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SAMENVATTING

In dit rapport wordt een onderzoek gedaan naar systemen voor

geautomatiseerde pJ_aatsbepaling van voertuigen die zich in een

zeker gebied (b.v. regio of stad) bevinden.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van een aantal

mogelijke plaatsbepalingssystemen, waarbij onderscheid wordt

gemaakt tussen systemen met veel en weinig referenties.

Hoofdstuk J richt zich vervolgens op een analyse van drie

systemen met weinig referenties, waarbij de plaatsbepaling

tot stand komt door het meten van

a. de afgelegde weg m.b.v. het aantal omwentelingen

van een der wielen,

b. de koershoek.

Uit de analyse van de drie systemen voIgt op grond van nauw

keurigheidsoverwegingen dat een systeem verworpen wordt en

de beide andere systemen toepasbaar zijn. Van deze be ide

systemen is er een gerealiseerd en de ander gedeeltelijk.

Hoofdstuk L~ geeft het ontwerp van het gerealiseerde systeem:

het gyrosysteem. Uit de metingen blijkt dat dit systeem moge

lijkheden biedt. Het blijkt echter ook dat, wil dit systeem

operationeel toegepast worden, dan zal het probleem om op

bepaalde plaatsen de gemeten richting bij te werken, opge

lost moeten worden.

In hoofdstuk 5 is het ontwerp gegeven van het gedeeltelijk

gerealiseerde systeem: het stuurwielhoeksysteem. Hoewel geen

metingen met dit systeem zijn gedaan, geven de verwachtingen

en overwegingen toch weI een duidelijk beeld van de moei

lijkheden weer. De verwachtingen zijn namelijk dat met de

huidige voorwielkonstruktie een realisatie van het stuur

wielhoeksysteem slechtere resultaten zal geven dan het gyro

systeem.

Hoofdstuk 6 l=::eert tenslot te een eval-uatie van het verloop

van de ontwerp- en meetfase.
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SUMMARY

This report deals with an investigation concerning systems

for automatic vehicle location to be used for the improvement

of transit service within limited areas (e.g. urban or

regional) .

In chapter 2 a review is given of some possible vehicle

location systems, classi~ied according to the number of

reference points used.

Subsequently chapter J is focussed on an analysis of three

systems with few references, by which the location is

accomplished by measuring:

a. the distance covered In terms of wheel-rotations

b. the vehicle heading.

From this analysis it follows regarding the accuracy aspects

that one system is rejected and both other systems are feasible.

Chapter 4 deals with the design of the realised system: the

8'yrosystem. Measurements show that this system looks

promising. However it also turns out that for a fully

operational system the problem of updating the heading information

on certain positions, has to be solved.

In chapter 5 the design is given of the partly realised

alternative: the steering -angle-system. Though no measure

ments have been done with this system, the theoretical

considerations give a clear idea of the difficulties. The

expectations are that with the present construction of the

front wheels a realisation of the steering-angIe-system will

give worse results than the gyrosystem.

Finally, chapter 6 gives an evaluation of the history of tho

design and measurements.
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1. INLEIDING

Problemen bij het stedelijk vervoer komen veelvuldig voor.

Het individu als weI organisaties willen een zo groot mogelijke

service tegen zo laag mogelijke kosten. Voor een grotere

service is het individu kennelijk bereid veel te betalen: de

automobiel!

Voor organisaties met een groot wagenpark bestaat de wens

tot grotere koordinatie van voertuigbewegingen zodat de renta

biliteit groter wordt: met dezelfde kosten een grotere service.

Om op effektievere wijze van de voertuigen gebruik te maken,

hebben deze , b.v. politiewagens, ambulances en brandweer

auto's, de beschikking gekregen over een zend- en ontvangst

inrichting, waarmee hun positie en stand van zaken centraal

kan worden bijgehouden. Op deze manier worden echter zowel de

chauffeur als de mensen op de centrale post belast. T.a.v. een

groot wagenpark en/of gewenste dynamiek geeft dit veel pro

blemen.

Een automatische plaatsbepaling zal de belasting van de chauf

feur grotendeels wegnemen. Tevens kan nu een computer de posi

ties van de voertuigen bijhouden.

Een geheel geautomatiseerd vervoerssysteem is oak een oplossing

voor bovengenoemde problemen. Nadelen hiervan zijn hoge in

vesteringskosten en de lange tijd die nodig is om het geheel

te realiseren.

Vandaar dat er gezocht is naar goedkopere, sneller te reali

seren en technisch minder gekompliceerde vervoerssystemen.

Het gekozen vervoerssysteem zal een grote mate van flexibili

teit moeten bezitten. Om hieraan te voldoen zullen de posities

van de voertuigen geheel automatisch bijgehouden en verwerkt

moeten kunnen worden.

Een mogelijkheid om de positie van een voertuig te bepalen is

de afgelegdb weg te meten door het aantal omwenteliDgcn van

~~n der wielen te tellen en de koershoek te meten. De koers-
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hoek kan o.a. gemeten worden m.b.v. een koerstol of afge

leid worden uit de stuurwielhoek.

Bovengenoemde mogelijkheid nader te onderzoeken is de opdracht

die verstrekt is. Voor het ontwerp is het nodig dat een

kwantitatieve nauwkeurigheidseis gesteld wordt, zodat de

systemen met elkaar vergeleken kunnen worden.

De kwantitatieve nauwkeurigheidseis waarvan uitgegaan wordt

is dat na 5 km rijden er een plaatsfout van maximaal 50 meter

mag optreden. Wat inhoudt dat na maximaal 5 km rijden er een

mogelijkheid llloet zijn om de plaats en de richting bij te

werken.
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MOGELIJKE PLAATSBEPALINGSYSTEMEN

Algemene beschouwingen

Ret zal duidelijk zijn dat de keuze van het soort plaatsbe

palingssysteem afhankelijk is van datgene wat er van verlangd

wordt, d.w.z. de specifieke eisen die gesteld worden. Zo zal

een eis dat het gaat om stadsvervoer mogelijk tot een ander

plaatsbepalingssysteem leiden dan voor b.v. interlokaal ver

voer. Wordt gekozen voor stads- of streekvervoer zoals in de

studieopdracht is vastgelegd, dan valt er een verdere onder

verdeling te maken. Dit zal dan verband houden met het aantal

mogelijke stopplaatsen en de hoeveelheid voertuigen waarvan

de plaats bijgehouden moet worden.

Samenhangend hiermee kunnen in aanmerking komende plaatsbe

palingssystemen ingedeeld worden in twee klassen, met als

onderscheid het aantal referenties waar het systeem gebruik

van maakt.

2.2. Plaatsbepalingssystemen, waarbij gewerkt wordt met

veel lokale referenties

Rierbij valt te denken aan bakensystemen (2.2.1.). Toevoeging

hieraan van de hodometer biedt voordelen (2.2.2.).

2.2.1. ~~~~~~r~!~~~~

Op veel plaatsen in de stad worden induktielussen in het weg

dek aangebracht. Wanneer een voertuig hierover rijdt, li~t op

dat moment zijn plaats vast. De code van die plaats wordt opge

slagen in een geheugen dat in het voertuig aanwezig is.

Voordelen:

1. De opslag van de plaatscodes kan geheel automatisch ge·

schieden, waarbij te overwegen is niet aIleen de laatst rer

kregen plaatscode te bewaren. Ook het moment waarop de
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plaats bereikt is kan eventueel worden vastgelegd.

2. Weinig onderhoud.

Daar de Ius sen onder het wegdek liggen zal daarmee weinig

fout kunnen gaan. Ook de apparatuur in de bus zal geen al

te grote ingrepen opleveren.

J. Lage storingsgevoeligheid.

Bij de overdracht van digitale codes is de kans klein dat

de code niet goed overkomt, omdat, wanneer het voertuig

over de Ius rijdt de overdrachtsafstand klein gehouden kan

worden (b.v. 0.5 meter).

4. Geen opeenstapeling van fouten.

Als het voertuig over een Ius rijdt, wordt zijn plaats

vastgelegd onafhankelijk van zijn voorgeschiedenis.

5. Door het aanbrengen van twee lussen vlak achter elkaar is

vastgelegd welke kant het voertuig oprijdt.

Nadelen:

1. Aileen als het voertuig over een Ius rijdt is zijn plaats

precies bekend. Afhankelijk van de eis hoe nauwkeurig de

plaats bekend moet zijn zal een dichter net van lussen

moeten worden aangebracht. Wei is het mogelijk door extra

polatie een schatting van de voertuigplaats tussen twee

lussen te maken.

2. Voorwaarde bij dit systeem is dat het voertuig af en toe

over een Ius rijdt en de kans klein gehouden moet worden

dat het voertuig "tussen de mazen van het net doorglipt".

Hierdoor zal waarschijnlijk een beperking opgelegd moeten

worden t.a.v. het te kiezen trajekt.

J. T.g.v. de genoemde extrapolatie zal de plaatsbepaling

rekentijd van een computer vergen.

2.2.2. ~~~~~~!~~_!~~~~~~~~~_~~~_~~~~~l~!~~~~

Indien het voertuig van A naar B moet rijden, dan kan een

schatting van zijn plaats gemaakt worden indien de door het

voertuig afgelegde weg bekend is. De afgelegde weg kan gemeten
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worden met de hodometer. Duidelijk is dat genoemde schatting

~lechtcr wordt wanneer over een grotere afstand de plaats oe

paald moet worden.

Vergeleken met systeem ?2.1. kan gezegd worden dat door
\

hieraan een extra meetitistrument (hodometer) toe te voegen,
I
I

het waarschijnlijk is me~ een minder fijnmazig netwerk van

Ius sen toe te kunnen. Zodat voor de verdere voor- en nadelen

naar (2.2.1.) verwezen kan worden.

2.3. Plaatsbepalingssystemen, die gebaseerd zijn op weinig

referenties

De aanduiding van de systemen zal, indien nodig, gebeuren

door hun meest karakteristieke element daarin te noemen.

- Gyroscoop

- Achterwielverschilhoek

- Stuurwielhoek

- Magnetisch kompas

- Dwarsversnelling

- Radiografische driepuntsmeting

(2.3.1.)

(2.3.2.)

(2.3.3.)

(2.3.4.)

(2.3.5.)

(2.3. 6 .)

Het overeenkomstige van (2.3.1.) tim (2.3.4.) is dat in aIle

vier uitgegaan wordt van twee referenties t.w. ~~n plaatsre

ferentie en ~~n richtingsreferentie. Naast een koershoekmeting

wordt de grootte van de afgelegde weg bijgehouden.

Er zal nu een korte beschrijving worden gegeven van de ver

schillende systemen.

2.3.1. Door gebruik te maken van het gyroscopisch effect kan de

momentane richting van het voertuig (koershoek) t.o.v.

een vastgestelde referentie gemeten worden.

Echter, er zal een verloop zijn van de richtingsreferentie,

hetgeen "drift" genoemd wordt. Deze is onder te verdelen in



- 1~!-

driftsnelheid en drifthoek. Van de driftsnelheid kan gezegd

worden dat deze een systematische en een stochastische com

ponent heert. De eerste is voorspolbaar, de laal:::;te nict. Zo

dat een onzekerheid in de richtingsreferentie zal ontstaan.

De afwijking van de oorspronkelijke stand is de drifthoek.

2.3.2. Door het meten van de verdraaiing van linker- en rechter

achterwiel t.o.v. elkaar, kan de koershoek van een

voertuig bepaald worden. Ideaal gezien zijn genoemde

hoeken evenredig.

Echter, daar het hier gaat om een verschilmeting,

zullen de wielverdraaiingen nauwkeurig moeten worden

gemeten.

2.3.3. Een andere mogelijkheid om de koershoek te meten

m.b.v. voertuiggrootheden, is, door het meten van de

hoekverdraaiing om de vertikaal van het linkervoor

wiel, de stuurwielhoek genaamd. Integratie van deze

naar de afgelegde weg levert de koershoek ~ Ope Door

deze integratie zullen fouten in de stuurwielhoek sterk

doorwerken in j3 en de plaatsfout.

2.3.4. M.b.v. een magnetisch kompas kan uit de richting van

het aard magnetisch veld de koershoek bepaald worden.

In de stad zullen door treinbovenleidingen, viadukten,

de aanwezigheid van metaal vlak bij het kompas etc.

foutaanwijzingen ontstaan.

2.3.5. Wil een voertuig van richting veranderen dan zal dat

gebeuren door het aanbrengen van een dwarsversnelling:

de centripetale kracht. Door deze to meten, kan, wan

neer de voertuigsnelheid bekend is, de kromtestraal van

het ter plaatse goreden trajekt en daarmee de positie

verandering berekend worden.

De dwarsversnellingen kunnen zeer gering worden, waar

door het nodig is de versnellingsmeters nauwkeurig
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horlzontaal te houden daar andel's e;-versncllingcll

worden gemeten. Daar, voor de bepallng van de verplaat

sing dubbel geIntegreerd moet worden zullen grote

schijnbare verplaatsingen gemeten worden, indien een

gedeelte van g wordt gemeten.

Hierbij is sprake van een hyperbolisch radionaviga

tiesysteem wat gebruik maakt van bepaalde radio

banden. Wanneer een voertuig radiosignalen uitzendt,

worden deze op drie punten ontvangen en hun aankomst

tijd gemeten. Doorhet vergelijken van de verschillen

in aankomsttijd kan een indruk van de voertuigpositie

verkregen worden. Noemen we de ontvangstpunten R 1 ,

R2 , en R
J

dan beschikken we over t 2-t
1

, t
J
-t 2 en

t
J
-t

1
, met t

1
, t

2
en t

J
de resp. aankomsttijden v.d.

radiosignalen. Uit b.v. t 2-t
1

kan de verzameling van

punten bepaald worden waar het voertuig zich moet

bevinden. Dit zijn die punten met de eigenschap dat

hun afstandsverschil tot R2 en R 1 konstant is: hyper

boola Hetzelfde kan worden herhaald met t
J
-t 2 . Het

snijpunt van de hyperbolen levert de voertuigpositie.

Voor een gedetailleerde beschrijving zie lit. 1.

De te behalen nauwkeurigheid van de voertuigpositie

is ca. 0.5 km. Is dit teveel dan zal op een andere

manier de positie van een voertuig bepaald moeten

worden.

In het algemeen kan ruwweg gezegd worden dat de som van aIle

inspanningen, am een voertuigpositie met zekere nauwkeurig

heid te bepalen, konstant is.

Voorbeeld: door toepassing van een nauwkeuriger koershoekbe

palingssysteem (k.b.s.) zijn mindel' richtingsrefe

rentiekorrekties nodig. Realisering van een derge

lijk k.b.s. echter zal de nodige inspanning vergen!

Nemen we genoegen met meer richtingscorrekties dan

kan een mindel' nauwkeurig k.b.s. gebruikt worden,
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waarbij dan de inspanningen verschuiven naar het vaker maeten

carrigeren van de richtingsreferentie.

Wat betreft de keuze van het plaatsbepalingssysteem zal a.a.

het aantal vaertuigen een ral spelen. Za zal bij een graat

aantal vaertuigen eerder tat bakensystemen kunnen warden be

slaten en bij minder vaertuigen tat het gyrasysteem. Oak het

aantal bestemmingsplaatsen is hierbij belangrijk.
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3. SYSTEEMANALYSE

Algemeen toepasbaar in plaatsbepalingssystemen is het traag

heidsnavigatieprincipe. In ons geval, waarbij de plaats waar

een voertuig zich bevindt in een zeker gebied, b.v. een stad

of regio, bepaald moet worden, biedt het voordelen te kiezcn

voor een ander principe. Zodoende kan gebruik worden gemaakt

van enkele omstandigheden die zich bij voertuigen voordoen.

z Fig. 3.1.

Indien de z-as ver-

tikaal is, kan na

dubbele integratie

van x en y de

horizontale ver

plaatsing worden be

rekend.

: l
>-_z--~J plaatscoordinaten

Bij dit principe wordt in drie richtingen de versnelling ge

meten en na dubbele integratie is de plaats t.o.v. de begin

referentie bekend. Het spreekt voor zich dat in ons geval de

z-koordinaat niet van belang is. Immers een plaats op de

kaart is eenduidig vastgelegd door twee koordinaten.

Belangrijk is dat de z-richting uiterst nauwkeurig vertikaal

gehouden wordt, daar anders schijnbare verplaatsingen worden

gemeten. Bij een afwijking van de z-as t.o.v. de vertikaal

van 10 mrad zal er na een kwartier een schijnbare verplaatsing

van 40 km zijnll
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Bij de plaatsbepaling van het voertuig kan door meting van

het aantal omwentelingen van een der wielen de grootte van de

afgelegde weg bijgehouden worden. Om de verplaatsing te

kunnen berekenen is het nog nodig de rijrichting van het

voertuig te kennen. Dit kan op verschillende manieren. We

zullen nu aan de hand van een blokschema de verschillende

systemen analyseren.
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-;.2. BLOKSCHEMA VAN RELEVANTE PLAATSBEPALINGSSYSTEMEN
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Het blokschema is onder te verdclen in vijf groepen t.w.:

@ Hierin worden B en N verwerkt tot plaatskoordinaten x en

y. Dit gedeelte zal in het vervolg het signaalverwerkende

systeem worden genoemd, bijgenaamd POPOS.

~ De meest voor de hand liggende manier om de afgelegde weg

te meten is het aantal omwentelingen van b.v. het linker

voorwiel te tellen. De pulsgever geeft per omwenteling

een vast aantal pulsjes af, die in het systeem verder ver

werkt worden.

@, @ en ® zijn drie koershoekbepalingssystemen. De verschil

lende groepen zullen nu verder afzonderlijk besproken

worden.

3.3. Het signaalverwerkende systeem

3.3.1. Het plaatsbepalingsprincipe---------------------------

Fig. 3.3.

Zijn x en y aard

vaste koordinaten

Yp p

Xp

dan is elk punt

in een beperkt ge

bied hiermee vast-

gelegd.
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Hierbij geldt

Xp =J COS /?> (S) d S
Sp

Yp =J sin /?> ( s) d s
Sp

(J.1a)

(J.1b)

Aangezien de argelegde weg wordt gemeten m.b.v. pulsjes,

waarbij elke puis een konstante increment weglengte repre

senteert, zullen we bovenstaande integratie kunnen benaderen

door een discrete sommatie uit te voeren zodat we krijgen:

+~------
I

p

x --.x
p

Fig. J.4.
De afgelegde weg

naar P kan worden

opgedeeld in stukken

met vaste lengte.

met

N
Xp

...,
Se ~ COS /?>i (J.2a)...,

i:1

N
YP Z Se ~ sIn /?>i (J.2b)

i =1
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Hierbij zullen sin ~ i en cos ~i in digi tale vorm bekend

moeten zijn.

Voorwaarde voor een goede benadering van de integraal is een

voldoend kleine s .
e

Fig. J.5.

boo b
./

./

/
/

(

I
\
\

\
"'-

R

I
/

I

/
"

Indien het voer

tuig een bepaalde

bocht maakt, kan

een schatting ge

geven worden van de

fout t.g.v. het op

delen van de afge

legde weg in rechte

stukken.

Uit fig. J . .5. zien we dat R = L
sino:

\
Se- be I t::::Willen we L u

Se
dan krijgen we met

~ = si n -l lpe Z lpe
2R 2 2

1 1 3
. -8 lp(3!

en be = R4>e zodat

dan

Se L I ~ IV24 Bsma

. 2 2
= Sin a (~)L B

24 L2
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Hierbij moeten we bedenken dat de relatieve fout het grootst

is bij de kleinste gereden cirkelboog. Willen we iets kunnen

zeggen over de absolute fout die t.g.v. de diskretisatie

ontstaat dan zal dit afhankelijk zijn van de vorm van de af-

gelegde weg. Echter stellen we bij a dat b.v. ~ = 0.01
max

dan zal de relatieve fout die hierdoor ontstaat op een tra-

jekt met ook rechte stukken weg, kleiner dan b.v. 0.001 zijn.

Een tweede fout t.g.v. de diskretisatie is de begin- en eind

fout. De absolute waarde hiervan is kleiner dan s en de re-
e

latieve kleiner dan liN.

Indien ~ en N zonder fouten zijn, dan zullen toch fouten

ontstaan in de koordinaten x en y. Dit als gevolg van het

signaalverwerkend systeem.

Willen we uit de plaatsfout een indruk krijgen van de fouten

in ~ en N, dan zullen de fouten van het signaalverwerkend

systeem minstens een orde kleiner moeten zijn dan die welke

het gevolg zijn van ~ en N.

3.4. De N-pulsgever

Zoals gezegd wordt de afgelegde weg gemeten m.b.v. een puls

gever die per increment weglengte een puls afgeeft. Daarbij

kan gekozen worden voor het linkervoorwiel, daar deze het

beste het midden van de weg volgt en gebruik kan worden ge

maakt van de kilometertellerkabel.

3 .l/.. 1. Foutoorzaken van N------------------
a. Hoogteverschil in de weg

b. Slip van het wiel t.o.v. de weg

c. Profielvermindering

d. Luchtdrukverandering in de wielband

e. Wielbelastingsvariatie

c., d. en e. zijn er oorzaak van dat s niet korrekt kan worden
e

ingesteld, a. en b. geven fouten ondanks een juist ingestelde s
e
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Voorts zal a. aanleiding geven tot te grote N en b

kleine N (indien er geen voorwielaandrijving is).

~, d.en e. geven aanleiding tot zowel systematische als

stochastische fouten in N.

Voor een afschatting van de grootte van de fouten zal dit wat

betreft d en e in de praktijk moeten worden onderzocht. De

maximale profielvermindering is ongeveer 5 rum. Bij een wiel

straal van 300 mm veroorzaakt dit een maximale systematische

fout van (5/300)x100% = 1.7%. (Deze vermindering ontstaat

over 30 a 40 duizend kilometer!).

Gaan we er vanuit dat per km gereden weg een brug aanwezig is

waarvan de op-en afrit een helling hebben van 5 graden en een

lengte van elk 50 meter dan zal dit ca. 0.5 meter op de kilo

meter fout geven.

De fouten die door a veroorzaakt worden moe ten per regio of

stad bekeken worden. In Eindhoven zal bovenstaande schatting

vrij aardig opgaan.

Ret zal duideIijk zijn dat er een zeker verband bestaat tussen

plaatsfout en N-fout. Eenduidig is dat echter niet, d.w.z.

indien Ng en Nk bekend zijn, de plaatsfout nog niet precies

berekend kan worden. WeI kan hieruit de plaatsfout geschat

worden. Er geldt nameIijk dat de plaatsfout

(3.4a)

(3. 4b )

In woorden: de relatieve plaatsfout is ten hoogste geIijk aan

de relatieve N-fout.



Wordt oak de afstand tot het beginpunt, r, bij de beschouwing

en betrokken dan geldt bij benadering

(J.4c)

Ten overvloede moet gezegd worden dat voorgaande botrekkingen

aIleen gelden als aIle andere foutenbronnen niet aanwezig zijn.

Wat de richting van ~f betreft, kunnen we, uitgaande van een

proportionele N-fout (N
g

= (l+B)N
k

), bewijzen dat de vektor

sf altijd door de oorsprong gaat, zodat sf=Yf '

fig. 3.6

y

o

A01----:>"8

.. /

x

fig. 3.7

Er geldt n.l. dat OB:OD = AB:CD. Hierbij is AB de eenheids

stap in werkelijkheid en CD = s . Daar het eindpunt van elke
e

eenheidsstap weer het beginpunt is van de volgende, zal de ge-

meten weg de gestippelde in de bovenstaande figuur zijn.

Andere foutenbronnen van N zoals a. en b. geven een afwijking

van de genoemde richting, die moeilijk te schatten is.



J.5. Koershoekbepaling m.b.v. het gyroscopisch effect

Om de koershoek van het voertuig op elk moment te weten, is

het nodig om te beschikken over een richtingsreferentie. Een

element dat deze mogelijkheid biedt is de gyroscoop. Dit is

een snel draaiende tol, die de eigenschap heeft dat de

richting van zijn spinas in de inertiele ruimte moeilijk te

veranderen is.

We zullen nu nagaan hoe in de gegeven situatie van het voer

tuig de koershoek hiermee bepaald kan worden.

3.5.1. ~~!~:~~!~~~~!~~~_~r~~_1~~~~~~2_~~_~~~_~~~~~~~~~~~

E~~!~~~

De hoeksnelheid ~ van het plateau t.o.v. de inertiele
p

ruimte wordt gemeten en mechanisch geint~greerd. Daar aan de

grootte vanf3 geen grenzen gesteld mogen worden, moet de RIG

op een plateau geplaatst worden. Door de mecha.nische inte

gratie zou anders B wei beperkt worden. M.b.v. een regeling

wordt het plateau steeds zo gedraaid dat de uitgang van de

RIG nul aangeeft. Wordt het plateau zodanig opgesteld dat

het draaibaar is om een as die star verbonden is met de bus

en die vertikaal is als het voertuig horizontaal staat dan

zullen naast de offset- en lineariteitsfouten van de RIG

ook fouten ontstaan als het voertuig in een bocht niet hori

zontaal rijdt.

M.b.v. een regeling wordt weer getracht draaiingen van het

horizontaal plateau om de vertikale as in de inertiele

ruimte tegen te gaan. Hiertoe wordt het uitgangssignaal van
..

de R.G. c.p P gebruikt. De inputas van de RG moet weer zo goed

mogelijk vertikaal gehouden worden, en evenwijdig met de

draaias van het horizontaal plateau.

Fouten zullen ontstaan t.g.v. de regeling

houden.

om
•
4>p nul te
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Hct nicL prccies horizontaal houden van het plateau zal ook

IOCt deze methode in bochten fouten kunnen opleveron.

Wanneer de inputas van de RG vertikaal is en de RG star ver

bonden is met het voertuig, dan meet deze de hoeksnelheid ~ •

Moeilijkheden hierbij ontstaan vanwege de grote range waar

in hoeksnelheden moeten kunnen worden gemeten (b.v.

10-3 grd/sec tot 60 grd/sec). De RG kan dit nog weI meten,

maar zijn uitgangssignaal moet geintegreerd worden en dat

zal problemen opleveren. Ook hier ontstaan weer fouten wan

neer hot voertuig niet horizontaal door een bocht rijdt.

3.5.4. Koerstol--------

Bij een vrije gyro is het mogelijk hoekverdraaiingen te

meten om twee assen loodrecht op elkaar. Willen we in ons

geval hoekverdraaiingen van het voertuig om de vertikale as

meten dan zal daartoe de spinas van de gyro horizontaal

gehouden moeten worden.

Fouten ontstaan t.g.v. richtingsverandering v.d. spinas in

het horizontale vlak t.o.v. de inertiele ruimte, die weer

het gevolg zijn van lagerstiktie, massa-onbalans, etc.

Wordt het huis van de gyro, star aan het voertuig verbonden

dan zullen ook hier Fouten ontstaan in f3
van de koerstol niet vertikaal staat.

als de input-as

Opgemerkt dient te worden dat in de eerste drie methoden na

een hellende bocht een blijvende fout optreedt terwijl bij

de laatste methode dit niet het geval is. Immers indien het

voertuig horizontaal een bocht ingaat, er hellend doorheen

rijdt en er b.v. 180 0 gedraaid, horizontaal uitkomt, dan zal

de verdraaiing van het voertuig t.o.v. de spinas ook 180 0

rnoeten zijn, aannernende dat de koerstol verder ideaal is.
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In de eerste drie gevallen zal er dan ook een blijvende

f'out zijn overeenkomende met

(32
~f =- - J (1- co s tV ) d j3

!?>,

waarbij ~ de hoek tussen inputas en vertikaal is.

Vanwege het feit dat bij de methoden 3.5.1. en 3.5.2. een

regelplateau no dig is, waarbij met de opbouw ervan nogal

forse problemen ontstaan en bij 3.5.3. de integratie moeilijk

heden geef't, is gekozen voor de koerstol. Daarbij kan dan, na

een Kleine ingreep een bestaande vrije gyro als koerstol ge

bruikt worden. Ook de geen blijvende f'outhoek veroorzakende

situatie bij een hellende bocht, is van invloed geweest op deze

keuze.

Vanwege de keuze voor de koerstol, zal deze verder bekeken

worden.

Zoals gezegd zal de spinas van de koerstol een driftsnelheid heb

ben t.o.v. de inertiele ruimte. Deze kan ontbonden worden in

een component die de richtingsverandering in het horizontale

vlak aangeeft en een component loodrecht hierop. In eerste

instantie geeft aIleen de horizontale component een f'outaan

wijzing. Echter daar de spinas horizontaal gehouden moet

worden, zal via een regelmechanisme met behulp van kwikschake

laars, een korrektiekoppel aangebracht dienen te worden.

Door de wrijving in de gimbalkoppelingen, zal dit me de tot

een horizontale driftsnelheid aanleiding geven.

Indien we in het vervolg dan ook over driftsnelheid spreken

zullen we de horizontale component bedoelen.

T.g.v. een massaonbalans van de gyro zal er drif'tsnelheid ont

staan indien versnellingen hierop werken.

De grootste versnelling die in onze situatie op de koerstol

werkt is die welke het gevolg is van de zwaartekracht. Andere
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versnellingen ontstaan door bochten, optrekken, afremmen en

hoogteverschillen in de weg.

z
Fig. 3.8.

Aangegeven zijn de

Oz versnellingen die

,/ op een voertuig
y werken.

aX.
Oy

x

9

Door deze versnellingen en de genoemde andere oorzaken kunnen

we voor wat betreft het karakter van de driftsnelheid con

cluderen dat deze een systematische component heeft als ge

volg van g en een stochastische t.g.v. de andere oorzaken.

We zullen nu de redenen bekijken waarom de spinas horizontaal

gehouden moet worden.

- Ten eerste om een zo groot mogelijk horizontaal impuls

moment te krijgen, daar dit de minimale driftsnelheid

tot gevolg heeft.

- Ten tweede om hoekveranderingen tussen outergimbal en

gyrohuis, die niet het gevolg zijn van rotaties van het

voertuig om de vertikale as, minimaal te houden.

De stochastische veranderingen in de driftsnelheid t.g.v.

horizontale versnellingen zullen klein zijn daar de koppels

die dit veroorzaken klein zijn t.o.v. het maximale korrektie-
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koppel, wa teen "drift snelheid" van /1 a 7 0 /min geeft. Zoda t

we er vanuit mogen gaan dat gedurende ongeveer 15 a 30

minuten de driftsnelheid konstant is. Over een hele dag ge

meten kan dan de gemiddelde driftsnelheid en zijn spreiding

bepaald worden. Het hangt van de betrouwbaarheid van de gyro

af in hoeverre deze gegevens per dag afwijkingen zullen ver

tonen.

Om de uitwerking van de driftsnelheid op de plaatsfout te be

kijken zullen we hiertoe trajekten met een lengte van 5 a
10 km nemen, die dan in ca. 15 min. gereden worden, en nagaan

welk verband bestaat tussen plaatsfout en systematische drift-

snelheid

o r--...,=-_s_p'-- ......p

lSf I
Q

tpd

M
fig. 3.9.

Wordt het trajekt S gereden bij een konstante voertuigsnel-
p •

heid v en driftsnelheid <.p d dan zullen we terecht komen in Q

waarbij 4'd niet te groot mag worden (b.v. <..pd < 0.1 rad).

Dan

(3.6)
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Nu is het zo dat we er niet vanuit mogcn gaan dat het voertuig

steeds rechte trajelCten rijdt. De uitwcrking van de driftsnel

heid op de plaatsfout zal dan ook a:fhankelijk zijn van het ge

kozen traject.

Om toch een indruk te krijgen van gevolgen van ~d' kunnen we

als benadering stellen dat elk traject opgebouwd is uit rechte

stukken weg. Uit fig. 3.9 blijkt dat bij het gekozen rechte

traject de plaatsfout nagenoeg loodrecht staat op OP.

Indien dus de rechte stukken waaruit een willekeurig traject

is opgebouwd niet in elkaars verlengde liggen dan zal de

plaatsfout I~fl t.g.v. 4Jd kleiner zijn dan wanneer ze weI in

elkaars verlengde liggen.

A B

D

01

fig. 3. 10

E 1

pi CQ tsf out
n.a.v. E'F'

x

Dit onder de voorwaarde dat MF en MF' onder dezelfde omstan

digheden worden gereden (o.a. gelijke voertuigsnelheid,

zelfde driftsnelheid). In de figuur is de plaatsfout in A

n.a.v. MA getekend, in B n.a.v. AB etc. Verder geldt

etc.
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Zodat we kunnen stellen dat voor elk willekeurig trajekt

geld t:

IStl~ 21<P I. ts "2 d

indien I~Jx < 0.1 rad en voor elk willekeurig trajekt.

Opmerkelijk is hierbij dat de relatieve plaatsfout evenredig

is met de tijd, zodat in het algemeen van een voertuig dat

met een hogere gemiddelde snelheid eenzelfde trajekt rijdt,

de plaats nauwkeuriger bepaald kan worden.

Vergelijking met de gevolgen van een proportionele N-fout

levert ons dat op een recht trajekt, wat heen en terug wordt

gereden, bij terugkomst op de oorspronkelijke plaats geen

plaatsfout door N maar weI t.g.v. de driftsnelheid ontstaat,

met

zodat ook op dit trajekt aan (J.7) is beantwoord.

Een andere belangrijke foutenbron, is het instellen van de

richtingsreferentie. Hiertoe moet de spinas in een van te

voren bekende richting staan, b.v. het kaartoosten. Noemen

we de hoekafwijking hiervan j3 bf dan zal de plaatsfout die

hierdoor onstaat evenredig zijn met het produkt van /3 bf

en de afstand tussen de momentele plaats en het begin.
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y

t

... x

(3 bf om

fig. J.ll

Immers, we hebben hier te maken met een rotatie

het punt M.

Bij benadering geldt dat de plaatsfout PQ loodrecht op Rp
staat. Zodat

of

(J.8)

Het niet-vertikaal zijn van de gevoelige as van de koerstol,

zal zoals gezegd aanleiding geven tot een tijdelijke hoekfout.

Hierdoor zal een plaatsfout ontstaan. Opgemerkt dient te worden

dat een helling dUB ook in het algemeen een tijdelijke

hoekfout geeft. We mogen echter aannemen dat in een stad de ge

middelde stand van het voertuig horizontaal is, zodat de



-J2-

plaatsfouten die hierdoor ontstaan zich zullen middelen.

Een andere kwestie waar rekening mee moet worden gehouden is

de aardrotatie. Aangezien deze op een zekere plaats op de

aarde konstant is, kan hij goed gecorrigeerd worden.

Dat een koerstol een foutieve aanwijzing geeft, indien zijn

input-as niet vertikaal staat is het gevolg van de gimbal

koppelingen. Immers indien de input-as van richting wordt

veranderd zal dit, omdat de spinas in dezelfde richting blijft

staan, verdraaiingen geven van inner- en/of outgimbal t.o.v.

de inertiele ruimte, waardoor de hoekfout ontstaat.

J.6. Ret achterwielverschilhoek systeem

\
\ \

fig. J.12

Wanneer het voertuig een bocht rijdt, dan zal het buitenste

achterwiel meer omwentelingen maken dan het binnenste.
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We zullen nu een afleiding geven van het verband tussen de

koershoekverandering en de hoekverdraaiing '0 van linker

en rechterachterwiel t.o.v. elkaar.

stel koershoekverandering 6 ~ dan:

60=( Rr.6,B 
nO

oD.(j = -
28

Rt·D.f'3)2 :=.
itO Tt

•• •
o

(j =--
28

De hoek 0 kan berekend worden als het aantal omwentelingen

van linker- en rechterachterwiel vanaf het begin bekend is.

Zodat met
1=2n(nr-nd

lTD
B (3.9b)

3.6.2. Foutendiscussie---------------
Bekijken we de formule

(j= TID
B

dan zien we dat fouten in de bepaling van (j het gevolg zijn

van fouten in B, D, Nr , N l en ,Bo'

Daar Been voertuig grootheid is, die aardig konstant blijft

zal deze weinig moeilijkheden geven, al dient er rekening mee

gehouden te worden. WeI onstaan moeilijkheden bij de bepaling
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van D, daar deze o.a. afhankelijk is van de luchtdruk in de

band, en de wielbelasting. Verder zijn we ervan uitgegaan dat

linker- en rechterachterwiel gelijke diameter hebben. Dit

zal in het algemeen niet hetgeval zijn.

Dr = k Dl

'IT 01
(3 = B

(3.9c)

Fouten in n r en n l zullen t.g.v. de verschilmeting sterk

doorwerken in de koershoekfout. De meting zal dan ook zodanig

moeten zijn dat n r en nl geen "metingslip" t.o.v. elkaar

kunnen hebben. Een methode hiervoor is de draaiing van linker

en rechterwiel discreet te meten. Per omtwenteling zullen dan

een vast aantal pulsjes worden afgegeven.

Hierdoor zullen in n r en nl geen "slip"fouten meer aanwezig

zijn. WeI hebben we nu de discretisatiefout.

We zullen nu de gevolgen van fouten in k bekijken.

Stel k met relatieve fout p dan

(3+ (3f ~ 1t ~l ·(k(1+p}nr-nl) +f3o

zodat
Tt Dl

B
. k p. nr ::

k P s
B (3.10)

Waaruit blijkt dat de koershoekfout f3
f

rechtevenredig toe

neemt met de afgelegde weg.

De discrete meting van n
r

en n
l

heeft tot gevolg dat de ge

meten f3 g een digitaal karakter krijgt, terwijl de draaiing

van het voertuig uiteraard kontinu is.

Zetten we f3 uit als functie van 0 dan krijgen we fig. 3.13.
g
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----~-------
-'0

fig. 3.13

De s tapgrootte l' is afhankelijk van het aantal pulsjes per
e

wielomwenteling n volgens:
e

2n
le =

ne

zodat (3e
2Tt

2
0

- ne B

(k=1 gesteld) (3.12)

De discretisatie zal de kleinste fout geven indien de stapjes-

kromme symmetrisch is t.o.v. het punt (0, (3 ).
o

Nu is het mogelijk dat het voertuig een hoek gedraaid heeft

die iets kleiner j_s dan f)e' terwijl dit niet wordt gemeten.

Wordt onder deze hoek een rechte weg afgelegd, dan zal hier

door een plaatsfout ontstaan ter grootte

(3.13)

.S
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waarbij rekening is gehouden met genoemde symmetrie. Doen we

dat niet dan kan de plaatsfout nag tweemaal zo groat worden.

Is het te rijden traject niet recht, dan zal er, weer in het

geval van symmetrie, een zekere uitrniddeling plaatsvinden,

daar dan n..I.J g

Voor fouten in

afwisselend te groat of te klein is.

j3 wordt verwezen naar de beschrijving bij
a .

de koerstol.

In niet-horizoritale bochten geldt oak hier de formule

~2
j3f = -.fe 1-C05 ~) d j3

~

Dit is als voIgt in te zien:

z

613c05.4->

x
fig. 3.14

(3.5)

achterwielen

achterwielen

y

Door de helling zal het lijkan of het voertuig een hoek

L1j3cosq; verdraaid, terwijl de koershoek verandering 6.~

is zodat
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en

J.7. Ret stuurwielhoeksysteem

y

><

\
\

---- ~ ~-.--\

--- / f6j?- ~~ -\ \
/

.;:;' -:::- ---a j

fig. 3.·15

= sin.a

zodat sln.a
L

. 6S

en 1 J .L sln.a ds + (30
5

(3.14)
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J.7.2. Foutcndiscussic

Uit het principe blijkt dat uit de stuurwielhoek a door inte

gratie de koershoek ~ verkregen kan worden. De meest voor

de hand liggende methode is ook hier net als bij de plaatsbe

paling (3.3.1) benadering door sommatie.

~: Ses
L

Ns
~ Sin. (Xi + f30
i = I

(3.15)

De fouten t.g.v. de discretisatie zullen afhankelijk zijn van

de grootte van S . Daar sin a op een willekeurig traject zo-
es

wel posi tief als negatief' kan worden, zullen deze fouten zich

ui tmiddelen. Echter deze fout zal nu zowel in ~ als in de

omzetting naar rechthoekige coordinaten aanwezig zijn zodat

het ge'....enst is S kleiner dan S te kiezen ( Ses =. L Se b.v. ).
es e 3

Zoals uit de formule volgt zijn verdere fouten te verwachten

de sinusomzetting van a enin L, N , a,
s

L is een voertuigkonstante, en

in

zal daarom niet veel problemen

geven.

het gemeten aantal pulsjes dat in het ideale geval even-N is
s

redig is met de door het linkervoorwiel afgelegde weg. De oor-

zaken van fouten in N zijn uiteraard dezelfde als die in N,
s

de uitwerking op de plaatsfout is echter een geheel andere,

daar ze hier aanleiding kunnen geven tot een onjuiste f3 ,
waardoor de plaatsfout dan weer ontstaat.

Omdat op een recht stuk weg sin a=O (in het geval er geen

andere fouten zijn) zullen N -fouten dan geen ~ fout geven.
s

Voor alo zal in ~ wel een fout ontstaan. Gaan we ervan uit

dat een trajekt in de stad grotendeels bestaat uit rechte

stukken dan zal de uitwerking van N fouten te verwaarlozen
s

zijn. Verder ontstaan fouten in ~ indien a/o terwijl een

recht traject gereden wordt. Is de stuurwielhoek aghierbij

oak nag konstant dan geldt ~f= c.s, zodat we, indien de voer

tuigsnelheid oak konstant is, te maken hebben met een soort

driftsnelheid als bij de koerstoJ_. De schijnbare verplaatsing
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Bij de volgende voorbeelden zullen we er vanuit gaan dat de

plaatsfout t.g.v. foutcn in fi en die t.g.v. fouten in N onge

veer even groat en loodrecht op elkaar staan (zie fig. 3.9).

Zodat de lout door het hoekbepalingssysteem ongeveer

50.J0 p J5 mag bedragen over 5 km, daarbij fouten in het

signaalverwerkende systeern verwaarlozend.

Uit de formules (3.7) en (3.8) blijkt dat

Istl) 1·
(- ra ~ -1c.pJt + 1/3 JI + 5

S I J 2 bf (3.17)

waarbij in 0 alle fouten zi tten met als corzaken hellende

bochten, bruggen etc. En dit alles op een recht traject,

waarbij we wcten t.e rekenen aan het ongunstigste geval.

Een goede afschatting van 5 is moeilijk t.e geven. Bij de

berekening zullen we 5 verwaarlozen, daar zoals gezegd een

I'echt traject gereden wordt.

Zodat, indien t=0.25 uur en /3bf=5 mrad

komen op

rv
rv 0.3 grd we uit-

35
5000

:; 0,1
rad/uuI'

waarbij de vcertuigsnelheid 20 km/uur bedraagt en konstant is.

Hiermee hebben we een indruk gekrcgen van de ordegrootte van

de toegestane driftsnelheid.

Om uitsluitsel te kunnen geven met welke nauwkeurigheid k in

formule (J.9c) bekend moet zijn, is het mogelijk uit te gaan

van een soort driftsnelheid bij dit systeem. De voertuigsnel

heid moet dan konstant zijn. Dan geldt
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s = v. t

zodat

kpv
B

·t
(3.18)

en verder stellen we dat

rad/uur

In 3.8.1. is gerekend met een voertuigsnelheid van 20 km/uur

hetgeen we in dit voorbeeld ook zullen veronderstellen.

Verder stellen we B Z 2m en k Z 1.

Dan

0.1 2 = 10-5

20.10 3

waarbij p de relatieve fout is van k.

Hiermee is duidelijk aangetoond met welke moeilijkheden we

geconfronteerd worden bij de gestelde eisen. Met een zo grote

nauwkeurigheid k instellen is,met de op dit moment bekende

technieken onmogelijk.

Hierbij zullen we de gevolgen bekijken indien weer een recht

traject wordt gereden, terwijl door een kleine instelfout

a~O. Dit onder dezelfde voorwaarden als bij 3.8.2. terwijl

L ~ 2m wordt geschat.

Zodat

Ns Ses

L

dan

~f L,..--.-- ...
t V

0,1 2
20.10 3 = 10~rad.
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Ook hiervan moet helaas gezegd worden dat dit te veel gevraagd

is.

Gaan we er vanuit dat een traject grotendeels bestaat uit

rechte stukken en daar mogen we in een stad vanuit gaan, dan

kan de mogelijkheid bekeken worden stuurwielhoeken die kleiner

zijn dan een zekere a te verwaarlozen. Er daarbij mee rekening
o

houdend dat, indien er geen rechte weg gereden wordt a > a •
o

We hebben dan o.a. nog te maken met de fouten door de sinusom-

zetting.

stel de absolute fout t.g.v. de sinusomzetting is (sin a)f.

Indien er nu een bocht (sin a konstant) gemaakt wordt is de

fout in f3 hierdoor als voIgt af te leiden

~f3
~ Nses [ (s in. a )+ (sin. a )tl=

L

~ f3
f

~ Nses (sin. a )f = Sbocht ( sin. a )f= L L

Stellen we de afgelegde weg in de bocht 12m en L=2m dan

~ (jf :. 6 (sin <l)f rod.

Willen we ~ (j f na een bo ch t kleiner hebben dan 6 mrad dan zal

(sin a)f < 10-3 moeten zijn. Dit is realiseerbaar.

Een absolute fout in a van 1 mrad geeft ongeveer dezelfde )3 

fout als de zojuist berekende (zie (3.16)), een niet eenvoudig

probleem.

Wat betreft de uitwerking van deze fouten op de plaatsfout

kunnen we zeggen dat dit afhankelijk is van het aantal bochten

in het trajekt en hun liggj.ng (aan het begin of het eind).

Ook is het de vraag in hoeverre de fouten zich uitmiddelen bij

meerdere bochten.
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Uit de voorgaande beschouwingen is duidelijkgeworden dat

meting m.b.v. de koerstol tot redelijke resultaten aanleiding

kan geven mits de nauwkeurigheid van de N-pulsgever goed is.

Ook zien we dat vergelcken met de koerstol de beide andere

methoden moeilijkheden opleveren.

Gezien het uitgangspunt bij het stuurwielhoeksysteem met a o
is het te overwegen dit na te gaan met metingen, en verdere

onderzoekingen aan dit systeem in de praktijk te doen. Theore

tisch gezien is een realisering van het achterwielverschil

hoeksysteem, met de gestelde eisen, niet te verantwoorden.

In de beschouwingen is naar voren gekomen dat de plaats van

een voertuig met een zekere nauwkeurigheid bepaald kan worden,

mits de af te leggen weg niet te groot is.

Nu zal cr, walk koershoekbepalingssysteem ook gekozen wordt,

altijd sprake zijn van een bepaalde "drift" van de referentie

richting. Deze zal dan ook regelmatig bijgehouden moeten

worden, indien we de plaats van het voertuig met de vereiste

nauwkeurigheid willen weten. Daartoe zal b.v. om de 5 km met

andere middelen de koershoek van het voertuig bepaald moe ten

worden en aan de hand hiervan kan de drifthoek van de

richtingsreferentie t.o.v. zijn oorspronkelijke stand gemeten

worden. In wezen dus het meten van de hiervoor genoemde ~o

resp. ~ b.

Ook de gemeten plaats zal regelmatig bijgewerkt moeten worden.

Hiertoe zal het voertuig af ten toe langs een plaats moeten

rijden waarvan de coordinaten bekend zijn.
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CYHOSYSTE}i~M

.'I. 1 • On LWlU.'P

4.1 . 1. !2~_~lE~

De koershoek n wordt bepaald met een als koerstol omgebouw

de "cageable vertical gyro" (zie bijlage A14 punt (1)). Een

vertikaal gyro is een twee-assige gyro waarvan de spinas ver

ti~aal wordt gehouden.

De gebruikte vertikaal gyro is oorspronkelijk bestemd om een

indikatie te geven van de "pitch" en "roll" beweging van een

vliegtuig. Voor de pitch beweging kan de gyro aIle stijg- en

daalhoeken van een vliegtuig ongelimiteerd aanwijzen. Voor de

roll beweging is de aanwijzing van de hellingshoek van een

vlicgtuig beperkt tot ~ 85°. De spinas van de vertikaal gyro

wordt vertikaal gehouden door twee torque motors die inge

schakeld worden door 2 paar kwikschakelaars die aangebracht

zijn op de outer- en inner-gimbal.

Eisen die aan een koerstol gesteld worden zijn:

a. aIle koershoeken moet hij ongelimiteerd kunnen aan

wijzen

b. de spinas moet horizontaal gehouden worden.

Bezien we deze eisen en de mogelijkheden van de vertikaal gyro

dan is de pitch detektie geschikt voor de aanwijzing van de

koershoek. Voor dit doel moet de vertikaal gyro 90° gedraaid

worden. Om aan de eis te voldoen dat de spinas horizontaal ge

houden wordt, is een paar kwikschakelaars, namelijk die op de

innergimbal, 90 0 gedraai d.

Voordat de koerstol in het voertuig wordt ingebouwd, is hij

getest op zijn driftsnelheid t.g.v. massaonbalans, wrijving

etc. en op zijn misaanwijzing t.g.v. de aardrotatie.

Indien het voertuig rijdt dan zijn de zwaartekrachtversnelling,

de horizontale versnelling en de wrijving in de lagers oor

zaken van driftsnelheid van de spinas t.o.v. de inertiELLe
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ruimte.

De aardrotatie geeft in Eindhoven een hoeksnelheid van

11.8 grd/h aan de aardkoordinaten t.o.v. de spinas.

Deze effekten zijn op een horizontale triltafel (zie bijlage

A14 punt (2)) geminimaliseerd door het afregelen van de koers

tol m.b.v. gewichtjes.

Om geen invloed van de stiktie te hebben, die in de lagers

optreedt als de inner- en outergimbal stil staan t.o.v. het

gyrohuis, is een excentriek gebruikt, dat ervoor zorgde dat

er kontinu een verdraaiing is van het huis om de inputas (draai

as van de outergimbal, die vertikaal staat).

Zonder horizontale versnellingskomponent en met de spinas

horizontaal gehouden, is een driftsnelheid van ca. 2°/h be

reikt. In grafiek 4.1 is dit resultaat weergegeven.

Met een kontinue sinusvormige versnellingskomponent van
')

O. 1 g sin 4 rr t (m/ s '-), een horizontale verplaa t singsarnpli tude

van 0.25 inch en de spinas horizontaal gehouden, is de drift

snelheid gereduceerd tot 8 A 9 o/h. In grafiek 4.2 is dit

resultaat weergegeven.

De grafieken 4.1 en 4.2 ZlJn tot stand gebracht m.b.v. een

x-t schrijver (zie bijlage A14 punt (3)). De spanning voor de

x-uitwijking komt van de outergimbal-potentiometer (zie bij

lage A13) .

M.b.v. de koerstol is een rnechanische koershoek verkregen. Een

volgende stap is de mechanisch-elektrische omzetting van de

koershoek. Voor dit doel is de outergimbal potentiometer op

zijn lineariteit onderzocht, daarbij is gebruik gemaakt van:

a. een resolverbank (zie bijlage A14 punt (3)) waarvan de

afleesnauwkeurigheid ~ 3 bgsec is

b. een compensatiemeting, waarrnee de spanning te rneten is

met een nauwkeurigheid van + 0.1 mV. Echter de ge

bruikte voedingsspanning van 5V had een spannings

variatie van + 2 mV.
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Uit grafiek 4.J blijkt dat de gevoeligheid van de outergimbal

potentiometer in een beperkt gebied, namelijk van 10°-170°,

waarbij naar 170° ge~xtrapoleerd is, een waarde heeft van

J1 mV/grd. De lineariteit is in dit gebied JO/oo van FSR.

Wordt over het gehele gebied van 0°_180° de lineariteit ge

meten t.o.v. de ideale grafiek dan is deze maximaal J~ van

FSR, dit is t.g.v. "rotte" plekken bij de voedingspunten.

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dat de outergimbal poten

tiometer niet voor de mechanisch-elektrische omzetting van

de koershoek gebruikt kan worden gezien de vastgelegde nauw

kourigheidseis.

Een bijkomond nadeel is dat er geen sinus en cosinus omzet

ting van de koershoek plaatsvindt.

Een conventionele oplossing is de resolver. Hiervan is er ~~n

voorhanden en deze is op zijn bruikbaarheid getost.

Zoals opgemerkt is, is voor de mechanisch-elektrische omzet

ting een resolver (zie bijlage A14 punt (5» gebruikt (zie

bi j lage A12) .

Een resolver is een transducer die een mechanische hoekver-

draaiing omzet in een eloktrisch signaal met gebruikmaking

van indliktievelden.

Het elektrisch veld dat in de rotor door de ingangswisselspan

ning Vri wordt opgewekt, induceert in de stator een spanning

waarvan de amplitude afhankelijk is van de hoek waaronder de

stator t.o.v. de rotor staat (zie fig. 4.1).
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rotor

fig. 4.1

VrUA

stator

Vru B

Principe van een resolverschakeling

Wordt de rotor gevoed met: Vri = E coswt, dan staat op de uit-

gangen resp.: VruA = kEcos,[3' c.os{Wt+c.pl

en

VruB= kEsin [31 c.os{wt+c.pl

Hierin is:

k de transformatieverhouding

c.p de faseverschuiving van stator t.o.v. de rotor

[3lhoekverschil tussen rotor en stator (zie fig.

4. 1 • )

Wanneer de rotor gekoppeld wordt aan de outergimbal en de

stator aan het gyrohuis krijgen we
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Zodat:

y- a.s c.q kaartnoorden

t .fig. h.2.

A.fspraken t.a.v.

koordina tl."!1\. sys teem,

koershoek en

resolver.

- x-as cq. kaartoosten

N.B. Bij richtingsveranderingen van het voertuig draait de

stator. Immers de rotor staat, ideaal gezien, stil in

de inertiele ruimte.

De opgegeven nauwkeurigheid van de elektrische fout is +10'.

Dit geeft als maximale fout omgerekend in sin/cos een fout

van sin 10 1 =2.9.10- 3 . De faseverschuiving ~ is +8.0 grd.

De resolver is aldus op de inputas van de koerstol gemonteerd.

De bevestiging is zodanig dat de extra driftsnelheid die hierdoor

ontstaat verwaarloosbaar is. Aldus is de resolver

in drie richtingen in te stellen, zodat de rotor van de

resolver goed gecentreerd op de inputas van de koerstol kan

worden bevestigd.

De resolver is op zijn nauwkeurigheid getest tesarnen met het

signaalverwerkend systeem, genaarnd POPOS. Dit komt in hoofd

stuk h. 1.h. ter sprake.
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Voor de afstandsmeting is gezocht naar een N-pulsgever, dit

is een instrument dat pulsen afgeeft evenredig met het aantal

omwentelingen van het wiele

Voor het geven van de afstandseenheidspulsen is een ferrostaat

gever (zie bijlage A14 punt (6» gebruikt, die gemonteerd is

aan de kilometer-tellerkabel. De ferrostaatgever heeft de

volgende opbouw:

Een permanente magneet wordt zo aangelegd, dat de veldlijnen

in de lengteas van de gever liggen. Aan de kopzijde van deze

permanente magneet ligt een veldplaat, waarvan de weerstands

waarde verandert zodra een ferromagnetische massa langs de

gever gaat (b.v. poolrad). De verandering wordt in het sig

naalverwerkend systeem m.b.v. een schakeling (zie bijlage AJ)

omgezet in een pulsvormige verandering, zodat elke puIs over

eellliomt met het voorbijgaan van een pool van het poolrad.

Het poolrad is een regelmatig getande as die met de kilo

meterteller kabel is verbonden.

Uit de systeemanalyse voIgt dat bij het bepalen van de stap

grootte, se' er rekening gehouden dient te worden met het

gyrosysteem en het stuurwielhoeksysteem.

Voor het gyrosysteem geldt dat:

dan kan

s zo
e

,
3

S e < lsi ~ exl V24 () ( J . J )

stel dat L=2 meter, a=25 c en <5 =0.002 dan voIgt hieruit dat

se < 1 meter.

Uit het stuurwielhoeksysteem komt naar voren s <
es

dat s <..!- meter is.
es 3

Stel verder dat de omtrek van het wiel 2 meter is,

hieruit het minimaal aantal pulsjes per omwenteling bepaald

worden n.l. groter dan 6. Er is gekozen voor 8 pulsjes per om

wenteling.

Het poolrad heeft zodoende 8

heidspuls, s , representeert
e

legde weg na een omwenteling

polen c.q. tanden. Dus de een
1

een alstand van 8 maal de afge-

van het linkervoorwiel.
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De pulsamplitude van de gever is niet afhankelijk van de om

treksnelheid van het poolwiel en is daardoor geschikt voor

het meten van toerentallen vanaf nul.

De afgelegde weg na een omwenteling is afhankelijk van:

de luchtdruk in de band en het gewicht dat op de band drukt.

Voor het doen van metingen (zie hoofdstuk 4.2) is het nodig

am onder gelijke kondities te rijden, zodat de invloed van

luchtdruk en gewicht grotendeels verdwenen zijn.

In bijlage A is het blokschema van het signaalverwerkend

systeem weergegeven.

Aan de hand van dit schema wordt eerst kart weergegeven hoe

het POPOS-systeem werkt, daarna worden de blokken afzonder

lijk kart besproken.

Vooropgesteld wordt dat de relatieve fout van het signaal

verwerkend systeem minstens een orde kleiner moet zijn dan de

maximaal toegelaten relatieve plaatsfout I Sfl = 0.01.
s max

De plaatsfout mag zoals eerder gesteld maximaal 50 m bedragen

na 5 km rijden. Voor het ontwerpen van het signaalverwerkend

systeem is gezocht naar een systeem dat een relatieve fout

in de orde van 0.001 geeft.

De resolver geeft de elektrische informatie van de mechanische

koershoek. Deze is echter in gemoduleerde vorm aanwezig in de

uitgangssignalen van de resolver. Zodat de in- en uitgang van

de resolver aan een demodulator worden toegevoerd. De span

ningen worden gelijkgericht en vervolgens op elkaar gedeeld,

waardoor de informatie van n in gelijkspanningen groat

k sin n en k cos n, overblijft. Deze signalen worden naar

twee identieke systemen toegevoerd: voor de x-koordinaat en

voor de y-koordinaat.

Beschouw een systeem b.v. dat voor de y-koordinaat. Zodra de

N-pulsgever een puis afgeeft, wordt het analoge signaal,

k cos n , in de ADC omgezet in een binaire code (onets

complement) van 11 bit.
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De onels complement code wordt m.b.v. exclusive or omgezet

in cen sign-magnitude code.

Deze code wOl'dt naar de ALDIs gevoerd. De ALDIs zijn zodanig

geprogrammeerd dat de ingang bij de uitgang wordt opgeteld

c.q. afgetrokken.

Voor het optellen c.q. aftrekken zorgt het tekenbit: sign.

Dit is het twaalfde bit, het MSB, van de ADC.

Na deze sommatie wordt de informatie gebufferd in de latches.

Om te weten wat er in het buffer staat, wordt d.m.v. het in

drukken van de schakelaar, ttuitlezing tt , de binaire code om

gezet in een BCD code en komt vervolgens in de x en y dis

plays te staan.

Met de x en y displays zijn dan de koordinaten weergegeven van

de plaats waar het voertuig zich bevindt.

- Resolvervoeding. Bijlage A2-

De sinusoscillator heeft een instelfrekwentie van 400 Hz

~3% (zie bijlage A14 punt (7)).
De temperatuurstabiliteit van de ingestelde frekwentie is

100 ppmjOC.

De output preset amplitude is 10 V
tt

~ 5%. De temperatuurs

stabiliteit van de amplitude is 20 mVttjOC.

Van de sinusoscillator wordt de cosinus uitgang gebruikt

voor de voeding van de primaire wikkeling van de resolver.

Omdat de sinusoscillator te weinig vermogen levert voor de

voeding van de resolver, wordt dit signaal door een power

amplifier versterkt. Met behulp van een trafo wordt de top

top waarde van het signaal gebracht op de vereiste waarde

van 80 V
tt

•

SI NUS POWER
Trafo 80Vtt10Vtt .

~
1 : BOscillator Amplifier 1 x

Vri

fig. 4.3. Blokschema van de resolvervoeding.



- Voeding ~ 15V. Bijlage -AJ-.

De eis die aan de voeding gesteld wordt t. a. v. de spann:Lngs~'

variatie komt van de divider (14.8V tot lS.JV), terwijl mini

maal O.SA geleverd moet kunnen worden.

De spanningsregelaars LMJ20K-15 en LMJ40K-1S geven bij een

ingangsspanningsvariatie van ±(17.SV tot 18.SV) een uitgangs

spanningsvariatie van .±.(15.:!.:0. 125V) bij Ib=O.SA.

- N-simulator. Bijlage -AJ-.

De N-simulator wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

a. het testen van het signaal verwerkend systeem plus

resolver

b. het instel1en van de beginkoershoek, ,fib (zie hoofdstuk

1~.2.J).

De N-simulator wordt met een schakelaar bediend. De volgende

standen zijn aanwezig:

stand aut: Het simuleren van 1000 meter rijden.

stand Met c=470~F wordt 1 puIs/sec gegeven.

stand 2 Met c=47 ~F wordt 11 pulsen/soc gogeven.

stand J Met c=2.2~F wordt 227 pulsen/sec gegeven.

stand 4 Met c=o.47~F wordt 1064 pulsen/sec gogeven.

De pulsen worden via connector s naar de N-counter gevoertl.

- N-pulsversterker. Dijlage -AJ-.

Op connector y komen de spanningsvariaties t.g.v. w8orstands-

vorandering van de ferrostaatgever binnen.

De spanningsvariaties worden omgezet tot een blokvormigc

spanning waarmee een monostabiele multivibrator wardt ge

stuuI'd. De monostabj_ele mul tivibrator geef't nu bij het pas

seren van oen pool op het poolrad van de ferrostaatgever

steeds een puIs met een pulsbreedte van ongeveer 8 ~sec af.

Doze pulsjes worden via connector x naar de N-counter ge-

voerd.
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- N-COHIl!C'l'. Bijlagp -Ali-.

Op connector H komen de N pulsjes binnen. De modulo deler

is zodanig ingesteld dat na J poolpulsjes~ triggerpuls

worelt gegeven die via "triggerout", connector N~ de beide

ADCf s triggert.

De afgelegde afstand per triggerpuls is nu dus J/8 maal de

afgelegde weg na ~~n omwenteling van het wiele Uiteraard

kan deze modulo 3 teller veranderd worden naar gelang de

eenheidsstapjes groter of kleiner worden gewenst.

Met de schakelaar~ N-simulator aan/uit, kan een keus ge

maakt worden uit de N-simulator of de N-pulsversterker.

staat de keuzeschakelaar van de N-simulator op aut. dan

wordt door een ~~nmaal ingestelde code op de counters na een

zeker aantal pulsjes (dit is op de tekening 1277 pUlsjes)

1000 meter rijden gesimuleerd.

- Demodulator. Bijlage -A7-.
De ingangsspanning van de resolver,

deze schakeling gelijkgericht.

Vr.=E cos wt~ wordt in
1

Vri wordt eerst zodanig in fase verschoven dat de fasever

schuivlng overeenkomt met de faseverschuiving die optreedt

in de Vru t.o.v. Vri (ongeveer 8 grd vooreilend).

Na deze faseverschuiving wordt van Vri een blokgolf gemaal< t,

met behulp van de operationele amplifier TeA 250 B, die een

N-mos-i'et schakelt, waardoor hetzelfde signaal dat in fase

verschoven is enkelfasig gelijkgericht wordt.

Vervolgens wordt het enkelfasig gelijkgerichte signaal door

een laagdoorlaatfilter gestuurd, die het signaal afvlakt

tot een geJ.ijkspanning. De gelijkspanning wordt tot een ge

wenste waarde, maar weI kleiner of gelijk aan -10V~ versterkt.

De gelijkspanning, V ~ die op connector x aanwezig is~ is
x

aldus evenredig met de amplitude van de ingangsspanning Vri ,

V =-k E
x 1

(Voorwaarde hierbjJ is dat d.s hogers harmonischen van \T
J
,

1

te velwuarlozen zijn, en zijn frequentie stablel genoeg is).
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- x,y demodulator/divider. Bijlage -A5-.

De uitgangsspanningen van de resolver VruA=E cos (Jcos(wt+ e.p)

of VruB=E sin (J cos(wt+ e.p) worden hier gelijkgericht.

Genoemde blokgolf met dezelfde fase komt van de demodulator

op connector D binnen en schakelt ook hier een N-mos-fet,

waarna het signaal Vru enkelfasig gelijkgericht wordt.

V wordt verdeI' afgevlakt en tot een vastgestelde waarde
ru

versterkt.

De grootte van de gelijkgerichte spanning, V , is nu even
z

redig met de amplitude van V en dus ook evenredig met de
ru

amplitude van V ..rl

De spanningen V en V worden m.b.v. een divider (zie bjjlage
x z

A14 punt (8)) op elkaar gedeeld.

De uitgangsspanning hiervan is nu

=
10k2 E cos (J

k, E = 10kcos(J

Zodat de amplitude E en de variaties van E t.g.v. bijvoor

beeld de temperatuur, op elkaar gedeeld worden en daardoor

geen invloed meer uitoefenen op het gedemoduleerde signaal.

Het signaal op T is nu een maat voor cos

in (J de koershoek is.

(J of sin (J , waar-

- De ADC ("analog to digital" convertor). Bijlage -A6-.

Op conne ctor16 komt het analoge signaal, da t repre senta tief~

is voor de sinus of de cosinus van de koershoek, binnen. Als

er aan de ingang van de ADC (zie bijlage A14 punt

10.235 V staRt, staan er l'en op de 11 bits aan de uitgang.

Dit komt in het signaal verwerkend systeem overeen met

meter rijden.

0.783 ill dan komt dit overeen metb.v.Is de stapgrootte s
e

een spanning van 10.24x.78J = 8.02 V aan d(~ ingang. Is de

gekozen stapgrootte nist juist dan moet zowel de2:f! spanning
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als de code bij de N-counter aangepast worden.

- De exclusive or. Bijlage -AS-.

De exclusive or zorgt voor de omzetting van de binaire code

l's complement van de ADC naar de binaire code sign-magni

tude die nodig is voor de binaire opteller. De one shot

geeft de vertraging van de EOC puls voor het triggeren van

de flip-flop's, waardoor de code in het register (bestaande

uit die flip-flop's) wordt gezet.

- 24 bit opteller c.q. aftrekker. Bijlage -A9-.

M.b.v. het MSB, het tekenbit van de ADC, krijgt de ALU,

arlthmetic and logic unit, de informatie of er opgeteld c.q.

afgetrokken moet worden.

Het tekenbit komt op connector E binnen, het geinverteerde

tekenbit komt op connector D binnen. Met deze beide bits

worden de ALU's voor het optellen en aftrekken geprogrammeerd.

Dit gebeurt zodra de flip-flop's getriggerd worden. De in

gangen van de ALUt s worden dan bij de uitgangen opgeteld.

De bits 12 tim 2J aan de uitgang van de ALUl s worden verder

gebruikt voor omzetting naar de BCD code.

Indien het 12e bit een 1 is en bit lJ tim bit 2J allemaal

nullen dan representeert dit het rijden van meter.

M.b.v. een reset puIs op connector 15 wordt de hele ALU

gereset en zodanig dat de binaire code aan de uitgang

2000,5 m representeert. Het display geeft nu 2000, 2000 aan,

met een afleesfout van .:to. 5 m.

Het uitgangspunt voor het popos coordinatensysteem is

x=2000m, y=2000m. Binnen een straal van 2000m is nu zonder

veel moeilijkheden de positie van het voertuig af te lezen.

Bij het overschrijden van 0000 of 4095 wordt het rekenkundig

iets las tiger de plaatsinformatie te verwerken.

- Bin/BCD decoder.

Vanuit de N-counter komt een clock puls op connector D

binnen, waarmee het N display word!; gereset.
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Zodra de "N,x,y-uitlezing" schakelaar is ingedrukt en losge

laten, wordt de inhoud van de latches, SN74174, van de BIN

code omgezet in de BCD code en is vervolgens af te lezen op

het desbetreffende display.

Het signaalverwerkend systeem, inclusief de resolver en exclu

sief de koerstol is in het laboratorium op zijn nauwkeurig

heid beproefd.

De meetprocedure die hierbij is gevolgd, is:

1. De rotor van de resolver wordt steeds met de klok lIlee

(10 graden) gedraaid. De draaiing komt tot stand m.b.v.

een resolverbank met een nauwkeurigheid van.±. J bgsec.

2. Bij elke stand van de rotor wordt met het signaalverwer-

kend systeem 1000 ill rijden gesimuleerd.

De gegevens zijn in grafiek 4.4 weergegeven.

De horizontale as geeft het aantal graden weer dat de stator

t.o.v. rotor verdraaid is.

Op de vertikale as is de fout in meters weergegeven na de ge

simuleerde 1000 m ofweI in promillages FSR. De fout is per

definitie de gemeten waarde minus de werkelijke.

Uit eerste metingen bleek dat de x-positie een fout vertoonde

van ± J meter en hiermee aan de gestelde eis voldeed.

De y-positie gaf bij deze metingen een fout van ± 9 meter.

Omdat deze f'out systematisch is kon hij gedeeltelijk weggewerkt

worden. Het korrektienetwerk, bijlage -A5-, heeft tot doel de

fout in de y-positie te verbeteren. Het resultaat is te vinden

in bovengenoemde grafiek 4.4. Uit deze grafiek blijkt dat de

fout binnen + 4 meter ofwel + 4 %

0 FSR blijft voor beide

ko6rdinaten. Grafiek 4.4 a geeft de vektori~le fout van de

resolver als funktie van de koershoek p weer.
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I, • :!. Mn Lingen

Uitgangspunten:

a. De nauwkeurigheid van het signaalverwerkend systeem is

+ 4 meter na 1000 meter rijden.

b. Fouten in n en s zijn onafhankelijk.

c. De incrementele afstand se is § maal de afgelegde weg na

~~n omwenteling van het linkervoorwiel.

d. De positieve x-as komt overeen met het kaart-oosten

en de positieve y-as komt overeen met het kaart

noorden.

e. De koershoek n is gedefinieerd als de positieve hoek

t.o.v. de positieve x-as.

y

s
POPOS

•
{J Systeem r--__

x

y

N
_ __....,..~ X

Ingangs- en uitgangsgrootheden

fig. 4.5.

Koershoek {J in het papos
systeem.
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Meetprocedure:

a. Doel:

Voldoen aan uitgangspunt d.

Uitvoering:

Twee palen, 2 meter boven de grond en op een afstand van

2 meter van elkaar, worden uitgelijnd met een kerktoren,

waarvan de positie nauwkeurig genoeg bekend is.

Op de kaart aangegeven heeft deze lijn een vaste hoek Pp
met het geografische oosten (zie fig. 4.6).
Het voertuig wordt naast de palen gezet. De hoek van het

voertuig t.o.v. de verbindingslijn van de palen is uit

te rekenen met de formule:

Hierin is:

c.p = arcsin
a-v

1
P

a de afstand van paal tot het voertuig

v de afstand van paal 2 tot het voertuig

1 de afstand tussen de beide palen.
p

IIet voertuig wordt met de achterkant naar de kerktoren ge-

keerd.

r
L

geogr::ltischoosten A kaartoosten
..::::;..----..J'-'--"'--------------I....

fig. 4.6. Plaatsing van het voertuig
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Dc' uc){!;lnkocrshoek fJ
b

die het voertuig maakt toooVo het geo

grafische oosten is nu:

fJ p = 180grd +(Jp + c.p

Deze wordt ingesteld door de rotor van de resolver zo te ver

draaien dat de hoek van de rotor toOoVo de stator gelijk is

aan (J b 0

Wordt nolo 1000 meter rijden gesimuleerd dan zijn de waarden

voor x en y in poposk05rdinaten bekend nolo:

x = 2000+1000 cos (J b

y = 2000+1000 sin n
I~ b

De instelling gebeurt met de meest gevoelige •

• Doel:

De invloed nagaan die wielbelastings- en de bandenspannings

variaties hebben op de afgelegde weg van het linkervoorwiel

na een omwenteling.

Uitvoering:

Meten van de afgelegde weg na een omwenteling waarbij:

10 het voertuig leeg is

20 een man op de bestuurdersplaats is

Yo twee man op de bestuurdersplaats zijn o

Deze metingen worden bij twee verschillende bandenspanning

en uitgevoerdo

Doel;

Instellen van de afstandsmeter onder bepaalde konditieso

Uitvoering:

Recht stuk weg rijden, waarvan begin- en eindpunt op de

kaart nauwkeurig af te lezen zijno

De kondities zijn: "rustig" rj_jd(~n, niet inhalen, "lang

zaam" afremmen en optrekken, het voertuig heeft een zelfde
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bezetting en bandenspanning als hij de rrwtingen onder d.

d. Doel:

Bepalen van spreiding en gemiddelde van de driftsnelheid

en N-fout voor een bepaald trajekt. Bepalen van de plaats

fout t.g.v. de driftsnelheid.

Uitvoering:

Vijfmaal heen en terug rijden van de beide palen naar de

kruising van de weg Geldrop-Eindhoven met de rondweg van

Eindhoven.

Er wordt gelet op: dezelfde rijstijl, dezelfde gemiddelde

snelheid, dezelfde bezetting in het voertuig, dezelfde

bandenspanning.

am de driftsnelheid over 12ngere tijd te kunnen meten,

is het nodig dat de koerstol door blijft driften.

am een globale en analoge indruk te krijgen hoe de koers

hoek tijdens de metingen verandert, is de hoek ook weerge

geven met een x-t schrijver, waarvan de ingangsspanning

komt van de outergimbalpotentiometer (zie hoofdstuk 4.1.1.).

Op het trajekt worden een aantal vaste punten genomen,

waarvan de koordinaten m.b.v. de kaart worden berekend.

M.b.v. punt 6 kan de N-fout steeds gemeten worden.

Aldus kunnen de gegevens, verkregen via het voertuig met

de kaartgegevens vergekken worden.

Uit de systeemanalyse voIgt dat de plaatsfout o.a. een

funktie is van de beginhoekfout. am nu de plaatsfout

t.g.v. de driftsnelheid te meten is het nodig dat per rit

de plaatsfout t.g.v. de beginhoekfout geelimineerd wordt.

De maximale plaatsfout per plaats wordt dan in een grafiek

ui tgezet als funktie van de gemeten afstand 6
1

•
~
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4.2.2. Meetresultaten

De aanduidingen van de metingen komen overeen met die in de

meetprocedure.

Meting a

Zoals gesteld geldt voor de beginkoershoek:

fJ b = 180grd. + cP + fJ
p

1 1 0 20 1

de kerktoren gebeurt met een

vastgesteld met een nauwkeurig-fJ p
(J =p

Het uitlijnen van de palen met

heid van +10 1 • Gemeten is

De i'ou t in fJ b hangt af van de nauwkeurigheid waarmee \0

en P
p

bepaald kunnen worden.

Op de kaart wordt de hoek

nauwkeurigheid van ~5'.

Hoek cpwordt als voIgt berekend:

cP = arcsin
a - v

lp

De nauwkeurigheid van de term
a-v

lp
is:

:! C~ +
I p

I pf

I p

10- v I J
I p

waarin a f = v
f

is gesteld.

De absolute fout van de afstanden a en v is + 0.05 em.

De absolute fout van lp is ~ 0.5 em.

Zoals uit de foutschattingsformule van de uitdrukking

is te zien, is de grootte van de fout afhankelijk van de

grootte van het verschil tussen a en v.

Uit de praktijk blijkt dat dit verschil ligt binnen de grenzen:

Ia - v I < 10 em

stel dat a-v = 10 em.

De afstand tussen de palen I = 193 em.
p
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is nu
_It

+ 7. 10 em.

Waarmee de absolute fout in ~ is ± J'.

Er zijn eehter andere foutenbronnen die bij het bepalen van~

een rol spelen n.l.:

1. De buitenkant van het voertuig is niet evenwijdig met de

lengteas van het voertuig.

2. De buitenkant van het voertuig heeft een zekere ronding

waardoor t.g.v. een andere positie t.o.v. de palen een

fouthoek kan ontstaan.

J. Het overhellen van het voertuig t.g.v. personen in het

voertuig bij het opmeten van afstanden a en v.

Van bovengenoemde punten zijn punt 2 en J grotendeels te onder

vangen door steeds en op dezelfde plaats de afstanden a en v

te meten en eenzelfde bezetting van het voertuig te handhaven.

Voor het eerste punt is het moeilijk na te gaan hoe groot

deze afwijking is. Voor de verdere metingen is dit echter niet

van groot belang (systematisehe a£wijking) en vereist sleehts

een draaiing van het poposeoordinatenstelsel t.o.v. de geo

gra£isehe koordinaten.

Voor de bovengenoemde punten 1 tot J

van + ,0, zodat de absolute fout in

is een sehatting gemaakt

!J b wordt: !J
f

= l°JOI.

stel dat a-v = 10 em

dan ~ = JO

en!Jb ±. !J f = 180 0 +11°20 1 +Jo± !J
f

= 194°20'.±.1°JOI

zodat

en

sin(!Jb.±.!Jf) = -.248+.026

eos(!Jb.±.!J
f

) = -.9 6 9.±..007

Er moet dan ingesteld worden op y=2000+1000 sin P
b

= 1752.

Heting b

Om de invloed aan te tonen van bandenspanning- en wielbelasting

verandering zijn 2 stel metingen gedaan, waaruit duidelijk de
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de afhankelijkheid blijkt van de gemeten afgelegde weg t.o.v.

de bovengenoemde grootheden.

Het gewicht van het voertuig op het linkervoorwiel wordt ge

schat op 1/5 deel van het totale gewicht n.l.: 1/5x1250 kg =
= 250 kg. Het gewicht op het linkervoorwiel t.g.v. het voer

tuig plus 1 man op de bestuurdersplaats wordt geschat op

320 kg. Het gewicht op het linkervoorwiel t.g.v. het voertuig

plus 2 man op de bestuurdersplaats wordt geschat op 390 kg.

In grafiek 4.5 zijn de resultaten weergegeven. De bandenspan

ning is hier parameter.

83' [mm)

-I

2000

2.1 ato( bandspanning \inkervoorwiel)

1950

I
I

19'4 :
: I
t -- --J::-::-------::or-~---r::---_I-----.--_,_____-_rl-_ 9ewich tin kg. op

250 300 320 350 390 Loa 450-______
het linker voorwiel

1975

grafiek 4 • .5

Invloed van de linkervoorwielbelasting op s .
e
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De invloed blijkt duidelijk uit deze metingen. Bij volgende

metingen moet er voor gezorgd worden dat de bandenspanning en

de bezetting van het voertuig steeds hetzelfde blijft.

meting c

Fen recht stuk weg wordt gereden van punt 4 naar punt 6 (zie

kaart fig. 4.7~ waarbij het aantal ~~nheidspulsjes N wordtg
gemeten met een afleesfout van ~ 1 puIs. Om zo nauwkeurig

mogelijk de kaartafstand te bepalen, moet er rekening gehouden

worden met een krimp van de kaart van 1.5%0' Dit is gemeten

m.b.v. de kilometervierkanten op de kaart. De afstand sk

wordt bepaald op een kaart met schaal 1:10.000. De afleesfout

wordt gesteld op ~ 2.5 m.

M.b.v. deze gegevens is de ~~nheidsstap s en tevens het
e

aantal pulsjes per km, 1000/se , te berekenen n.l.:

Se = en
1000 1000 Sk

Ng

De absolute fout voor deze waarden zijn:

Ngt

Ng

+ en
1000

Se

N9f

Ng

Resultaten van deze metingen:

sk = 2030 m ~ 2.5 m

N = 2742 pulsen +g

hieruit voIgt dat:

puIs

s = .740 m + 2.10- 3 m
e

en
1000

s
e

1351 pulsen + 2 pulsen
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M.b.v. deze metingen kan het signaalverwerkend systeem inge

steld worden. Het instellen geschiedt zodanie dat:

a. de ADC de spanning krijgt aangeboden die bij de stap

grootte s hoort (zie hoofdstuk 4.1.4. onder de ADC).
e

b. er rekening wordt gehouden met de systematische fout van

het signaalverwerkend systeem (zie grafiek 4.4).

Het instellen van de k-faktor voor de y-positie (sin p )
gaat als voIgt:

Bij fJ = 270 grd heeft sin p
negatief is en cos p is o.a. hier het gevoeligst {d casp>.
Door steeds 1000 m rijden te laten simuleren wordt: d P
- Eerst p = 270 grd grof ingesteld m.b.v. de y-positie

( sin (J ).

- Daarna wordt P = 270
0

fijn ingesteld m.b.v. de x positie

(cos p ).
Tenslotte wordt de spanning aan de ingang van de ADC

m.b.v. de k-faktor zodanig ingesteld dat het y-display de

juiste waarde aangeeft, waarbij rekening is gehouden met de

systematische fout van het signaalverwerkend systeem. Daze

fout is, bij fJ = 270 grd, +1 meter (zie grafiek IL4). De

afgelegde weg die nu door het y-display moet worden weerge-

geven is:

y = 2000+1000 sin p +1 = 1001 m.

Het instellen van de k-f'a}::tor voor de x-posi tie (cos p ) ge-

schiedt bij P = 0 grd. Cos p
maximaal positief is en sin p

heeft nu een amplitude die

is o.a. hier het gevoeligst.

Het instellen is verder analoog aan het instellen van de

y-positie. Het signaalverwerkend systeem heeft bij p = 0 grd

een systematische fout van.:!:. 0.5 meter. De afgelegde weg die

nu door het x-display moet worden weergegeven is:

x = 2000+1000 cos P = 3000 m.
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Meting d

Uit de systeemanalyse blijkt dat bij het veronderstellen van

een ideale afstandsmeting en het rijden van een recht stuk

weg de plaatsfout Sft t.g.v. de systematische drift bij be

nadering loodrecht staat op straal vanuit het beginput tot

het eindpunt. Met de verrichtte metingen zal een schatting

gegeven worden in hoeverre de driftsnelheid systematisch of

stochastisch is.

Eveneens blijkt dat bij het veronderstellen van aIleen een

proportionele N-fout en een ideale koershoekaanwijzing de

plaatsfout sf radiaal gericht is. De andere foutoorzakenr

van N zijn moeilijk te schatten. Over deze proportionele N-

fOllt zal ook een schatting worden gegeven. Opgemerkt dient

te worden dat de N-pulsgever geijkt is op dezelfde weg als

waar de vljf metingen gedaan zijn. Op de weg komt 1 spoor

\olegonderdoorgang voor.

Kaartmeringen

Van de gegeven koordinaten van de posities is rekening ge

houden met een krimp van de kaart van 1.5%0'

Voor de aangegeven posities wordt verwezen naar de kaart

(fig. 4.7).

positie xx(m) Yk(m) rk(m) sk(m) N
k

2 68 246 255 257 347
3 -468 401 630 839 1133
4 -1376 615 1507 1754 2370
5 -2443 873 2594 2855 3857
6 -3351 1086 3523 3790 5120

tabel 4.1. Kaartmetingen
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X
k

, Y
k

en r
k

zijn gemeten met een absolute fout van 2 m.

sk is gemeten met een absolute fout van 5 m.

Nk is berekend uit sk n.l. Nk=sk/se' met se=0.740 m.

Waarnemingen

Van de gemeten koordinaten worden de waarnemingen in tabel 2

en tabel 3 weergegeven resp. voor de heen- en terugweg.

De poposkoordinaten zijn omgewerkt naar kaartkoordinaten.

De straal r is berekend uit de gemeten koordinaten.
g

De waarnemingen worden verder grafisch weergegeven per

positie op de deelkaarten fig. 4.8 tim 4.13.

Op het beginpunt, positie 1, worden voor elke meting steeds

x, y en N gereset.



-70-

positie meting x (m) y (m) r (m) N <Pdig g g g
pulsen graden

1 78 234 255
2 82 231 245

2 3 86 231 I 246
4 89 226 243
5 93 227 245

1 -465 405 617
2 -457 415 617

3 J -448 1+22 615
1+ -439 430 615
5 -435 437 617

1 1-1360 641 1503

I

2 1-1341 669 1497
4 3 1-1330 690 1498 I

I

4 ~1316 717 1499
5 ~1303 732 1495

1 1-2420 922 2590
2 1-2388 973 2579

5 3 1-2378 1010 2584
4 1-2354 1058 2581
5 t-2338 1088 2579

1 3324 1158 3520 5132 0
2. 3287 1230 3510 5124 1.3

G 3 3270 1278 3511 5121 2. 1
4 r2

"O

1346 3508 5113 3.3

I

5 3218 1387 3504 5117 4.0

tabel 4.2. Waarnemingen heenweg.
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positie meting x Yg
r

g g

1 -2426 ~29 2598
2 -2400 980 2592

5 3 -2382 1014 2589
4 -2362 1067 2592
5 -2346 1095 2589

1 -1370 657 1519
2 -1349 686 1513

1+ 3 -1339 704 1513
4 -1326 738 1518
5 -1312 750 151 1

1 - 1+80 435 61+8
2 - 479 447 655

3 3 - 458 443 637
Lj. - 1+63 466 657
5 - 454 466 651

1 68 276 284
2 77 274 285

2 3 77 264 275
,+ 81 271 283
5 85 266 279

1 1 33 33
2 5 35 35

1 3 -1 26 26
1+ -5 38 38
5 0 30 30

tabel 4.3. Waarnemingen terugweg.

Onderstaande tabel 4 geeft de vertrek- en aankomsttijden
op de positie 1 weer.

meting vertrek- aankomst-
tijd (h) tijd (h)

1 14.05 14. 16., 14.22 14.35"'-

3 14.38 14.50
4 14.52 15.03
5 15. 11 15.23

tabel 4.4. Vertrek- en aankomstijden positie 1.
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Berekeningen

Om bij het bepalen van de driftsnelheid de fout t.g.v. de

beginkoershoek te elimineren, is steeds de verschilhoek cP d i
tussen de stralen r . en r bepaald, waarbij r . de gemeten

gl gl gl
straal van positie 6 (i-de meting) tot positie 1 is (zie

tabel 4.2, fig. 4.7 tim 4.1J).
In grafiek 4.6 zijn de gemeten verschilhoeken uitgezet als

funktie van de tijd (zie voor de tijden tabel 4.J).

ft:~li in graden

4.oJ

1,,3

o ,
17

,
33

I

1.7

•

grafiek 4.6. Drifthoek als funktie van de tijd.

Uit de grafiek voIgt dat met aanname van een normale ver

deling een schatting voor de gemiddelde driftsnelheid is:
1\ •

fJ. (<.pd) = 4.1 grdl h

met een geschatte spreiding van:

s «p d ) = 0.4 9 rd I h
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Vii, de waarnemingen kan ook een schatting gedaan worden voor

de mectvcrwachtingr vall N van 1)051 tic () n.l.:
g

A

~(Ng)= 5121.4 pulsen, afgerond: 5121 pulsen

en een schatting voor de spreiding van N :
g

s(N ) = 7.23 pulsen, afgerond: 7 pulsen
g

stel dat N
k

de gezochte waarde van positie 6 is, dan is de

schatting voor de systematische N-fout gelijk aan:

6 (N) = 1.4 puIs, afgerond: 1 puIs.

Om een indruk te krijgen van het verloop van de plaatsfout

als funktie van sk' is er vanuit gegaan dat in fig. 4.14 een

recht stuk weg wordt afgelegd van positie 1 naar positie 6

en terug volgens meting 1 en meting 2, onder de voorwaarden

dat:

a. de systematische driftsnelheid konstant is,

b. geen andere foutenbronnen aanwezig zijn,

c. het voertuig NIET stilstaat op positie 1,

d. de voertuigsnelheid konstant is,

e. na de 1e meting de plaats gereset wordt,

f. geen korrektie van de richtingsreferentie wordt ge-

daan,

g. de richtingsreferentie aan het begin van de metingen

ideaal is.

Voor kleine hoeken kan een cirkelboog benaderd worden door een

kwadratische kromme, zodat na een twee maal zo grote afstand

de plaatsfout ongeveer vier maal zo groot is.

Voor de terugweg geeft dit een twee maal zo grote plaatsfout

op positie 1 als op positie 6 (zie fig. 4.14).

Wordt de 2
8

meting uitgevoerd dan is de plaatsfout op positie 6
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ung'eveel'') Illaa.l de plaatsf'out op positie G van meting I.

De plaaLsrout voor de terugweg op positie 1 is nu bijna gelijk

aan de plaatsf'out op positie , na de ,e meting. Genoemd voor

beeld laat zien dat bij een konstante systematische drift

snelheid de meetpunten van positie 6, zoals gemeten is,

cen plaatsfout geeft die steeds een gelijk deel grater wordt.

Voor positie 1 geldt dat de grootte van de plaatsfout onge

veer gelijk blijft.

Vit de metingen blijkt dat van meting , de eindpositie , een

plaatsfouL heeft van J3 m. Dit geeft een verwachting van de

plaatsfout bij positie G van 17 Ill.

De systematische fout van het popossysteem (zie fig. 4.4a)

geeft onder een hoek van p = 170° een tangentiele plaats

fout aan van 2.ho/ •• FSR, dit komt bij een afgelegde weg van

3500 m neer op een plaatsfout van 8 m.

Dit in rekening gebracht bij de plaatsfout van positie 6

geeft een resterende plaatsfout van 17-8 = 9 m. De plaats

fout is gericht zoals op fig. 4.14 aangegeven is. De draai

ing van het koordinatenstelsel am tot deze plaatsfout te

komen is nu bij benadering de beginkoershoekfout

Pbf :;1.3·.

In grafiek L~.7 is de plaatsfout als funktie van de afgelegdc

weg sk weergegeven. De ideale funktie is ook weergegeven,

uitgaande van een plaatsfout op de terugweg bij positie 1 van

33 m. Deze plaatsfout ondervindt bij benadering geen invloed

van het popossysteem omdat de vektoriele fout van het popos

systeem op de terugweg tegengesteld gericht en gelijk van

grootte is t.o.v. de heenweg (zie fig. 4.L~a).
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Skj is de afgelegde weg tot positie j

berekende funk tie

gemeten waarden

~Sk [m)

30

20

10

o
Sk41895 Sk63790

6633

')\(3 Sk2 5\(\

7580

grafiek 4.7. Schets van de berekende en gemeten plaats

fouten bij een zekere konstante driftsnelheid.

De grafieken 4.8 tim 4.12 geven kontinu de koershoek als

f'unktie van de tijd weer.

De volle schaaluitslag voor de fi -uitwijking lS 180".

Voor de heenweg geldt dat een uitwijking naar links een toe-

name van de koershook {J geeft.

Voor de terugweg representeert een uitwijking naar links eon

afuame van de koershoek fi
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Meting a

De koersbeginhoek P
b

lS geschat met een absolute fout van

Pbi' = 1°JOt.

Uit de systeemanalyse blijkt dat de afwijking van de begin

hoek 5 m rad ~ O.J grd mag zijn. Meting a is voor de verdere

prw~tijk dus niet de geschikte manier. Aangezien het be

palen van de beginkoershoek ook het probleem is bij het re

setten van de gemeten voertuigplaats en -richting, is het

nodig dat voordat verder aan dit plaatsbepalingssysteem wordt

gewerkt er eerst een oplossing gevonden moet worden voor het

resetprobleem.

Meting b

De gebruikte methode om de afgelegde weg te bepalen, is voor

de verrichte metingen geen bezwaar. Voor de praktijk is dit

weI een bezwaar, omdat de bandenspanning en de bezetting van

het voertuig niet konstant verondersteld kan worden, zodat de

onnauwkeurigheid van de plaatsfout ±1% groter wordt.

Meting d

Uit deze meting komen resultaten naar voren die met de theo

retische benadering niet te verklaren zijn:

1. Het veronderstellen dat de plaatsfout van JJ m bij terug

komst op positie 1 van meting 1 een gevolg is van een

konstante driftsnelheid van de spinas die negatief is tijdens

de rit, geeft aanleiding tot een positieve toename van de

koershoek (zie ook fig. 4.14). De vijf lnetingen laten

echter een afname van de koershoek zien.

Eon oorzaak hiervoor is o.a. dat de driftsnelheid van de

spinas positief is tijdens stilstand op positie 1, dit

geeft aanleiding tot een afname van de koershoek. Een dui

delijke aanwijzing geven de grafieken 4.8 tim 4.12.
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2. De straal r . van de waargenomen meetpunten bij positie
gl

:l, !{ en 5 zijn voor de terugweg systematisch groter dan

voor de heenweg resp. 35, 18 en 12 m.

J. De radiale fout ~fr' die bij benadering de N-fout weer

geeft, is op de heenweg voor positie 2 en J systematisch

groter dan voor positie 4, 5 on 6.

De metingen op positie 2 en 3 zijn onbetrouwbaar omdat:

1. In de theurie van een recht stuk weg is uitgegaan, ter

wijl een klein gedeelte van de weg tot positie 2 ongeveer

loodrecht op de rechte weg staat, en fouten in positie

2 en J in sterke mate een gevolg hiervan zijn.

2. Op de terugweg is het moeilijk positie J te meten t.g.v.

een onduidelijk referentiepunt. Dit uit zich bij de

metingen in een grotere spreiding in de richting van de

weg.

Meting d geeft over het geheel genomen een onbetrouwbare in

druk van de koerstol, hoewel d~ eerste indruk een goed resul

taat gaf n.l. een driftsnelheid van 4.1 grd/h met een spreiding

van 0.4 grd/h.

De driftsnelheid van de spinas bij stilstand van het voer

tuig zal het gevolg zijn van trillingen van het voertuig bij

stationair draaien, terwijl de koerstol star aan het voertuig

verbonden is. Een verende ophanging zal de driftsnelheid

t.g.v. trillingen grotendeels te niet doen.
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Zoals uit de systeemanalyse naar voren is gekomen, kan m.b.v.

de stuurwielhoek de koershoek van het voertuig bijgehouden

worden. Om conclusies te kunnen geven wat betreft het uit-

gangspunt genoemd in 3.8.3. (: ~ls het

neemt geldt a > ao' terwijl voor a < a o
is een meetopstelling gerealiseerd die

voertuig een bocht

gesteld wordt a = 0),

f:> digi taal weer-

geeft. Daarbij kan grotendeels gebruik gemaakt worden van het

signaalverwerkende systeem "POPOS" wat besproken is in hoofd

stuk 4.

Als mechanisch-elektrische ornzetter wordt gekozen voor een

draaipotentiometer, waarvan het uitgangssignaal evenredig

is met sin a.

Door de speciale bevestiging van het linkervoorwiel, waardoor

het rnogelijk is dat ondanks de vering van het voertuig toch

het wiel om de vertikaal gedraaid kan worden, gaat het niot

op, de as van de potuleter direkt aan het wiel te koppelen.

Vandaar dat we de hoekverdraaiing via een stang op de poten

tiometeras moeten overbrengen.

linkervoorWlel
fig. 5. 1 •

Bovenaanzicht linker-

voorwielconstruktie.

D.m.v. een stang wordt

a overgebracht op de

potmeter.
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Het principe van de gekozen overbrenging is te zien in

fig. 5.2.

\
\

\

\

fig. 5.2.

Principe voor

mechanische hoek-

overbrenging.

We zu11en nu kijken wat de gevo1gen zijn van r11r2 en 11112.

Geste1d kan worden dat:

< 0.4 rad

1 1 < o. sm

r 2 < 0.2m

zodat

~ d')
,-

en

(5. 2 )

(s.2a)

(s.Ja)

(5.4)

(5.5)
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Verder geIdt:

(5. 6 )

Zodat met reeksontwikkeling bij benadering voIgt:

(5. S )

of

Daar de potmeteras direkt de beweging van r
2

voIgt hebben we

de beschikking over a
2

• Door draaiing van het potmeterhuis

kan de nulinstelling nog worden gekozen. Verwaarlozen we in

(5.S) de hogere orde termen dan krijgen we

Zodat het zin heeft a
2

=a
20

in te steIIen als a
1

=O, en verder

te rekenen met a 2 i.p.v. a
2

=

De meetfout in a
20

zal direkt doorwerken

Substitueren we (5.9) in (5.S) dan:

r
1

a
1

J r
1

(a 2+a
20

)J
a 2 = a 1 r

2
--S- r

2
+ 8

in



Daar sin a~ beschikbaar komt en sin (k.a,) moeilijk om te

zetten is naar sin a" zal r, zo goed mogelijk gelijk moeten

zijn aan r 2 .

Zijn r, en r 2 bekend met fout r,f en r 2f en stellen we r, ~ r 2
dan kan de fout in a~ geschat worden indien we zeggen

Dan

la 20 [Dan geldt

Nu kunnen 1
2

en r
2

nauwkeurig gemeten worden. Dit kan niet

gezegd worden van r" maar deze blijft wel konstant. De

moeilijkheden ontstaan door 1, die o.a. afhankelijk is van de

wielbelasting en van a. Hierdoor zal steeds een onzekerheid

in 1, blijven bestaan.

Stellen we r,=r2 en 11 ,-1 2 ' ~ l'f en r'f=r2f=0.

l1f'

Zodat

l'f
a' rv =2f "-' 0.2

Zo zal met l'f ~ , mm a~f ~ 5 mrad zijn.

Willen we a~f ~ , mrad houden dan zal l'f < 0.2 mm moeten

zijn, onder voorwaarde dat r,=r 2 en r'f=r
2f

=OJJ

Vermoedelijk zal a, dan ook niet nauwkeurig genoeg gemeten

kunnen worden.
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Om te kunnen aantonen hoe in de praktijk de fouten in ~

zullen zijn, daar theoretisch niet een volledige indruk is te

krijgen, is een ontwerp gerealiseerd.

Beschikken we over sin a dan moet deze volgens (J.15) ver-

werkt worden. Hiertoe moet s
es

per wielomwenteling 8 pulsjes afgegeven dan

en L gemeten worden. Worden

is s = TT 0
es 8

Hierbij wordt dezelfde meetmethode gevolgd als in het gyro-

systeem beschreven: rijden van een recht traject, zonder in

halen, "langzaam" optrekken en afremmen etc. Dan geldt

ses = aantal gemeten pulsjes
afgelegde weg, op de kaart gemeten

De potmeteruitgang geeft sin a analoog zodat deze m.b.v. een

ADC moet worden omgezet om (J.15) te kunnen realiseren.

Schematisch gezien krijgen we het volgende:

linker- [ a pot- sin.O
k ADC

k sin. a :e: BI NI A L-tispby
stuurwiel I(mech.) meter (analoogr (dlgitaall BCD

I i
5( mechanlsch)

N- pulsgever
N (elektri schl

fig. 5.J.

M.u.v. de potmeter, kan gebruik worden gemaakt van reeds ge

realiseerde schakelingen. Deze moeten daartoe omgebouwd worden.

We gebruiken hiervoor een gedeelte van de x-ko5rdinaat.
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Fig. 5.4

Construktieschets

van de te gebruiken

potentiometer met

als uitgangsspan-

ningen

e =E sin a
1

e
2

=E cos a

Wanneer E vastligt en ook bekend is wat de waarden van het

x-display voorstellen, kan de versterkingsfactor k uitgerekend

worden. Indien E=6.618 Volt en het display aangeeft in deci

graden (zodat de afleesnauwkeurigheid ± 0.05 graden is) dan

kunnen we uitrekenen hoe groot de koershoekverandering is bij

b.v. a=23 graden na ~~n puis van de N-pulsgever.

Dit is afhankelijk van s en L zoals voigt uit (3.15).
es

Met 8 pulsjes per omwenteling van het linkervoorwiel is

s =.-l s =740/3 mm = 247 mm.
es 3 e

Uit de autogegevens blijkt L=2400 mm.

Zodat bij a=23 graden

t:.Nsin.23 Se

3L
180
n

= 2.302 grd

Voor a=23 graden geldt

e, = 6.618 sin.23 = 2.586 Volt

Aan de ADC wordt nu kx2.586 Volt toegevoerd met als maximum



10,24 Volt, daar ex =2Jo en 10,24 V de maximum ingangsspan-
max

ning van de ADC is.

De displaywaarden representeren dec~graden.

Echter b.v. de centigraden kunnen weI in het buffer worden op

geslagen. Daar het hier een 24 bit buffer betreft en

0.1 graad !l 11e bit (zo is het display gekozen) kunnen we

aldus 2.J02 graden omzetten in een 24 bit code.

2. J02 graden ~ 0000 0000 1011

bit: 2J···20 19···16 15···12

1000 0010 0000

11···8 7···4 J···O

Door nu de 11 ADC uitgangen te verbinden met bit 5 tim 15,

zal k zodanig moeten zijn dat op de ADC-ingang die spanning

aanwezig is die zorgt voor de juiste uitgang d.w.z. overeen

komend met bit 3 tim 15, zoals berekend.

Aldus zal nu na een triggerpuls het x-display de waarde 002J

aangeven en na 10 pulsen 02JO en na 100 pulsen 2J02 enz.

De spanning op de ADC ingang is daarbij 7.J65 Volt.

Zodat k = E 7.J65 = 2.848
sin 2J grc1

De variaties van E zullen klein moeten zijn! (± 1 a 2 mV).

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van referentiedioden,

t.w. BZV12 met een temperatuurafhankelijkheid van 0.15 mV/oC.

De kwaliteit van de potmeter is niet precies te berekenen.

Zoals al gezegd, is doorwerking van fouten in ex in sterke mate

afhankeJ.ijk van het te kiezen trajekt. We kunnen verder kiezen

voor een potmeter met een vrij grote resolutie en niet-lineari

teit (bedoeld wordt funktieovereenkomstigheid), en dan met

diodenetwerken proberen de systematische fout weg te werken.

Dit zal nogal wat tijd vergen vandaar dat het beter is te

kiezen voor een zeer nauwkeurige potmeter, zodat een indruk

kan worden gekregen van fouten die niet het gevolg zijn van de

potmeter.
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Hiervoor komt in aanmerking een Bournspotmeter (Zie bij-

lage A14) •

Ter beschikking was een potmeter met dezelfde funktieeigen

schappen maar met een "independent linearity" van maximaal

6 0/00' Hiermee zou gewerkt kunnen worden wanneer er een

korrektienetwerk aan toegevoegd wordt. Door tijdgebrek zijn we

aldus niet tot metingen overgegaan, daar de genoemde fout

van 6 0
/ 00 al te grote fouten in f3 geeft om daarmee de

grootte van andere foutenbronnen te kunnen meten.

5.2. Verwachtingen t.a.v. mogeli,ike foutenbronnen

Omdat geen metingen verricht zijn aan het stuurwielhoeksysteem

zal in dit gedeelte geprobeerd worden een opsomming te geven

t.a.v. de moeilijkheden die zullen kunnen optreden, om met

de s tuu.rwielhoek a met zekere nauwkeurigheid (3 te kunnen

meten. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen fouten

bronnen, nadelen etc. die eigen zijn aan het systeem, en die

welke het gevolg zijn van de gekozen signaalverwerking en hoek

overdracht.

5·2.1. ~~~!~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~_~~~_~~~~~_~~J~_~~~_~~!_~!~~~

~~~~~~~~~r~!~~'E

a. Gebruik van voertuiggrootheden

b. Lagerspeling

c. Deformatie van de banden

d. Slip van de wielen

e. Scheve stand van linkervoorwiel (camber-hoek)

f. Niet samenvallen van draaipunt en steunpunt van het

linkervoorwiel (caster-hoek)

g. Afwijkingen van het stuursysteem

h. "Toe-in" van de voorwielen

ad a. Het gebruik van s en L heeft de consequentie dat de
es

signaalverwerking is afgestemd op een soort voertuig.

Bovendien zal door profielslijtage s steeds veranderen.
es
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ad b. Door lagf'lrspeling zal een hys t ere se op l redL'H. We kllllnlc'll

in een grafiek uitzetten de hoek die de wielas hoeCl

t.o.v. een horizontale lijn loodrecht op de lengteas

van het voertuig en de hoek die het wiel maakt met de

lengteas van het voertuig.

stuurwielhoek

- 1m rod
-----+-----/---;+-f---------------

stuu rwiel 0 5 hoek

grafiek 5.1.

ad c. Willen we een voertuig met zekere snelheid door de

bocht laten gaan dan zal hierop een centripetale kracht

moeten werken. Deze ontstaat door de wrijving tussen

band en wegdek. Deze wrijvingskracht nu moet worden

overgebracht naar het zwaartepunt van het voertuig. Dit

gebeurt via de banden. Deze zijn elastisch en zullen

daardoor deformeren, waardoor hoekfouten kunnen ontstaan.

ad d. Het gevolg van de centripetale kracht kan zijn, vooral

bij hogere snelheden, dat de wagen een slip vertoont

loodrecht op de rijrichting. Eon te grote I Ci.
g
liS hier

van hot. gevolg.
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ad e. In de theorie gaan we uit van een linkervoorwiel dat

loodreeht op het wegdek staat. Dit is in de praktijk

niet het geval. Voor a=O grd bedraagt de afw~jk~ng onge

veer 1 graad (eamberhoek). Hierdoor zal de draa~ing

van het wiel niet meer om de vertikaal z~jn waardoor

fouten kunnen ontstaan.

ad f. Door het n~et samenvallen van draa~punt en steunpunt

zal L niet vastliggen. Zo zal bij een afstand van beide

punten van 2 em voor a=23 grd een verandering in L op

treden van 20(1-eos 23 grd) mm = 1.6 mm.

ad g.

fig. 5.5 stuursysteemkonstrukt~e

Ideeal gezien moeten de lijnen 1, 2 en 3 door een punt

gaan. De w~elen staan dan steeds ger~eht volgens de

raaklijn aan de boog die ze doorlopen. D~t is nodig am

wr~nging te voorkomen en de slijtage te minirnaliseren.

Zoals uit fig. 5.5 blijkt is al~a ,
r

terwijl met het
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stuur 66n bepaaldc draaihoek eeecvun wordt. Door een ingc-

wikkelde mechanische overbrenging kan aan bovengenoemde voor

waarde enigszins worden voldaan. Afwijkingen hiervan zullen

tot gevolg hebben dat bij zekere a
l

de boog die het linker

wiel maakt niet geheel met deze hoek overeenstemt.

ad. h.

~/ rijrichting

t
~

\1
\

fig. 5.6. "Toe-in" van de voorwielen.

De "toe-in" hoek 1: van de voorwielen wordt kleiner bij

grater wordende voertuigsnelheid. Rier zal rekening mee ge

houden moeten worden. Verder zal t.g.v. 1 al niet precies

aan de voorwaarde genoemd onder g. voldaan kunnen worden.

5.2.2. ~~~!~~_!~~~~~_~~_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~-

dracht

a. mechanische overbrenging van de stuurwielhoek a

b. sinusornzetting

c. kwantisering van de signalen.

Deze fouten zijn reeds besproken en voor de volledigheid hier

Inog eens op een rijtje gezet. Uiteraard is de grootte van deze

Ifouten afhankelijk van het gekozen meetsysteem. Om een indr
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te krijgen van de grootte van de fouten genoemd in 5.2.1.,

zullen de meetsysteemfouten minstens een orde kleiner moeten

zijn.

5·3. Overwegingen

Bij het lezen van het voorgaande zal zo langzamerhand de

vraag kunnen rijzen waarom de voorwielen onder bepaalde hoeken

zijn bevestigd. De hoofdredenen hiervan zijn om wielslijtage

te minimaliseren en ervoor te zorgen dat het voertuig gemak

kelijk bestuurd kan worden.

Verder heeft men daarbij met een snelle terugkoppeling

(visueel) rekening gehouden. De bestuurder heeft in principe

maar een grove schatting te maken hoe hij een bocht wil

maken. In eerste instantie zelfs aIleen maar links of rechts-

af. Het voertuig zal links of rechts gaan en de bestuurder kan

onmiddelijk hierop reageren door het stuur meer of minder te

draaien.

storing
W, Wz W3

geplande linker werkeliJke absolute
verplaatsi n stuur voorwiel verplaa sin plaatsfout-H, Hz H3

gemeten
t-- ---~verplaatsing

w'
3

fig. 5.7. Bestuurder-voertuig regelsysteem.
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Regeltechnisch gezien (rig. 5.7) is het moeilijk om de

storingen W
s

en w~ weg te werken en om HJ=H
J

te krijgen.

de terugkoppeling zal de werkelijke verplaatsing "aardig"

overeenkomen met de geplande verplaatsingl Dit kan niet ge-

zegd worden van de gemeten verplaatsing waarin WI sterk door
s

werkt. In de absolute plaatsfout zal ook nog w
J

tot uiting

komen.

Een overweging zou kunnen zijn de stuurwielkonstruktie te

vereenvoudigen, al zou dit ten koste gaan van enige slijtage

en rijgemak.

Verder kunnen we konkluderen dat de huidige voorwielkon

strukties er niet op berekend zijn daarmee de koershoek van

het voertuig te meten.
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6. EVALUATIE

In dit gedeelte zal een nabeschouwing gegeven worden over het

verloop van het afstudeeronderzoek.

Voor een juiste uitvoering van de opdracht, is allereerst na

gegaan of l~ier voor ons onduidelijkheden in aanwezig waren.

Hierbij bleek dat de opdracht niet konkreet genoeg was om een

ontwerp te realiseren. Aldus is er een gekwantiseerde nauw

keurigheidseis naar voren gekomen. Om eerst een bredere indruk

te hebben wat voor soorten plaatsbepalingssystemen er zoal

in aanmerking kunnen komen, is hier een voorstudie naar ver

richt. De beschrijving hiervan is gegeven in hoofdstuk 2.

Duidelijk komt naar voren dat de keuze van het soort plaatsbe

palingssysteem bepaald wordt door de eisen die eraan gesteld

worden, maar ook afhankelijk is van het soort vervoerssysteem

waarin het wordt toegepast (b.v. de grootte van het wagenpark,

aantal bestemmingsplaatsen).

Hierna zijn drie verschillende soorten koershoekbepalings

systemen geanaliseerd. In combinatie met een meetsysteem van

de afgelegde weg kan aldus een plaatsbepalingssysteem ge

vormd worden. Al snel kwamen we daarbij tot de conclusie dat

de analyses samen moesten gaan met de realisering van een ont

werp, waardoor een vollediger indruk kon ontstaan betreffende

de mogelijkheden van de verschillende systemen. Daar het ge

zien de beschikbare tijd niet mogelijk was van aIle drie

systemen een ontwerp te verwerkelijken, is op theoretische

gronden een keuze gemaakt. Daarbij bleek het gyrosysteem de

meeste mogelijkheden te bieden, maar ook het stuurwielhoek

systeem kwam in aanrnerking.

Bi~ het gyrosysteem zijn nogal wat moeilijkheden ontstaan om

de formules

N
X

,... Se ~ COS·fJi (3.2a)....
i= I

N

y::: Se ~ Sin. fJ· (3.2b)
i= I I
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te realiseren.

Zo moesten cosp en sinp elekLrisch bekend zijn. Getracht

is dit te verkrijgen met een onderdeel van de koerstol (die de

koershoek f!J levert) maar hiermee kon niet aan de gestelde

eisen worden voldaan. Zodoende is gekozen voor een conventio

nele oplossing: de resolver.

De koppeling van deze met de koerstol was daarbij een groot

probleem. Hiervoor is een lijmverbinding gekozen die bij de

metingen uitstekend heeft voldaan. Ook de voeding van de

resolver heeft de nodige problemen gegeven. Daarbij moest er

de beschikking zijn over een lWO Hz generator die gevoed kan

worden met een gelijkspanning tot 36 Volt, en aan nogal strenge

eisen zoals amplitudestabiliteit moest voldoen.

Deze is uiteindelijk gevonden, al was zijn uitgangsvermogen te

klein. Beschikbaar was een power-versterker die echter niet aan

de gestelde amplitudestabiliteit voldeed. Met een speciale

demodulatieschakeling is er tenslotte voor gezorgd dat aan de

gestelde eisen kon worden voldaan. De digitale signaalver

werking heef't relatief weinig problemen opgeleverd. Tijdens de

metingen heeft het totale signaalverwerkend systeem naar aIle

tevredenheid gefunktioneerd. Om eenduidig vast te leggen wat

en waarom gemeten wordt, is een meetprocedure opgesteld. Aan

de hand hiervan zijn de metingen uitgevoerd. Uit deze metingen

komt duidelijk naar voren dat de driftsnelheid van de koerstol

de grote foutenveroorzaker is. Tevens blijkt de gebruikte

koerstol nneal onbetrouwbaar te zijn. Een andere moeilijk-

heid is het richten van de koerstolspinas aan het begin van

de metingen. Door tijdgebrek is hiervoor geen afdoende oplos

sing gevonden, al is weI de nauwkeurigheid vastgelegd waaraan

zal moeten worden voldaan. De in de praktijk gemeten plaats

fouten komen aardig overeen met de theoretisch verwachte

fouten. Daarbij kan m.b.v. het gyrosysteem behoorlijk aan de

gestelde eisen worden voldaan mits de koerstolspinas aan het

begin van het te rijden trajekt voldoende nauwkeurig is ge

richt. Wat betreft het stuurwielhoeksysteem, kunnen we zeggen

dat hiervan een ontwerp gedeeltelijk is gerealiseerd. D.w.z.
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met dit ontwerp kan de koershoek van het voertuig bijgehouden

worden. In combinatie met bestaande electronica kan dan een

plaatsbepalingssysteem verkregen worden. Door tijdgebrek zijn

geen metingen verricht en is het gebleven bij een theoretisch

onderzoek. Daaruit komt naar voren dat evenaring van de

gyrosysteem-nauwkeurigheid geen gemakkelijke opgave betekent.
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123L.567G
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11 13 14 3 4 61111 13 14 3 4 6
SN71,174 SN7l.174

15

E D C B A

SN74185A
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7 12 15

SN74185A-Bottom view

N.B. 1. De niet-gebruikte E inputs worden
geaard. evenals alle G

2. Alle EN naar ENABI£ (printuitgang C)

3. De niet-gebruikte 5.6.7.8-outputs

worden hoog geprogrammeerd (aan Vee)

4. Alle outputs van de SN74185A worden Tia
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-...j

I

6 5 " 3 2 1 115 . _ _ I
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B t..

12345678

5 4 3 2 1
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®
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N.~. 1. De CLEAR CD
printuitgang

2. ne CLOCK (2)
printuitgang

4 3 2654321
iii f I i
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~"-

"'"~~~~
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~
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y
~
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. '-2 11 10 8 4 2 1 0
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14 12 '0 8 6 4 2 0 14 12 10 8 6 " 2 0
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c
? 11'1l fg

c
20
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19 17 15 13 '1 9 7 5 3 ,
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GYRO ROTOR

MERCURY
SWITCHES

CW~ I -+;CW 1 ERECTION MOTOR ~ ~ ~ ~ 11-
lsu~g,

INNER-I I 8t-h --.L- I I I IGIMBAL

STEP SWITCH_ SOLENOID vvv POT

oUTER- 110
GIMBAL

~ i t lsli~ngs
v:;

POT
,......
'-'

LIMIT SWITCH 530 I

5Ec~swrrc" I
CLOSE POS.

l ~ "OlOING

~ ~ ~ ~H)

P SOLE NOlO ~

~ ~ ~ ~ ~ ~
OUTER INNER
GIMBAL GIMBAL

GAGEABLE VERTICAL GYRO
- A 13-
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1) cageable vertical gyro
part no. .JG 70 I~IW_I~

Honeywell regulator co.,
l\1ineapolis

2) vibra-plane
vibration control centre, type VCC 1 l\1
Kinetic systems, inc.
Derritron Hastings, England

3) line flat bed recorder
universal 2, PM8010
Philips

4) resolverbank
Gertch, Model No DH-S
Los Angelos, Calif.
Manufactured by Path. Engr. Co.

5) resolver, Tdrn 33K
TBv 1j.633/402.K
26/12. 6v, IWO Hz
Siemens, Bauart Kearfott

6) ferrostaatgever FTG 108Ss
Jaquet AG
4009 Basel, Schweiz

7) Sine wave oscillator
Frequency Devices, inc.
l\1odel 442
Haverhill, Massachusotts

8) MUltiplier/divider model 427
Analogic devices, inc.
Norwood, Massachusetts

9) A/D converter
MP2812/Sc1c
Analogic
Wakefield, Massachusetts

10) sinus/cosinus potentiometer
3445 N-53 203
independen~ linearity ~ 0.5%0
Bourns inc.
Riverside, California

- A 14 -
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8. GEBRUIKTE SYMBOLEN

In dit gedeelte zal een overzicht gegeven worden van gebruik

te symbolen en hun betekenis.

s

x

y

s
e

N

L

B

v

c

algemene aanduiding van de grootte van de door het

voertuig afgelegde weg

aardvaste coordinaat (positieve x-richting: kaar t 

oosten)

aardvaste coordinaat (positieve y-richting: kaart

noorden)

koershoek, dit is de hoek, die de loodrechte projectie

van de lengteas van het voertuig op het horizontale

viak maakt met het kaartoosten

hoek van de spinas t.o.v. het kaartoosten

eenheidskoershoek

beginkoershoek van het voertuig

tijd

eenheidsafstand, waarbij een puIs wordt afgegeven

aantal pulsjes wat evenredig is met de afgelegde weg

stuurwielhoek, dit is de hoek die het linkervoorwiel

maakt met de lengteas van het voertuig (linksom:

ex positief)

voertuigwielbasis

spoorbreedte van de achterwielen

voertuigsnelheid

drifthoek van de spinas in het horizontale viak

verdraaiing van het regelplateau

foutaanduiding

constante

hellingshoek

achterwielverschilhoek

eenheidshoek

draaicirkeistraal
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n aantal pulsjes per achterwielomwenteling
e

n aantal omwentelingen van een der achterwielen

b eenheidsboog
e

k quoti~nt van rechter- en linkerachterwieldiameter

p relatieve fout in k

index f absolute fout van de betI'effende grootheid

index 1 links

index r rechts

index k op de kaart gemeten

index g met het systeem gemeten

index s het stuurwielhoeksysteem betreffende
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