit weer. Een drukverschil tussen pz en PI
zorgt voor een samendrukking van de vloeistof Hierdoor stroomt er een extra volume LlV
naar binnen totdat PI = pz. Hoe groter het volume Vo , hoe groter LlV bij een zelfde com
pressiemodulus Pzal zijn. Dit betekent dus een grotere capaciteit. Een kleinere compres
siemodulus betekent dat de vloeistof meer samendrukbaar zal zijn. Dit resulteert dan weer in
een grotere capaciteit bij gelijkblijvende volume.

Volume
Vo

pz

Figuur A.I De hydraulische capaciteit: een drukverschil tussen P2 en PI zorgt voor een
samendrukking van de vloeistof Hierdoor stroomt er een extra volume .LlV naar binnen
totdat PI = P2. Hoe groter het volume Va, hoe groter .LlV bi) een zelfde compressiemodulus
f3 zal zi)n. Dit betekent dus een grotere capaciteit. Een kleinere compressiemodulus bete
kent dat de vloeistof meer samendrukbaar zal zi)n. Dit resulteert dan weer in een grotere
capaciteit bi) geli)kbli)vende volume.
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AA Wrijvingskrachten (door viscositeit)

Viscositeit is een belangrijke eigenschap voor een vloeistof. Als de viscositeit te laag is
(vloeistof is te dun) , is de kans op lekkages grater. Als de viscositeit te hoog is (vloeistof is
te dik) , dan nemen de wrijvingsverliezen toe. Newton heeft door metingen de volgende
relatie gevonden tussen de wrijvingskrach Fwrijving en de viscositeit van de vloeistof:

x
F = II*A*-wrUving'- C

r

(a.5)

met:

Jl : dynamische viscositeit

A : wrijvings oppervlakte

:x : relatieve snelheid

C r : speling tussen zuiger en wand

Voor het verplaatsen van een zuiger omgeven door olie is een kracht nodig dat evenredig is
met de snelheid van deze beweging. (zie onderstaande figuur A.2)

Fbeweging
--~

Figuur A.2 Newton: Als een opening Cr gevuld is met een vloeistof, dan is er een kracht
nodig om deze zuiger in beweging te brengen. Deze kracht is ajhankelijk van de vloeistof,
de wrijvingsoppervlakte, de snelheid en de ruimte tussen de zuiger en de wand.

Voor een cilinder met speling Cr en een zuiger met lengte L en diameter D geldt dan:

A = (ff* D)* L Dit ingevuld in vergelijking (a.5) levert uiteindelijk:

ff*D* L* fl
Fwriiv;ng = *oXCr

(a.6)

De viscositeit van Newton is absoluut. Dit betekent dat de relatie geldt bij een bepaalde
temperatuur (To). Bij een hogere temperatuur zal de olie dunner worden, waardoor de vis
cositeit lager wordt. De exacte relatie tussen de viscositeit en de temperatuur wordt door
formule (a.7) gegeven [ref: Merritt]

Jl = flo*e-).(T-T,,) voor olie geldt ~o=O.676 Ns/m2 bij To=10°C en A=O.065 0C-1 (a.7)
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Onderstaande tekening verduidelijken de begrippen laminaire en turbulente stromingen.

"----------------

~)))

)))

Figuur A.4 Laminaire stromingen (links) ontstaan bij relatieve lage drukken en grote
doorgangen Turbolente stromingen (rechts)ontstaan bij relatieve hoge drukken en kleine
doorgangen

Uit experimenten [ref:Merritt] blijkt dat voor turbolente stromingen en scherp gespitste
restricties, Cd ~ 2hr =0.611, constant is.
De uiteindelijke relatie tussen het drukverschil over de restrictie en de flow door een lei
ding voor turbolente stromingen wordt hiermee:

Voor laminaire stromingen blijkt de volgende relatie te gelden: [ref: Merritt]

(a.9)

waarbij:

met: Re = Polie *Volle *d _ _Po_lic_'*_Q_11_ow_*~

Jiolie Ao * Jiolie

8 : f(geometrie van flowbaan)
Re : Reynoldsgetal (afhankelijk van mate van turbulentie)
Polie :soortelijke dichtheid van de olie
Ao :doorstromingsoppervlakte
Volie :gemiddelde snelheid van de olie
Ilolie :dynamische viscositeit van de olie
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Vergelijking (a.8) kan dan herschreven worden tot:

1--- :'2
Qtlow = 5 ,Re* Ao -- (PI - P2). p

(a.lI)

Voor een laminaire stroming door een leiding met een spitse restrictie geldt uiteindelijk de
volgende relatie: [formule (a. 10) en (a.II)]

Hierbij is:
8
A o
d
Ilolie

PI,2

:f(geometrie) = 0.2
:doorstromingsoppervlakte = J;4 nd2

:restrictiediameter
:dynamische viscositeit
:drukken voor en na de restrictie
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A.6 Bernoulli-krachten

Het secundair ventiel regelt de druk door de positie van de zuiger aan te passen. Dit is in
principe een variabele restrictie. De positie van de zuiger bepaalt de doorstromingsopening
en bepaalt dus de grote van de restrictie. In figuur (a.5) is dit weergegeven. De olie stroomt
nu met een hogere snelheid door de restrictie doorgang. Volgens de stelling van Bernoulli
gaat dit gepaard met een drukverlaging. Hierdoor ontstaat een drukgradient over de uit
stroomopening.

Pprim

Quit

Figuur A.5 De uitstroomopening a(x) bepaalt de restrictiegrootte. Door de restrictie ont
staat er een drukgradient, welke een Bernoulli-kracht veroorzaakt op de zuiger. Deze
kracht heeft een horizontale- en een verticale component. De horizontale component pro
beert de doorstromingsopening te verkleinen. De verticale component onstaat doordat de
uitstroming niet symmetrisch is, maar heeft op de krachtenbalans geen effect.

De drukgradient resulteert in een Bernoulli-kracht werkend op de zuiger. Deze kracht is te
beschrijven volgens: [voor een uitgebreide afleiding zie: Merritt]

(a.13)

Deze kracht is vervolgens te ontbinden in een horizontale- en een verticale component. De
verticale component heeft geen invloed op de krachtenbalans van de zuiger. De horizontale
kracht zorgt voor een verplaatsing naar rechts. Deze kracht probeert de doorstromingsope
ning te verkleinen.

Hierbij is:
Cd
ar(x)
8
Pt-P2

:de discharge-coefficient (zie tevens formule a.8 )
:de doorstromingsopening
:de gemiddelde doorstromingshoek
:het drukverschil over de opening
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Appel1dix B: de CVT

Figuur B.I Doorsnede van de Continue Variabele Transmissie. Enkele belangrijke onderdelen:
1) oliepomp 2) primaire poelie 3)en 4) koppelingsplaten 8) eindreduktie 9)secundaire poelie
10) metalen duwband
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Appel1dix C: 11et ventielenlichaam
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Figuur C.l In het ventielenlichaam zijn de drukaktuatoren ondergebracht. De drukaktu
atoren versterken de stuurdruk (servodruk Pservo) tot de gewenste einddrukPeind. Zowel de
drukaktuatoren voor de primaire- en de secundaire poelie en de koppeling zijn hierin ge
situeerd.
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Appendix D: Layout van het data-acquisitie
programma

..
t!elp

iprimaire einddruk

I setpoint 16.000

@STEAOY

o SLOPE

secundaire einddrulc

setpoint 110.000

@STEADY
r

kOppeling

setpoinl rIJ-.o-o-o---'

@STEADY

o SLOPE

MOTOR~OERENTAL------

o
500
III

1500
2000
2500

[SAMPLE-RATE

160

PIO CONTROLLERPIO mel feedback
IineBrisBtion

REGELAARINSTELUNGEN------------------------------,

PIO CONTROLLER

proportionallKp] 10.010 proportional [Kp] 15.000 proportional [Kp] 10.010

integralor [Ki] 10.010 integrator IKi] 15.000 integrator [Ki] 10.010

=:I Graph -
file display J<;leuren Schaling

Itempe,a'uu. rCJ I~

•
.) 'I

I

I-~~'···--'"-----~
...... .. ,... .. ,._ _ - .,. ·'1

I
.v·._,', I

\. I'
"-......... ···········································~:':;·, ...w"_·::~~·'¥'<I

I.............................,. _ , _,_ ,--·..·.,.· ·· --1

I'oe,en'al(pminll~ ~ ~

• I.etpoint I.. Iprimair I Iaecund I

110.00 I
110.73 I

Iprimair I

1drukverachill

•

Iseryo I

1
2598

I

Isecund I

x -as 0.5 sec per division Ireal-lime mode)

61


	Voorblad
	Inhoud
	Samenvatting
	1 Inleiding
	2 Algemene beschrijving CVT testbank
	3 Opbouw van Windows NT
	4 Real-time data-aquisitie met Windows NT
	5 Hydraulisch ventiel
	6 Regeling van het secundair ventiel met PID-regelaars
	7 Meetresultaten
	Conclusies
	Literatuurlijst
	Lijst van grootheden en dimensies
	Appendix A
	Appendix B
	Appendix C
	Appendix D

