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SAMENVATTING

Het IRV-projekt "Voertuiaaanpa8singen" behelst het ontwikkelen
en in prektijk brengen ven een meetmethode om de
besturingsmogelijkheden ven voertuigen door gehendicepten te
meten.
Voor dit projekt heb ik tijdens mijn TH-efstudBerperiode een
dynemische lestsimuletor ten behoeve ven eutostuurteken
gereeliseerd.

Bij deze eutostuurteken beperk ik mij tot de
volgende mogelijkheden:
- het vestpekken ven een stuurwiel
- het uitoefenen ven een krecht op een stuurwiel
- het verdreeien ven een stuurwiel tegen een con8tente

lest in
- het verdreeien ven een stuurwiel voor het uitvoBrBn

ven een compensetoire regelteek

De ontwikkelde lestsimuletor is een combinetie ven Ben
leboretoriumopstelling weermee bovensteende stuurteken kunnen
worden uitgevoerd en een meetmethode om de verrichte taken te
kunnen beoordelen.

De leboretoriumopstelling is zodenig flexibel opgezet det ook
endere IRV-projekten er, ne enkele eenpessingen, gebruik ven
kunnen meken.

In dit repport zel eendecht besteed worden een:

- de ontwikkeling en reelisetie ven een leboretorium
opstelling weermee krechten in combinetie met bewegingen
kunnen worden opgewekt, ingesteld, geregeld en gemeten

- de koppeling ven een personel computer met de opstelling

- de ontwikkeling ven procedures voor het registreren en
verwerken ven de door de proefpersoon uitgevoerde
stuurteken

- het vertelen ven deze procedures in softwere voor de
personel computer
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SUMMARY

The IRV-project "Cer-edeptetions" deels with the development
end use of methods to meesure the driving possibilities of e
disebled cerdriver.
In my mesters-degree study e dynemic loedsimuletor for cer
steering tesks wes reelised.

In this report the following tesks ere studied:
- holding e steeringwheel
- exercising e force on the steeringwheel
- turning the wheel with meximum velocity egeinst e

constent loed
- turning the wheel in order to eccomplish e compenaetory

control tesk

The loedsimuletor is e combinetion of e herdwere set-up end
the neccesery softwere to be eble to cerry out the ebove
tesks.

As e result of its flexibility the herdwere set-up cen elso be
used in other IRV-projects.

Items of this report ere:

- the development end reelisetion of herdwere to
generete, regulete, control end meesure forces
in combinetion with velocity

- the interfecing of e personel computer to the
herdwere

- the development of methods to registrete end
process the completed steering tesks

- the trensletion of these methods to softwere
procedures for the Apple personel computer
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1. INlEIDING

1.1 AlGEMEEN

Het Instituut voor Revelidetie Vreegstukken (IRV) neemt in
Nederlend in de rij yen onderzoeksinstituten Ben unieke pleets
in. Nergens enders in ons lend wordt er zo speci~iek onderzoek
verricht op het brede terrein yen revelidetie in el zijn
~ecetten. Dit komt den ook onder endere tot uitdrukking in de
verscheidenheid yen disciplines binnen het IRV. Neest
electrotechnici en werktuigbouwkundigen behoren ook ertsen,
sociologen, psychologen, ergonomen, ergotherepeuten en
~ysiotherepeuten tot de groep yen veste medewerkers. De
onderzoeken die pleetsvinden zijn den ook meestel zeer
uiteenlopend yen eerd.

Bij verschillende projekten is het veek wenselijk det men
zowel stetische els dynemische krechten en/o~ belestingen, die
de gehendicepte in verschillende eitueties moet opwekken resp.
ondervindt, ken instellen, regelen en meten. Men ken deerbij
denken een ~undementele krechtmetingen en beleetingsproeven
meer ook een een teeksimuletor (bijv. eutosimuletor) o~ een
Ben therepeutisch instrument voor krechtoe~eningen.

Finencieel is het, voor het IRV, niet heelbeer voor elk
projekt Ben eperte meetopstelling te ontwikkelen. Deerentegen
is het weI mogelijk Ben ~lexibele opstelling te meken die, ne
enkele kleine verenderingen, inzetbeer is bij meerdere
projekten. De concrete vreeg venuit het projekt
"Voertuigeenpessingen" hee~t uiteindelijk de doors leg gegeven
de ~lexibele opstelling te reeliseren. Deze vreeg resulteerde
uiteindelijk in Ben TH-e~studeeropdrecht.

1.2 DE AFSTUDEEROPDRACHT

De opdrecht die tot mijn e~studeren en dit versleg leidde
luidt:

Ontwikkel Ben zeer ~lexibele opstelling weermee
krechten in combinetie met beweginlen kunnen worden
opgewekt, ingesteld, geregeld en gemeten.
Koppel een deze opstelling Ben personel computer
weermee teekopdrechten gegeven en meetre&ulteten
opgeslegen en verwerkt kunnen worden.

Zoels eerder vermeld in peregree~ 1.1 is de eenzet tot de
opdrecht ontsteen venuit het IRV-projekt
"Voertuigeenpessingen". In peregree~ 1.3 zel verder ingegeen
worden op de echtergronden die hebben geleid tot dit projekt
en dus ook tot de e~studeeropdrecht.
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1.3 DE AFSTUDEEROPDRACHT; ACHTERGRONDEN

In de revelidetiewereld doet men vaak uitspraken en
eenbevelingen m.b.t. geschikte voertuigeenpessingen voor een
aehendicepte. Ook geeft men edviezen over het el den niet
verstrekken ven het rijbewijs (inschetten ven de
mogelijkheden) .
De problemen weermee men den geconfronteerd wordt ligaen zowel
op het lichemelijke els op het geestelijke vlek. Bijvoorbeeld:

- krechtsverlies
- beperkt bewegingsbereik
- verminderd reectievermogen
- verminderde regelcepeciteit (geen reserves

venweae grote mentele belestina)
- etc.

Compensetie ven de lichemelijke beperkingen wordt voor een
belengrijk gedeelte gezocht in eenpessingen ven de
stuurinrichting zoels:

- stuurbekrechtiging
- een direkt stuur
- joysticksturing
- stuursteng (sturing dmv drukuitoefening)
- etc.

Bij deze eenpessingen kunnen vreegtekens gezet worden.
Welke stuurbekrechtiging heeft een bepeelde aehandicapte
nodig?
Hoever meg men de stuurbekrachtiging opvoeren?
Welke invloed heeft stuurbekrechtiging op de reaelcapaciteiten
van de eutomobilist? Etc.
Naer eenleiding ven el deze vregen is het projekt
"Voertuigeenpessinaen" opgestert. Dit projekt behelst in
eerste instentie het ontwikkelen ven een meetmethode om de
besturingsmogelijkheden ven voertuigen door gehendicepten te
meten. Om deze metinaen controleerbaar, onder
leboretoriumomstendigheden, uit te voeren is een
meetopstelling nodia.

In het nu volgende repport zel zowel op de meetopstelling els
op de meetmethode worden ingegaen.
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2. MEETOPSTELLING ALGEMEEN

2.1 HET DOEL VAN DE MEETOPSTELLING

De meetopstelling is ontwikkeld voor twee doeleinden.
In de eerste pleets voor het uittesten yen de meetmethode.
- Zijn de beoogde metingen in prektijk toepesbeer?
- Zijn ze reproduceerbeer?
- Leveren ze zinvolle resulteten op?
- Is de belesting voor de proefpersoon niet te groot?
Op deze en nog meer vregen ken Ben entwoord worden gegeven met
behulp yen de opstelling. Door te experimenteren met zowel de
meetmethode els de meetopstelling ken men streven neer Ben
minimum eentel metingen die meximele resulteten opleveren.

Het tweede doel is het in prektijk brengen yen de meetmethode.
Wenneer de juiste meetmethode ontwikkeld is, ken met behulp
yen de meetopstelling een uitspreek gedeen worden over de
gehendicepte voor wet betreft zijn ermkrecht, ermbeweging en
regelcepeciteiten.

2.2. HET EISENPAKKET

Bij het opstellen yen het eisenpekket is niet eIleen rekening
gehouden met de momentele behoeften, meer ook met endere
gebruiksmogelijkheden in de toekomst. Met endere woorden: de
opstelling moet ne enkele kleine verenderingen ook voor endere
projekten te gebruiken zijn.

Aen de hend yen de in peregreef 1.1 genoemde
toepessingsmogelijkheden, rekening houdend met de nodige
flexibiliteit, ken Ben lijst yen eieen worden opgesteld
weereen voldeen moet worden.

1) Met het systeem moeten krechten (belestingen) worden
opgewekt.

2) Deze krechten (belestingen) moeten kunnen worden
ingesteld en geregeld.

3) Instelling en regeling moeten dynemisch kunnen
pleetevinden; hetgeen wil zeggen det dit tijdens het
bewegen of bij bepeelde snelheden mogelijk moet zijn.

4) Instelling en regeling moet snel kunnen gebeuren;
bendbreedte 10 Hz (zie per. 3.1).
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5) Energie die in bepeelde situeties een het systeem
wordt toegevoerd moet oak efgevoerd kunnen worden
(bijv. opstelling els fietsergometer of testbenk
voor rolstoelen) .

6) Bij het systeem els meetopstelling voor eutostuur
teken moet de opgewekte krecht doorgegeven worden
een een eutostuurwiel.

?) Omdet de opstelling in zeer uiteanlopende situeties
gebruikt moet kunnen worden (bijv. eutostuur, hend
gedreven rolstoel, fietsergometer) zel tussen het
dynemische krechtopwekkende gedeelte en het "bedianend
orgeen" een overbrenging gebruikt moeten worden am aen
en ender que krecht en snelheid een de verschillende
gebruikssitueties een ta kunnan pes.en.

8) Bij het uitvoeren ven een teek zel een bepeeld systeem
moeten worden gesimuleerd; bijvoorbe.ld een
eutostuurwiel of een hendgedraven rolstoel. In de
opstelling zel dus een zgn. lestmodel-eenheid moetan
worden opgenomen.

9) De mogelijkheid moet b.steen am een visueel doelsigneel
te genereren (o.e. voor teeksimuletie) weerbij tev.n.
het door de proefpersoon gegenereerde volgsigneel wordt
weergegeven.

10) De uitvoering ven een teek Ie vert dete die on-line
opgeslegen en off-line verwerkt moeten kunnen worden.

2.3 HEr BLOKSCHEMA

Aen de hend ven de in peregreef 2.2 gestelde eisen 1 tim 8 is
het blokscheme uit fig. 2-1 opgesteld. Dit is het eerste
gedeelte ven de opstelling.
De eisen 9 en 10 komen aen de orde in het tweede gedeelte;
fig. 2-3. Het eerate en tweede gedeelte vormen semen de totele
opstelling die ontworpen is els meetopstelling voor
autostuurteken; zie fig. 2-5.
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unit unit

Vrp Vi,motor

overbrenging

Fig. 2-1 Blokscheme yen het elektro-mecheni.ch
gedeelte yen de meetopstelling.

Wenneer een proe¥persoon echter het stuurwiel uit ¥ig. 2-1
pleetsneemt en dit d.m.v. ermkrecht over Ben hoekq>verdreeit,
gebeurt het volgende:

Oe hoekopnemer detekteert een verdreeiing en gee¥t Ben
spenning Vrp door een het lestmodel. Dit model gee¥t het
verbend tussen het ingengssigneel, in dit gevel Vrp, en het
deerbij behorende motormoment. Om dit gewenate moment te
verkrijgen wordt Ben .penning Vi,gewenat neer de regelunit
geleid. Deer wordt de spenning Vi,gewenst vergeleken met de
spenning Vi,motor (Vi,motor is rechtevenredig met de
motorstroom). A¥henkelijk yen het verschil tUBaen beide
spenningen wordt de vermogensunit, die de motor.troom
verzorgt, bijgestuurd. Deze motorstroom hee¥t weer een
motormoment tot gevolg. Dit moment werkt op de motores en dus
ook, vie de overbrenging, op het stuurwiel. De richting yen
het motormoment is zodenig det het eltijd tegengesteld is een
het moment weermee de proe¥persoon het stuurwiel verdreeide.
M.e.w. wenneer de proe¥persoon het stuur rechtsom wil dreeien,
zel de motor Ben moment linksom geven weerdoor het .tuur in
evenwicht stil zel steen en de proe¥peraoon een bele.ting
ondervindt. De grootte yen de belesting is e¥henkelijk yen de
hoek rp en het gekozen lestmodel.
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Wenneer els lestmodel Ben lineeire veerkerekteristiek gekozen
wordt t zel het motormoment lineeir toenemen met de stuurhoek t

zie Tig. 2-2. Dit model geeTt Ben redelijke benedering yen het
stuurgevoel in Ben normeel rijdende euto.

i T

Fig. 2-2 Stuurwielkoppel met els le.tmodel
Ben lineeire veer.

Het principe yen stroomsturing met els doel het regelen yen
het motormoment bij een vrijwel stilsteende motor is vrij
ongewoon. In de literetuur wordt bijne uitsluitend gew.rkt en
gerekend met toerentelgeregelde motoren. 8ij een
toerentelregeling is stroomregeling weI Ben onderdeel yen het
totele regelproces t meer het uiteindelijk doel yen de regeling
is het toerentel en niet de motorstroom. Dit in tegenstelling
tot ons systeem weerbij het toerentel vrijwel nul is en de
grootte yen de motorstroom het belengrijkst i8.

Om gevoel te krijgen voor het sy.teem en voor het uittesten
yen het principe yen stroomsturing is Ben simuletie m.b.v.
TUTSIM uitgevoerd. TUTSIM is Ben simuletieprogremme t

ontwikkeld op de TH-Twente (lit. 1). Met behulp yen
stendeerdblokken zoels optellers t vermenigvuldigers t

integretoren t v.rsterkers, Tunctiegeneretoren, etc. ken een
schekeling sOTtweremetig gesimulserd worden. Door
peremeterverieties is het mogelijk de schekeling onder diverse
omstendigheden te bestuderen.

Om Ben simuletie te kunnen uitvoeren moeten enkele grootheden
bekend zijn t bijvoorbeeld de messetreegheid en de demping ven
het mechenisch gedeelte yen de opstelling en de
regelkerekteristiek yen de stroomregeleer. Voor de
messetreegheid en de demping is een .chetting gsmeekt een de
hend yen Toldermeterieel ven veel gabruikte motorsn. Als
regelunit is gekozen voor een PI-regaleer met aan bendbreadte
yen 10 Hz. Het lestmodel wordt gerepresenteerd door aen
versterkingsTektor A. Het 8imuletieprogremme is opgenoman in
bijlege 1.
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De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de
simulatie is: HET IS MOGELIJK DE MEETOPSTELLING OP BASIS VAN
STROOMREGELING UIT TE VOEREN. Uit de simulatie blijkt ook dat
bij een grote versterkingsfaktor A het systeem instabiel kan
worden, afhankelijk van de verhouding tussen ma8satraagheid en
demping. Deze instabiliteit kan echter simpel verholpen worden
door de demping te vergroten. Tot zover het eerste aedeelte
van de opstelling.

Lag bij het zojuist beschreven gedeelte het accent op de
momentopwekking en momentregeling, bij het tweede aedeelte
ligt het accent op het uitvoeren en registreren van metinaen,
zie fig. 2-3.

meetopstelling, fig. 2-1

4

I V ~ ,
doel

I______ J
meet

signaal signaal

monitor voor geheugen

bewerking

eind

verwerking

Fia. 2-3 Computer-aedeelte van de meetopstelling.

Het registreren van de metinaen aebeurt m.b.v. een Apple lIe
personal computer, uitgerust met een AD-kaart. De inaelezen
data kan zowel op de monitor weeraeaeven als in het
achtergrondgeheugen opaeslagen worden. A18 meet.ianaal kan
bijvoorbeeld aereaistreerd worden:
- stuurwielhoek : cp
- motormoment : T
- toerental van de motor n
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Deze signelen kunnen gemeten en rechtstreeks opgeslegen worden
zonder det er verdere bewerkingen nodig zijn. Er zijn echter
ook signelen die gemeekt moeten worden, bijvoorbeeld:
- foutsigneel - doelsigneel - volgsigneel
- leterele voertuigpositie op de weg : y
De leterele positie is de positie yen het voertuia t.o.v. de
zijkent yen de weg. Deze is evenredia met de dubbele
tijdintegreel yen de stuurwielhoek ~.

Bij het uitvoeren yen volgteken wordt er Ben doelsianeel
gegenereerd. Ais doelsigneel ken bijvoorbeeld Ben leterele
positie y softweremetig gemeekt worden. Y ken den gebruikt
worden om het verloop yen Ben weg weer te gevenj zie linker
tekening uit fig. 2-4.

~..... ----- -----Ii»

Fia. 2-4 Voorbeeld wegverloop en visuele storing.

Bij compensetieteken moet de proefpersoon door middal yen
stuurverdreeiingen storingen wegregelen. Ook hiervoor ken het
doelsigneel gebruikt worden. Deze storingen kunnen zowel
visueel els tektiel gegeven worden.
Bij visuele storingen moet bijvoorbeeld aen zich door het
"doelsigneel" verpleetsende streep, d.m.v. stuurbeweginaen, in
het midden yen het beeldscherm gehouden wordenj zie rechter
tekening fig. 2-4.
Bij tektiele storingen zel het "doelsigneel" niet neer het
beeldscherm meer neer het model dooraegeven worden. Hierdoor
zullen motormomenten optreden zonder det de proefpersoon het
stuurwiel verdreeit. De proefpersoon voelt deze momenten vie
het stuurwiel en moet regelekties ondernemen om deze te
compenseren.

De verwerking yen de meetgagevens ken ne de metina
pleetsvinden. Welke verwerking pleetsvindt is helemeel
efhenkelijk yen de soort meting en ken uiteenlopen yen het
simpel berekenen yen extreme tot het uitvoeren yen een
Fourierenelyse.

Fig. 2-5 geeft tot slot yen dit hoofdstuk Ben compleet beeld
yen de meetopstellina, semengesteld uit fia. 2-1 en 2-3.
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Fig. 2-5 Meetopstelling voor eutostuurteken.
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3. MEETOPSTELLING; ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

3.1 INLEIDING

Een voorweerde voor het goed functioneren ven de
meetopstelling is de juiste keuze ven de onderdelen. Deerom
he eft Ben voorstudie pleetsgevonden, uitgevoerd door P.
Heynen, student elektrotechniek HTS-Heerlen. Deze vooretudie
(lit. 2) behelsde o.e. Ben onderzoek neer de benodigde krecht
en snelheid ven de mens tijdens eutostuurteken. Aen de hend
ven de opgedene kennis is, ne overleg met de febrikent Brown,
Boveri & Cie (BBC), Ben motor en een regeleer gekozen.

3.2 DE MOTOR

Uit het vooronderzoek (lit. 2) blijkt det de gemiddelde
benodigde krecht bij eutoetuurteken uiteenloopt ven 5 N bij
rijden op de eutosnelweg tot 50 N bij perkeren. Bij een
stuurwiel met Ben diemeter ven 40 cm komt dit overeen met een
moment ven resp. 2 Nm en 20 Nm.
Deerneest wordt in lit. 2 de meximele frequentie ven de
ondererm, bij hele kleine bewegingen, geschet op 5 Hz. Dit
betekent det 10 Hz els bendbreedte ven het momentgenererende
gedeelte ven de meetopstelling ruim voldoende is.

Neest voldoende motormoment en motorverenelling stellen we nOg
de volgende eisen:
- goede, snelle regelbeerheid
- neuwkeurige positioneerbeerheid
- vermogen > 1 kW (i.v.m. flexibiliteit opstelling,

eventuele endere toepessingen)

Een goede motor onder de gegeven omstendigheden is de
schijfenkermotor MC23S ven BBC. Voor uitgebreide dokumentetie
zie bijlege 2. De belengrijkste gegevens zijn semengevet in
tebel 3./1.

Nomineel koppel : ? Nm
Nomineel toerentel : 3000 omw/min
Nomineel vermogen : 2200 W
Nominele stroom : 14.8 A
Nominele spenning : 1?2 V
Mex. impulskoppel : 50 Nm
Mech. tijdconstente : 8 ms
Messetreegheid : 23 kgcml.
Ankerweerstend : 0.9 ohm

Tebel 3./1 Gegevens schijfenkermotor MC23S.
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Afgezien yen een te klein motormoment voldoet de
schijfenkermotor MC23S een el de geatelde aiaen.
Bij lengdurig stilsteende motor is de meximeel toagestene
motorstroom 8 Amp. hetgeen een motormoment yen 4 Nm tot gevolg
heeft. Grotere stromen kunnen de stilsteende motor
beschedigen. Om aen moment te varkrijgen yen 20 Nm is dus een
mechenische overbrenging nodig. Er is gekozen voor een
overbrenging in twee steppen yen 1 : 3 (totele overbrenging

9). Voor het meximeel beschikbere moment geldt:
- Meximeel moment motores 4 Nm
- Meximeel moment ne 1ste overbrenging 12 Nm
- Meximeel moment ne 2de overbrenging 36 Nm

De overbrengingen zijn geschetst in fig. 3-1.

Fig. 3-1 Overbrengingen voor grotere momentopbrengst.

Tot slot is de motor nog uitgerust met een bijbehorende
techogeneretorj de FC12T. Deze techogeneretor levert aen EMK
yen 6 V bij 1000 omwentelingen per minuut.

3.3 DE REGELAAR

De eisen die een de regeleer gesteld worden zijn:
- 4 kwedrentenbedrijf
- PI regelkerekteristiek
- energieefvo.r bij generetorbedrijf yen de motor
- bendbreedte (regeleer + motor) 10 Hz

BBC levert twee typen regeleers. die in principe ell.bei
geschikt zijn voor onze toepessingj een trensistorregeleer en
Ben thyristorregeleer. Be ide typen hebben echtar enkele
nedelen.
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De trensistorregeleer moet bijvoorbeeld gebruik meken ven Ben
remunit (vermogensweerstend) om het vermogen bij
generetorbedrij~ e~ te voeren. Dit ken echter meer in beperkte
mete (100 W continu), deerbij is de remunit ook nog vrij duur.
De thyristorregeleer ken deerentegen het opaewekte vermoaen
continu teruavoeren neer het net. Deerteaenover steet weI weer
det de thyristorregeleer Ben grotere omschekeltijd tussen de
kwedrenten hee~t. Deze omschekeltijd tussen motor- en
generetorbedrij~ is 150 ~sec.; voor onze toepessing is dit
voldoende klein.
Voor- en nedelen e~wegend is gekozen voor de
VERITRON-thyristorregeleer AND6121. Uitgebreide documentetie,
inclusie~ scheme's is opgenomen in lit. 3.

De stendeerd aeleverde regeleer is eltijd een
toerentelregeleer, met in ons gevel Ben bendbreedte < 1 Hz.
Er zullen dus enkele modi~iceties moeten pleetsvinden.
1) Verendering ven de toerentelregeleer in een stroomregeleer.
2) Vergroting ven bendbreedte ven 1 Hz neer 10 Hz.

3.3.1 VERANDERING TOERENTALREGELAAR IN STROOMREGELAAR

Tijdens "normeel" bedrij~ wordt de regeleer gebruikt om het
toerentel ven Ben motor t. regelen. In ~ig. 3-2 is een
deraelijke opstellina aegeven. De reaeleer i. deerbij
gesplitst in drie onderdelen: toerentelregeling,
stroomregeling en vermogensunit.

Vn,gewenst Vi,gewenst Vvu

~: toerental : ~ stroom vermogens,
regeling ~ regeling unit.

!

Vtacho Vi,motor --p
~

motor

tacho I
-- t

Fig. 3-2 Opstellina voor toerentelreaeling.
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In deze opstelling wordt de sponning Vn,gewenst vergeleken met
Vtocho. Vn,gewenst is een sponning die overeenkomt met het
gewenste toerentol. Vtocho komt overeen met het werkelijke
toerentol. Afhonkelijk von het verschil tussen beide
sponningen wordt een sponning Vi,gewenst noor de
stroomregeloor doorgegeven. Vi,gewenst is een sponning die
overeenkomt met de gewenste motorstroom. De stroomregeloor
vergelijkt Vi,gewenst met Vi,motor en stuurt door middel von
Vvu de vermogensunit, die don weer de motorstroom vezorgt. Op
deze monier wordt door stroomsturing het gewenste toerentol
ingesteld.

8ij de toepossing 015 "pure" stroomregeloor is het eerste
gedeelte (toerentolregeling) overbodig. Doorom wordt dit
gedeelte door de volgende ingrepen min of meer kortgesloten.
1) De Vtocho-ingong wordt opengeloten.
2) De toerentolregeling wordt veronderd in een

versterker met versterkingsfoktor -1.

De regeloor in de nieuwe toepossing ols "pure" stroomregeloor
is weergegeven in fig. 3-3.

-Vi,gewenst Vvu

./ -1 stroom vermogens
~ regeling unit

Vi,motor
:::::>-"-

motor

Fig. 3-3 Aegeloor in toepossing ols stroomregeloor.

3.3.2 8AND8AEEDTEVEAGAOTING

De bondbreedte von de regeloor is bepoold d.m.v. twaa
metingen:
1) stopresponsie
2) 8ode-omplitude diogrom
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Deerbij is els ingengssigneel Vi,gewenst en els
uitgengssigneel de werkelijk door de motor vloeiende stroom
aenomen. In de regeleer is specieel deervoor een eperte
stroomdetektie-schekelina opgenomen die, voor extern aebruik,
een spennina Vi e~aee~t die rechtevenredia is met de
motorstroom. Deze spenning Vi wordt intern niet aebruikt om te
reaelen.

In ~ig. 3-4 is de stepresponsie en in ~ig. 3-5 het
~requentie-emplitudediegremgeaeven. Door bij beide metinaen
de motores in te klemmen blij~t het toerentel te ellen tijde
nul.
Uit ~ig. 3-4 blijkt ellereerst det er zich een niet-lineeir
element in het systeem bevindt. Dit komt tot uitdrukkina in
het verschil in responsie tussen een sprona met een positieve
en een negetieve ~lenk. Om deze niet-lineeriteit te
benedrukken is els ingengssigneel (Vi,gewenst) aekozen voor
een aelijkspenninascomponent met deerop aesuperponeerd de
wisselspenningscomponent.
Dp deze niet-lineeriteit wordt leter noa verder inaeleen.

Wenneer we het beschouwde systeem benederen door een eerate
orde ~ilter, den volat uit ~il. 3-4 det de arootste
tijdconstente 0.24 seconde is; hetaeen overeenkomt met een
bendbreedte yen onaeveer D.? Hz.

300

200

100
o

Fia. 3-4 Stepresponsie.
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600

400

200 111

8 10' 15 20 "2553.3 .4.5.71.2

0__•

200

111111100 ~

300

Fig. 3-5 Frequentie-emplitude diegrem.

Het Bode-emplitude diegrem in ~ig. 3-6 is geconstrueerd met
behulp yen ~ig. 3-5. Deerbij is el& emplitude de AC-component
yen het signeel genomen. Deze emplitude is yerder genormBerd
op de grootte yen de AC-component bij ~ - 0.2 Hz.

10

..
freq. (Hz)

-10

-15

~ IH I dB

Fig. 3-6 Bode-emplitude diegrem.
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In ~ig. 3-6 ligt het -3 dB punt bij ~ - 0.95 Hz.

Semenvattend ken nu aezead worden dat de bandbreedte van het
systeem ongeveer 1 Hz is en dus met een ~ektor 10 veraroot
moet worden. In ~ig. 3-7 is dearom het essentiele gedeelte van
de stroomregelaar gegeven.
De vermogensunit is daerbij benaderd door de constante K1
terwijl een stroomterugkoppel~aktorK2 is ingevoerd.

Vi,gewenst

Rl

Vi,motor

Vi

K2

Fig. 3-7 Systeem met uitaewerkt atroomregelgedeelte.

Met behulp yen ~ig. 3-7 kan de overdracht&~unctie

H(s) - Vi,motor / Vi,gewenst bepaald worden.

Voor ~ia. 3-7 aeldt:

Vvu - -
A + 1/sC
------ Vi, aewenst -

R1

A + 1/sC
-------Vi,motor

R1
3( 1)

tevens geldt

Vvu -
1

K1K2
Vi,motor 3( 2)
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Substitutie ven 3( 2) in 3( 1) geeft

----- Vi, gewenst - ------Vi, motor
Vi,motor

K1K2

R + 1/sC

R1

R + 1/sC

R1
3( 3)

Ne enig rekenwerk voIgt uit 3(3)

H( s)
Vi,motor

Vi,gewenst
- 1 + sT

1 + s( T + T 1)

3( 4)

met : T - RC en T1 - R1C / K1K2

H(a) heeft het kerekter ven Ben PI-regeleer weerbij de
proportionele ektie bepeeld wordt door R1 en R en de
integrerende ektie door R1 en C. Experimenteel blijkt det H(e)
het sterkst beinvloed ken worden door verietie ven R.
Vergroting ven R leidt tot Ben neer verhouding meer
proportionele den integrerende ektie. Bij R ~ 00 is de
PI-regeleer verenderd in een P-regeleer.

Fig. 3-6 geeft het gemeten Bode-emplitude diegrem bij R - 15,
55 en 95 Kohm. Voor de greotte ven de stroem geldt : i - 2.6 +
1.6sinWt Amp bij lege frequentiee.

0.1

-3

-5

S5 Kohm
-10

-15

-20

~ Ih I dB

15 Kohm

Fig. 3-6 Bode-emplitude diegrem bij R - 15, 55 en 95 Kehm.
Motorstreom : i - 2.6 + 1. 6sinW tAmp (veer f < 1 Hz).
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Uit fig. 3-6 blijkt dot het systeem een bondbreedte heeft von
1.15 Hz, 7.5 Hz en 23.3 Hz voor respectievelijk A - 15 Kohm,
55 Kohm en 95 Kohm.
Wonneer dezelfde meting uitgevoerd wordt bij een motorstroom
met een kleinere aelijkstroomcomponent: i - 1.8 + 1.6sinWt
Amp don vinden we een bondbreedte von 0.92 Hz, 2.6 Hz en 16 Hz
bij respectievelijk A - 15 Kohm, 55 Kohm en 95 Kohm; zie fig.
3-9.

5 6 7 8 9 to--.---------i-~T I I I
,

I
, I

I I 1
I
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I I I
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Fig. 3-9 Bode-omplitude diogrom bij A - 15, 55 en 95 Kohm.

Motorstroom : i - 1.8 + 1. 6sin wt Amp (voor f < 1 Hz).

Uit fia. 3-8 en 3-9 blijkt dot de bondbreedte ofhonkelijk is
von de arootte von de aelijkstroomcomponent. Dit wijst wederom
op een niet-lineoriteit in de reaelina. Uit onderzoek blijkt
dot de oorzook hiervon aezocht moet worden in de
thyristor-vermoaensunit.
Er zijn doorbij meerdere effectsn die een rol .pelen
- Er bestoot een onvoorspelbore dode tijd tus.en het moment
von oonsturen von de vermoaensunit en het ontsteken von de
thyristoren. Dit honat somen met de oon.nijhoek von de
thyristoren. De dode tijd bedrooat moximool 3.3 msec.
- De versterkinasfoktor von de vermoaensunit is ofhonkelijk
von de arootte von de motorstroom. Bij loae stromen be.toot er
een cosinus-ochtig verbond tussen ingona.sponnina von de
vermogensunit en de dooruit voortvloeiende motor.troom. Bij
grotere stromen 'loot dit over in een lineoir verbond.
- Tot slot is de motorstroom niet continu, moor pulsvormig von
korokter. Deze pulsvorm is essentieel voor de werking von de
regeloor die de pulsen nodig heeft om logi.che .chokelingen te
loten werken.
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Tot zover de niet-lineoire thyristorvermogensunit, voor
uitgebreide informotie zie lit. 4 en lit. 5.

Aon de hond von fig. 3-8 en fig. 3-9 wordt een keuze gemookt
voor de bondbreedtebepolende weerstond R. Gewenst is een
bondbreedte voor de stroominstelling (lostinstelling) von 10
Hz; zie por. 2.2.
Bij lostvorioties rond Ben grotere gemiddelde lost (fig. 3-8)
zou Ben weerstondswoorde voor R von ongeveer 60 Kohm voldoende
zijn, terwijl bij vorioties rond een kleinere gemiddelde lost
Ben grotere woorde von R gewenst is (ongeveer 80 Kohm; zie fig.
3-9). Bij deze lootste woorde von R bestoot echter het gevoor
dot er bij vorioties rond een grotere gemiddelde lostwoorde
overshoot op kon treden.
Uit voorgoonde overwegingen is besloten om R gelijk oon 75
Kohm te nemen. Voor onze toepossing blijkt deze woorde goed te
voldoen.

Somengevot kon gezegd worden dot het momentgenererende
gedeelte von de meetopstelling (regeloor + motor) voor R - 75
Kohm de gewenste bondbreedte von ongeveer 10 Hz heeft. Oeze
bondbreedte is echter weI Ben functie von de grootte von de
motorstroom; zie fig. 3-8 en fig. 3-9.

3.4 DE OVERIGE ONDERDELEN VAN DE OPSTELLING

In porogroof 3.2 en 3.3 is het momentgenererende gedeelte von
de meetopstelling beschreven. In deze porogroof zol ingegoon
worden op de resterende onderdelen, nomelijk:
- de hoekopnemer
- het lostmodel
- de momentopnemer
- de veiligheidsvoorzieningen

3.4.1 DE HOEKOPNEMER

Als hoekopnemer is gekozen voor een lineoire 10-turn potmeter
von 100 Kohm. Deze potmeter is oongesloten tussen -15 en +15
volt, woordoor er een "nulpositie" gecreeerd is. In die
positie is de lopersponning nul volt. Dit heeft tot gevolg dot
de loper positieve en negotieve hoekuitslogen (t.o.v. de
"nulpositie") detekteert 015 positieve en negotieve
sponningen.
In de "nulpositie" is de hele meetopstelling in rust; de
lopersponning is nul, de modelsponning is nul, de gewenste
motorstroom is nul en dus is ook het motormoment nul.
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Zools 01 eerder vermeld in porogroof 3.1 zijn twee
overbrengingen von 1 : 3 in de opstelling opgenomen. In fig.
3-10 zijn deze overbrengingen nogmools weergegeven, moor nu
met doorbij de hoekopnemer.

ze
overbren"inp;

le
overbrenging

Fig. 3-10 Mechonische overbrengingen + hoekopnemer.

Bij de tweede overbrenging i8 een oonslog gemonteerd. Hierdoor
kon de tweede os moor 1 omwenteling, de eerste os 3
omwentelingen en de motoros 9 omwentelingen moken.
Oe hoekopnemer is vervolgens zodonig vio een overbrenging met
de eerste os gekoppeld dot de 10 omwentelingen von de potmeter
overeenkomen met :
- 9 omwentelingen von de motoros
- 3 omwentelingen von de eerste os
- 1 omwenteling von de tweede os

geldt:
~ V - 9 mV/grood
~ V - 26 mV/grood
~ V - 63 mV/grood

kon de hoekopnemer

Voor de resolutie von de hoekopnemer
- motoros ~R - 31 ohm/grood
- eerste os ~R - 93 ohm/grood
- tweede os ~R - 2?? ohm/grood
Indien een grot ere resolutie gewenst is
verplootst worden noor een ondere os.

3.4.2 HET LASTMOOEL

In de experimentele meetopstelling is gekozen voor een lineoir
lostmodel, bestoonde uit twee instelbore versterkers, zie fig.
3-11 .



- 26 -

r-1------.1A1 HKmodel~ Vi,gewenst

Fig. 3-11 Lostmodel m.b.v. twee versterkers.

A1 is een continu instelbore versterker met een
versterkingsfoktor A : 0 < A < 10. Oeze versterking wordt
eenmolig ingesteld ols voorversterking von Kmodel. In het
gekozen lostmodel geldt: A - 0.1.
Kmodel is een versterker met keuze uit 10 versterkings
foktorenj 1/5,2/5, 3/5, 4/5, 1,5/4,5/3,5/2,5, 10.

Omwille von de flexibiliteit von de meetopstelling bestoot ook
de mogelijkheid ondere modellen in te stellen m.b.v een
onologe rekenmochine. Deze rekenmochine beschikt over
stondoord componenten woormee vrijwel elk lostmodel
gesimuleerd kon worden. In een loter stodium ken het lostmodel
ook in de vorm von softwere voor een personel computersysteem
opgenomen worden. Momenteel is det nog niet mogelijk omdet de
in de meetopstelling gebruikte personel computer niet beschikt
over een digiteel-eneloog converter. De eenkoop ven een
D/A-keort wordt overwogen.

3.4.3 DE MOMENTOPNEMER

De tot nu toe in hoofdstuk 3 behendelde onderdelen vormen
somen de meetopstelling. Wenneer een proefpersoon pleetsneemt
echter de opstelling kon zijn ermkrecht door middel ven een
moment op het stuurwiel gemeten worden. Een meot voor zijn
krocht zou dus bijvoorbeeld de motorstroom kunnen zijn. In det
gevol wordt weI de invloed von de mechenische overbrenging, de
wrijving in de legers, etc. verwoerloosd. Om deze effekten in
de meting mee te nemen zijn er rekstrookjes op de eerste es
uit fig. 3-10 geplekt. Bij een verdreoiing ven het stuur zel
door de optredende momenten (moment ven de proefpersoon en
moment von de motor) de es een beetje torderen. Met behulp von
de rekstrookjes en een meetversterker kon deze torsie gemeten
worden. Door middel von ijking wordt een verbend gelegd tusssn
de gemeten Vtorsie (ven de rekstrookjes) en het
torsieveroorzekende moment T, zie fig. 3-12.
Door de rekstrookjes op de juiste pleots te plekken en ze te
schekelen in een brug von Wheetstone wordt eIleen de torsie in
de es gemeten en bijvoorbeeld geen doorbuiging.
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~ T (Nm)

20 3010

1

-2

-1

-10-20-30

2

1Vtorsie (v)

Fig. 3-12 IJkgr~~iek v~n r.kstrookja& op stuura&.

3.4.4 DE VEILIGHEIOSVOORZIENINGEN

Omwille v~n de veiligheid voor de proa~persoon zijn enkele
ma~tregelen getro~~en.

1) Bij de &troomraael~ar is een instelb~re m~ximum

stroominatellina aere~li&eerd, zod~t te ~llen tijde hat
m~xim~~l optredende moment bekend en begrensd is.
Ala m~xim~le motorstroom k~n inaesteld worden:

i,m~x - 4 Amp • Tm~x - 2 Nm
i,max - 5 Amp • Tmax 2.5 Nm
i,max - 6 Amp .. Tmax - 3 Nm
i,max - ? Amp • Tmax - 3.5 Nm
i, max - B Amp .. Tmax - 4 Nm

2) Zoals al eerder vermeld is er in de mechanische
overbrenaina een aanslag aangebracht. Oit ter be&chermina van
zowel de hoekopnemer als de proe~persoon. Met daze aanslaa
wordt voorkomen d~t het stuurwial tijdens een .torina
onaecontroleerd kan ronddraaien.

3) In de motoras is een slipkoppelina opaenomen. Indian er een
storina optreedt en de stuuras taaen de aanslaa tot .til.tand
komt, kan de motor aewoon doordraaien.
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4) Zowel de proefpersoon els de proefleider beschikken over
een noodknop weermee het systeem in gevel yen nood
uitgeschekeld ken worden.

5) Tot slot zel bij een eerdlekstroom aroter den 30 mA een
eerdlekschekeleer de verbinding tussen het 220/380V-net en de
meetopstelling verbreken.

Met behulp yen elle onderdelen uit peregreef 3.4 is een
experimentele meetopstellina aereeliseerd. De eensluitscheme's
yen deze opstellina zijn voor inzeae beschikbeer bij het
Instituut voor Revelidetie Vreeastukken te Hoensbroek.

3.5 VERVANGINGSSCHEMA'S EN EIGENSCHAPPEN

3.5.1 VERVANGINGSSCHEMA'S VAN DE MEETOPSTELLING

In deze pereareef worden 3 vervenainasscheme's opaest8ld:
opstellina in stetische situetie

- opstellina in dynemische situetie, motorea inaeklemd
opstelling in dynemische situetie, motores dreeibeer

Zoels uit bovensteende opaommina blijkt is het dynemische
gedeelte opgesplitst in twae stukken.
In het eerate stuk is de motores inaeklemd weerdoor de
mechenische eiaenscheppen zoels messetreegheid en dempina niet
in de beschouwinaen meegenomen hoeven te wordan. De
hoekopnemer is in det gevel niet aekoppeld met de stuures meer
wordt aebruikt els een op zichzelf steende functieaeneretor.
In het tweede stuk wordt de inklemmina yen de motores
verwijderd zodet deze vrij ken beweaen. De hoekopnemer i. weer
aekoppeld met de stuures en de mechenische eiaenscheppsn yen
de opstellina kunnen niet mser vsrweerloosd wordan.

1) Opstsllina in stetischs situetie.

In de opstelling wordt esn motormoment T opgewekt els aevola
yen sen hoekverdreeiina ~ yen het stuurwiel. Fia. 3-13 aeeft
het vervenainasscheme yen dit aedeelte yen de opstellina in
een stetische situetie.
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V({J Vi,gewenst T

/' 60 mV/graad H0.1Kmode1 H-7.1 Nm/V ~
-----------------

Fig. 3-13 Vervangingsschema opstelling (statisch).

Bovenstaande vermenigvuldigings~aktoren60 mV/graad en
-?1 Nm/V zijn bepaald door middel van metingen.
0.1Kmodel is het gekozen lastmodel, waarbij 0.1 de
voorversterking A is en Kmodel in 10 stappen instelbaar is van
1/5 tot 10; zie par. 3.4.2.

2) Opstelling in dynamische situatie; motoras ingeklemd.

In ~ig. 3-14 is het dynamische vervangings8chema van de
meetopstelling gegeven. Oaarbij wordt de strooma~hankelijke

versterkings~aktor van de vermogensunit gerepre8enteerd door
K(i); in ~ig. 3-? werd K(i) benaderd door de konstante K2.
K1 is de 8troomterugkoppel~aktor, analoog aan ~ig. 3-?

Vi,gewenst T

: l+sr :
~ ;

. : /
60 mV/graad ~ O.lKmodel --'-- -7.1 I

I l+s([+(1)

Fig. 3-14 Vervangingsschema opstelling; motoras ingeklemd.

van 1/5 to 10.

~orm. 3( 4)zie
Voor ~ig. 3-14 geldt:

T - RC 1
T1 - R1C/K1K(i)
Kmodel i8 in 10 stappen instelbaar
De motoras is ingeklemd.

3) Opstelling in dynamischB situatie; motora8 draaibaar.

In de situatie waarbij de motoras vrij kan bBwegen 8pelen de
mechanische eigenschappen van de opstelling Ben grote rol.
Wanneer er Ben moment op het stuurwiel wordt uitgoe~end,

resulteert dat niet momentaan in Ben Bvenredige hoekuitslag.
Tussen moment en hoekuitslag zit Ben tweede-orde 8ysteem met
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e16 peremeters: messetreegheid J en demping f.
Voor det tweede-orde syateem ge1dt:

1
G 1( a)

Tin
3( 5)

Een stuurwie1verdreeiing heeft weer Ben motormoment tot
gevo1g (zie fig. 3-14) i hetgeen ken worden weergegeven door:

G2 (5)
Tmotor - A

1 + aT
3( 6)

1 + s(T +T1)

me t A - (.06) *( O. 1Kmode 1) *( ? 1)
- 0.043 Kmode1.

Tin en Tmotor werken beide op deze1fde e& meer zijn
tegengeate1d yen teken; ze werken e1keer tegen.
Fig. 3-15 geeft het vervengings&cheme yen de tote1e
opste11ing.

in
1

cp
.J

J..
F +- 2 fs

F

Js +
-~

Tmotor

A
1 + ST

1 s( T + Tl) -+

T

Fig. 3-15 Vervengings6cheme tote1e meetopste11ing.

De messetreegheid J en de demping f zijn twee grootheden die
efhenke1ijk zijn yen de mechenische constructie.
Deze ken verenderen, bijvoorbee1d:
- constructie met verschi11ende soorten sturen
- con6tructie met stuur op verschi11ende overbrengingen
- etc.
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Bij al deze constructies kan er een andere massatraagheid en
een andere dempingafaktor optreden.

De overdrachtsfunctie H(s) - ~ / Tin van de meetopstelling uit
fig. 3-15 kan op de volgende manier afgeleid worden:

Tin - Tmotor
~ 3(?)

Tevens geldt:

A( 1 + ST) ~
Tmotor

1 + s(T+TO

Substitutie van 3(B) in 3(?) geeft na enig rekenwerk:

H( s) -
Tin

1 + sT1
H( s) -

s' J(T + TO + al (J + f(T + TO) + s( f + AT) + A

In paragraaf 3.5.2 zal ingegaan worden op de
stabiliteit van de totale meetopstelling.

3.5.2 STABILITEII

De karakteristieke vergelijking van het aysteem
uit fig. 3-15 luidt:

q ( s) - s" ( a 3) + s L ( a 2) + s ( a 1) + a 0

met a3 - J(T+T1)
a2 J + f(T +TO
a 1 - f + AT
aD - A

3( B)

3( 9)

3( 10)

Aan de hand van verg. 3( 10) kan met behulp van het criterium
van Routh-Hurwitz een uitspraak over de stabiliteit van het
systeem gedaan worden (zie lit. 6).
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Stebiliteit vereist in de eerate pleeta det eO tIm e3 ellemeel
hetzelfde teken hebben. Aenaezien elle veriebelen uit vera.
3( 10) positief zijn is een deze eerate eia voldeen.

Vervolaens ken met behulp yen eO tIm e3 het volaende
determinentenstelsel opaezet worden:

s~ e3 e1
st e2 eO
s' b2 0
SO c2 0

met b2 - (eOe3 - e1e2)/e2
en c2 eO

Als tweede en tevens leetste voorweerde voor etebiliteit moet
aelden det de elementen uit de eerate kolom yen het
determinentenstelsel ook ellemeel hetzelfde teken hebben. Oit
betekent det b2 positief moet zijn; immera e3, e2 en c2 zijn
ellen aroter den nul, oftewel:

Substitutie yen eO, e1, e2, en e3 in 3(11) levert:

3( 11)

(f + AT)(J + f(T+T1)

oftewel :

> AJ(T +T1) 3( 12)

+ f(J + AT(T+T1» + AJT1 > 0 3( 13)

oftewel

-J - AT('l'+T1) + lI'(J + AT(T+T1)1. + 4AJT('Z'+T1f
f >

2C'T +T1)
3( 14)

Voor
'Z'
J
A
'Z'1

de peremeters uit vera. 3(14) aeldt:
is conatent
is constent, meer efhenkelijk yen de
is rechtevenredia met Kmodel uit het
is efhenkelijk yen de arootte yen de

constructie
lestmodel
motoratroom

Aen de voorweerde uit vera. 3(14) is dus niet eltijd
eutometisch voldeen. Bij Ben bepeelde mes.etreeaheid, Ben
bepeelde weerde yen Kmodel en Ben arootte yen de motor.troom
hoort een bepeelde minimele dempina f. Wordt de con.tructie
verenderd, verendert Kmodel of verendert de arootte yen de
motorstroom den verendert deermee ook de minimele dempina.
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Uit experimenten blijkt det de opstelling in bepeelde
situeties inderdeed instebiel ken worden.
Wenneer men het stuurwiel venuit een kleine uitsleg (bijv. 10
greden) neer de nulpositie terug leet veren, den geet det
zonder problemen. Vergroot men de beginuitsleg (bijv. 90
greden) den ken de meetopstelling geen oscilleren. De oorzeek
hierven is de verenderende ~1, die e~henkelijk is ven de
grootte ven de motorstroom.
Bij vergroting ven Kmodel zel de instebiliteit el bij kleinere
beginuitslegen optreden.

Uit verg. 3(14) voIgt det instebiliteiten vermeden kunnen
worden door de demping ~ op te voeren. Een menier om ~ op te
voeren zou een mechenische rem kunnen zijn. Er is echter
gekozen voor de nu volgende elektronische oplossing:

Wenneer neest de stuurwieluitsleg ook nog een baatje
techosigneel ven de motor neer het lestmodel doorgegeven wordt
zel de motor een tegenkoppel leveren det niet eIleen
e~henkelijk is ven de grootte ven de atuurwieluitsleg, meer
ook ven de grootte ven de verendering ven de stuurwialuitsleg.

Wenneer het stuurwiel in det gavel venuit ean beginstend neer
de nulpositie terugveert, wordt zijn beweging e~geremd door de
extre bijgevoegde techoterugkoppeling. Hoe groter da snalhaid
deerbij is, hoe groter ook de "elektronische" demping.
In ~ig. 3-16 is de extre techoterugkoppeling gegeven. Da mete
weerin het techosigneel neer het lestmodel teruggekoppeld
wordt is vrij instelbeer door middel ven de ver.terkings~ektor

Ktecho.

T in
1

qJ
j J- -

I +- ... 2 fs
r

Js +
-l~

Tmotor sKtacho

~+

A
1 + BT - +

1 + sh + Tl) - -

Fig. 3-16 Meetopstelling met extra damping.
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3.5.3 BEWEGINGSBANOBREEOTE MEETOPSTELLING

In peregreeT 2.2 is gesteld det het momentgenererende gedeelte
ven de opstelling Ben bendbreedtB moet hebben ven 10 Hz.
In Tig. 3-15 en Tig. 3-16 wordt dit momentgenerer.nde gede.lte
weergegeven door:

Tmotor A
1 + sT

1 + s(T+T1)
3( 15)

O. bendbreedte ven de totele opstelling, zoels wBergegeven in
Tig. 3-16, is echter kleiner den 10 Hz.
Oeze bendbreedte, die we de bewegingsbendbreedte zullen
noemen, wordt immers niet aIleen door het momentg.nererende
gedeelte meer ook door het mechenisch gedeeite ven de
opstelling bepeeld.
Oit mechenisch gedeelte wordt in Tig. 3-16 weerg.geven door:

Tin - Tmotor
3( 16)

Jet + TS

In praktijk ken de messetreegheid J en de demping T bij
verschillende experimenten, door verendering.n in de
mechenische constructie varieren.
Ooch, te ellen tijde is de bendbreedte ven het mechani.ch
gedeelte kleiner den de bendbreedte ven het momentgenererende
gedeBlte en dus bepelend voor de bewegingebandbreedte.

Door het toevoegen ven de extre techo-terugkoppeling in Tig.
3-16, wordt de schijnbare demping groter en deermee de
bewegingsbandbreedte kleiner. Hoe groot de extre demping meg
zijn bij Ben bepeeldB meting, moet experimenteel bepaeld
worden. Oeerbij moet Ben compromie gevonden worden tu ••en Ben
stebiel systeem en Ben syteem met een voldoende grote
bendbreedte.
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4. MEETMETHODEN; ONTWIKKELING EN SOFTWARE

4.1 INLEIDING

In hoo~dstuk 3 is een ~lexibel systeem, de lestsimuletor,
beschreven weermee krechten in combinetie met bewegingen
kunnen worden opgewekt, ingesteld, geregeld en gemeten.
De ontwikkeling en reelisetie yen deze lestsimuletor is het
eerste gedeelte yen de e~studeeropdrecht.

Het tweede gedeelte luidt; Koppel een deze opstelling een
personel computer weermee teekopdrechten gegeven en
meetresulteten opgeslegen en verwerkt kunnen worden.

In dit hoo~dstuk wordt eendecht be steed een:

1) De koppeling yen de lestsimuletor met de personel
computer; de Apple lIe.

2) Het ontwikkelen yen drie meetmethoden om de besturings
mogelijkheden yen voertuigen door gehendicepten te
kunnen beoordelen.

3) Het omzetten yen de ontwikkelde meetmethoden in .o~twere.

4.1.1 KOPPELING LASTSIMULATOR MET COMPUTER (A/D omzetter)

De koppeling yen de lestsimuletor met de Apple lIe computer
verloopt vie de inter~ece AP 29; zie (lit. 9). Deze inter~ece

beschikt over 4 A/D omzetters yen het type AD 7561. In tebel
4./1 zijn de belengrijkste gegevens yen de A/D omzetter
semengevet.

eentel kenelen
meetbereik
resolutie
mex. e~wijking

ingengsweerstend
semple~requentie

6
10V
6 bit
3/4 bit - 30 mV
20 kohm
1.5 kHz

Tebe14./1 Gegevens AD 7561.

4.1.2 AUTOSTUURTAKEN

Het besturen yen een euto is een zeer complexe, meervoudige
regelteek weerin zowel visuele els tektiele regelingen een rol
spelen. Het onderzoek yen besturingsmogelijkheden yen de
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gehondicopte oon de hond von outostuurtoken wordt echter in
eerste instontie toegespitst op drie onderdelen.
Er wordt ochtereenvolgens onderzoek verricht noor:

1) Bereik en krocht von de ormen.
Relotie ormkrocht - positia von de hond op het stuur;
zie porogroof 4.4.

2) Bewegingssnelheid von de ormen.
Relotie ormkrocht - rototiesnelheid von het stuur;
zie porogroof 4.5.

3) Regelcopociteit von de proefpersoon.
Uitvoeren von een enkelvoudige, compensotoire
regeltook; zie porogroof 4.6.

De porometers die bij deze deelonderzoeken gevorieerd kunnen
worden zijn 0.0.:

- benodigde krocht om het stuurwiel te verdrooien;
lostmodel uit por. 3.4.2
houding von de proefpersoon ochter het stuurwiel in
relotie tot de hoogte, diometer en hoek von dot stuurwiel

- orde en porometers von de regeltook
- ingewikkeldheid (frequentie, omplitude en eventuele

voorspelboorheid) von het stoorsignool dot bij de
regeltook "weggeregeld" moet worden

4.1.3 SOFTWARE

De progrommo's die in de volgende porogrofen ter sproke komen
zijn helemool geschreven in BASIC voor de Apple lIe. In de
toekomst zullen weI stukjes BASIC-progrommo door ASSEMBLER
vervongen moeten worden om zo het meten en registreren von
inputsignolen te versnellen.

Er zijn drie soorten progrommo's geschreven:

1) Progrommo's voor het vostleggen von informotie m.b.t. de
proefpersoon en de metingen.
In deze progrommo's vindt een vroog- en ontwoordspel tussen de
computer en de proefleider ploots over de personolio von de
proefpersoon of over de soort meting die uitgevoerd moet
worden.

Progrommo's - HOST.MENU
- PERSONALIA

2) Progrommo's woorin een meting wordt uitgevoerd.
De opbouw von deze meet-progrommo's ziet er globool ols voIgt
uit:

- toelichting op progrommo
- voorbereidende vrogen over de meting
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- uitvoeren yen de meting
* dete binnenhelen yen AID omzetter
* dete opsleen in werkgeheugen
* dete eventueel presenteren op monitor

- dete opsleen op floppy
- bijhouden cetelogus met metingen (logboek)

Progremme's : - MEET.ISOM
- MEET.ISOT
- MEET.COMP

3) Progremme's weerin resulteetberekBningen en
resulteetpresentetie yen Ben voorefgeende meting pleetsvindt.
Oe opbouw yen deze resulteet-progremme's ziet er globeel els
volgt uit:

- toelichting progremme
- keuze meetgegevens m.b.v. cetelogus
- ophelen dete yen floppy
- eventueel dete weBrgeven op monitor

resulteetberekeningen (bijv: minimum, meximum,
gemiddelde, verientie, etc.)

- rBsulteetpresentetie

Progremme's : - RESU.ISOM
- RESU.ISOT
- RESU.COMP

Het geheugen yen de Apple is zeer beperkt yen omveng. Dit
betekent det de progremme's niet els "subroutines" yen .en
hoofdprogremme in het werkgeheugen opgeslegen kunnen worden.
Deerom zijn ze ellemeel geschrBven els op zichzelf steende
progremme's.
Wenneer venuit Ben progremme (bijvoorbeeld MEET.ISOM)
overgestept wordt neer een ender progremme (bijvoorbBeld
RESU.ISOM), wordt elle informetie over het eerste progremme,
inclusief het progremme zelf, vernietigd. Dit betekBnt det
elle gegevens die niet verloren mogen geen, yen te voren op
Ben floppy gezet moeten worden. Elke proefpersoon heeft den
ook zijn eigen persoonlijke floppy weerop el zijn gegevens
(personelie, cetelogi en dete) weggeschreven worden.
De progremme's steen op Ben eperte floppy; de systeemfloppy.

4.2 HOOFDPROGRAMMA STUURTAKEN (HOST.MENU)

Het progremme HOST.MENU is hBt hoofdprogremme yen weeruit elle
endere progremme's opgestert kunnen worden. In een hogere
progremmeerteel zou men kunnen spreken yen een hoofdproaremme
met zijn subroutines. Fig. 4-1 geeft een beknopt flowdiearem
yen HOST.MENU.
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I
Iwelkoml

1
controle

floppy van

proefpersoon

I

~
inleiding~

J PERSONAL1A I

IMEET.1S0MI
lsometrische

krachtmeting J RESU. IS0M I

.1 MEET. IS0T I
lsotonische

snelheldsmetlng RESU.1S0TI

.1 MEET .COMP I
compensatolre

regeltaak RESU.COMPI

stoppen!

Fia. 4-1 Flowdiearem HOST.MENU.

In HOST.MENU wordt ellereerst aecontroleerd o~ de juiste
persoonlijke ~loppy in het systeem inaebrecht is.
Is det niet het 'level den ken o~tewel de neem yen de ~loppy

verenderd worden o~ er ken een endere ~loppy in het systeem
ingebrecht worden.

Vervolaens wordt de keuze aeboden uit diverse moaelijkheden:

1) Proaremme beeindiaen.

2) Verkrijaen toelichtina op het systeem.

3) Oversteppen op progremme : PEASONALIA.

4) Oversteppen neer "isometrische ermkrechtmetina".
(reletie ermkrecht - positie yen de hend op het .tuur)

5) Oversteppen neer "isotonische snelheidsmetina".
(reletie ermkrecht - rotetiesnelheid yen stuur)

6) Oversteppen neer "compensetoire regelteek".
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Een uitbreiding met meerdere progremme's is mogelijk.

Wenneer de keuze velt op een yen de leetste drie
mogelijkheden, zel verder opgegeven moeten worden o~ men een
meting wil doen o~ det men een resulteetberekening wil leten
uitvoeren.
Venuit HOST.MENU wordt vervolgens het gekozen progremme in het
werkgeheugen geleden en opgestert weerbij HOST.MENU zel~

verloren geet.

4.3 PERSONALIA

In het progremme PERSONALIA worden de gegevens yen de
proe~persoon geregistreerd.
Deze gegeven. zijn o.e.: neem, lee~tijd, ge.lecht, etc ..
PERSONALIA biedt de gebruiker de keuze uit 5 mogelijkheden:

1) Inlezen yen elle persoonsgegeven •.

2) Weergeve yen elle persoonsgegevens.

3) Verenderen enkele per.oonsgegeven•.

4) Terugkeren neer : HOST.MENU.

5) Beeindigen progremme.

De gegevens yen de proe~persoon worden weggeschreven in en
gelezen uit de ~ile GEGEV.PP die op zijn persoonlijke ~loppy

.teet. Een beknopt ~lowdiegrem ven PERSONALIA i. weergegeven
in ~ig. 4-2.

Fig. 4-2 Beknopt ~lowdiegrem PERSONALIA.
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4.4 MEET.160M EN RE6U.160M

Met behu1p yen MEET.160M en RE6U.160M wordt de isometrische
ermkrecht yen de proe~persoon bepee1d. Oe proe~persoon moet
deertoe met een hend het ingek1emde stuurwie1 op diverse
p1eetsen vestpekken. Vervo1gens moet hij een meximee1 hee1bere
krecht uitoe~enen, weerbij de krecht in het v1ek yen het
stuurwie1 moet b1ijven, zodet er e11een torsie in de atuures
optreedt en geen buiging.
Aen de hend yen deze metingen kunnen de ~ysieke beperkingen in
de zin yen ermbereik en ermkrecht bekeken worden.
Fig. 4-3 gee~t de meetopste11ing zoe1s die gebruikt wordt bij
MEET.160M.

rekstrookjes

lnklemmlng

APPLE lIe

Fig. 4-3 Meetopste11ing bij MEET.160M.

Uit ~ig. 4-3 b1ijkt det e11een het stuurwie1, de stuures en de
rekstrookjes en niet het momentgenererende gedee1te yen de
opste11ing bij deze meting gebruikt wordt.

In MEET.160M besteet voor de gebruiker de moge1ijkheid te
kiezen uit:

1) Toe1ichting op het progremme MEET.160M.

2) Bekijken cete10gus CAT.160M.

3) Uitvoeren yen een meting.

4) Opsterten progremme : RESU.lS0M.



5) Terugkeren naar programma

6) Beeindigen programma.
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HOST.MENU.

In de catalogue CAT.IS0M wordt bijgehouden welke ieometriecha
krachtmetingen in hat verleden zijn uitgevoerd. Daze catalogue
kan gebruikt worden ale logboek.

In fig. 4-4 is Ben beknopt flowdiagram gegeven van de
keuzemogelijkheid 3; uitvoeren van een meting.

tekenen

kader en

assenstelsel

Terug naar begin

MEET. 150M

Fig. 4-4 Beknopt flowdiagram;
uitvoeren meting binn.n MEET.IS0M.



- 42 -

Keuzemogelijkheid 3 leidt tot enkele inleidende vregen over de
meting, bijvoorbeeld:
- meting met linker- of rechtererm ?
- meting rechts- of linksom ?
- positie ven de hend op het stuur ?
- houding ven de proefpersoon ?

De positie ven de hend wordt opgegeven in klokposities.
Deerbij komt de positie ven de hend overeen met de volle uren
ven een klok.
Fig. 4-5 geeft els voorbeeld de klokposities 12 en 3 uur.

12 uur

3 uur

Fig. 4-5 Klokposities ven de hend op het stuur.

Wenneer elle vregen beentwoord zijn, wordt een opdrecht voor
de proefpersoon geformuleerd weerin daze verteld wordt wet .r
ven hem verwecht wordt.
Nedet een keder en een essenstelsel is getekend, weerin de
door de proefpersoon opgebrechte krecht els functie ven de
tijd weergegeven ken worden, ken de eigenlijke meting
beginnen.

De meting besteet uit het cyclisch herhelen ven de volgende
steppen :
- venuit de AID omzetter inlezen ven de, op het

stuurwiel uitgeoefende, krecht
- opsleen meetweerde in het werkgeheugen
- weergeven stukje ven de krecht-tijd kromme (interpoletie

tussen de vorige en de zojuist ingelez8n meetweerde)

In toteel wordt er gedurende 3 seconden gemeten en
geregistreerd. Deze tijd is ruim voldoende om te komen tot een
constent meximeel krechtsniv.eu. Fig. 4-6 geeft .en voorbeeld
ven een isometrische ermkrechtmeting weerbij Fmex de meximeel
uitgeoefende krecht op het stuurwiel is.
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IF
Fmax - - - - - - - - - - - -;...::-..------- ~

2 3

- t (s)

Fig. 4-6 1sometri&che ermkrecht els functie yen de tijd.

Wenneer de meting goed verlopen is kunnen de gegevens op de
floppy yen de proefpersoon weggeschreven worden en de meting
in de cetelogus CAT.180M opgenomen worden.
Er ken vervolgen& een nieuwe meting uitgevoerd worden met
bijvoorbeeld een endere klokpositie yen de hend, de endere
erm, de endere richting, ...

In RE8U.180M kunnen de resulteten yen eerder uitgevoerde
metingen bekeken worden. Deertoe worden de dete opgeheeld yen
de persoonlijke floppy yen de proefpersoon en zodenig in .en
essen&telsel gepresenteerd det we.r de kromme uit fig. 4-6
zichtbeer wordt.
Vervolgens wordt een de hend yen de meetgegevens de meximele
po&itieve en/of de meximele negetieve isometrische ermkrecht
bepeeld.

De meetgegevens zoels die zijn opgeslegen bevetten neest de
extreme yen de ermkrecht nog meer informetie; bijvoorbeeld de
helling weermee de krecht neer zijn meximum toe geet. Deze
extre informetie wordt nu nog niet gebruikt, meer indien nodig
is hij weI beschikbeer.

Ne een serie metingen yen bijvoorbeeld een erm en een
richting, ken de meximeel op te brengen krecht els functie yen
de klokpositie yen de hend in een grefiek uitgezet worden.
Het vergelijken en combineren yen diverse meting.n gebeurt nu
nog niet met behulp yen de computer; dit zou weI Ben
uitbreiding yen RE8U.180M kunnen zijn.
Fig. 4-? geeft een kwelitetief beeld yen een serie metingen
weerbij in 9 verschillende klokposities yen de rechterhend een
krecht rechtsom gegeven is.

Een uitgebreid flowdiegrem yen zowel MEET.I80M els RESU.1SOM
is opgenomen in bijlege 3.
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1Fmax

5 4 3 2 1 12 11 10 9

---- klokpositie v.d.

hand (uur)

Fig. 4-7 M8xim81e 8rmkr8cht 818 functie V8n de k1okpo8itie
V8n de rechterh8nd; richting recht.om.

4.5 MEET.ISOT EN RESU.ISOT

In p8r8gr88f 4.4 zijn de functiebeperkingen armbereik en
8rmkr8cht be.tudeerd. In deze p8r8gr88f g88n we een .t8pje
verder en bestuderen de isotonische 8rmsne1heid.
Isotonische 8rmsne1heid betekent in deze context de m8xim881
h881b8re 8ne1heid W88rmee het stuurwie1 verdr88id k8n worden
bij een const8nt tegenmoment V8n de motor.

regelaar

AID omzetter

APPLE IIe

Fig. 4-8 Meetopste11ing voor MEET.ISOT.
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Fig. 4-8 geeft de opstelling zoels die gebruikt wordt voor
MEET.ISOT.

De opstelling uit fig. 4-8 spreekt voor zichzelf. AIleen het
gebruikte lestmodel verdient enige verdere eendeoht.
Het lestmodel zoels det nodig is voor MEET.ISOT, is
weergegeven in fig. 4-9.

1Tmotor

-Tmax

Tmax

_ffJ

Fig. 4-9 Lestmodel voor MEET.ISOT.

In fig. 2-2 en fig. 3-11 is een lestmodel gegeven weerbij het
motormoment rechtevenredig is met de stuurwieluitsleg ffJ. In de
meetopstelling zoels die voor MEET.ISOT gebruikt wordt moet
det model eengepest worden. Dit gebeurt door de volgende
ingrepen:
1) De helling ven het model (rond de oorsprong) moet zo

groot mogelijk gemeekt worden.
2) Er moet een momentbegrenzing gereeliseerd worden om

het constente T-niveeu te hendheven.

Aenpessing 1) ken gereeliseerd worden door Kmodel zo groot
mogelijk te meken. Uit peregreef 3.4.1 blijkt det
Kmodel,mex - 10.
Voor eenpessing 2) ken gebruik gemeekt worden ven de maximele
stroominstelling ven de regeleer weermee ook het meximele
motormoment bepeeld wordt; zie peregreef 3.4.4.

Door deze twee eenpessingen is een soort beng-beni .ysteem
ontsteen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de stebiliteit ven
de meetopstelling.
Deerom is ean hat model, net els in per. 3.5.2, het
techosigneel extre toegevoegd, hetgeen twae voordelen
oplevert:
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- Het constente motormoment wordt sneller bereikt omdet zowel
de stuurwielhoek ~ els het techosigneel een motormoment in
dezelfde richting tot gevolg hebben, nemelijk tegengesteld
gericht een het moment det door de proefper&oon wordt
uitgeoefend.
- Wenneer de proefpersoon het stuurwiel ne de meting losleet
zel het stuurwiel lengzeem teruglopen neer de nulpositie omdet
den de stuurwielhoek ~ en het techosigneel een moment
veroorzeken det tegengesteld yen teken is. Door de
stuurwieluitsleg wordt het stuur neer de nulpositie
teruggedrongen terwijl het techosigneel de beweging efremt.

In MEET.ISOT besteet voor de gebruiker de mogelijkheid te
kiezen uit:

1) Toelichting op het progremme MEET.ISOT.

2) Bekijken cetelogus CAT.ISOT.

3) Uitvoeren yen een meting.

4) Opsterten progremme : RESU.ISOT.

5) Terugkeren neer HOST.MENU.

6) Beeindigen progremme.

In de cetelogus CAT.ISOT wordt bijgehouden welke isotonische
snelheidsmetingen in het verleden zijn uitgevoerd. Deze
cetelogu& ken gebruikt worden els logboek.

In fig. 4-10 is een beknopt flowdiegrem gegeven yen de
keuzemogelijkheid 3; uitvoeren yen een meting.
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tekenen

Kader en

assenstelsel

N (f) >
~-------< drempel

?

meting

klaar

Teru~ naar begin

Ht:E7. I SOT

Fig. 4-10 Beknopt flowdiegremj
uitvoeren meting binnen MEET.ISOT.

Keuzemogelijkheid 3 leidt tot enkele inleidende vregen over de
meting, bijvoorbeeld:

meting met linker- of rechtererm ?
meting rechts- of linksom ?
stertpositie ven de hend ?
ingesteld tegenmoment ?
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Wenneer elle vregen beentwoord zijn, wordt een opdrecht voor
de proe~persoon ge~ormuleerd weerin precies verteld wordt wet
er ven hem verwecht wordt.
Nedet een keder en een essenstelael getekend is weerin de
stuurwieluitsleg els ~unctie ven de tijd weergegeven ken
worden, ken de eigenlijke meting beginnen.

De meting besteet uit het cyclisch herhelen ven de volgende
steppen:
- inlezen grootte stuurwieluitsleg venuit de AID omzetter
- opsleen meetweerde in het werkgeheugen
- weergeven stukje ven de stuuruitsleg-kromme (interpoletie

tussen de vorige en de zojuist ingelezen meetweerde)

In toteel wordt er gedurende 3 seconden gemeten en
geregistreerd. Deze tijd is ruim voldoende om de stuurbeweging
te meken.
Fig. 4-11 gee~t een voorbeeld ven drie metingen met oplopend
tegenmoment.

T3> T2 > Tl

- t(s)

Fig. 4-11 6tuurwieluitsleg els ~unctie ven de tijd
t.b.v. een isotonische snelheidsmeting.

Opgemerkt moet worden det er geen snelheden meer stuurposities
gemeten worden, en weI om de volgende reden:
Bij de isotonische snelheidsmeting is het uiteindelijk de
bedoeling een verbend te vinden tussen de snelheid en de
krecht weermee de erm bewogen ken worden voor diverse
klokposities ven de hend op het stuurwiel. Dit betekent det we
bij een klokpositie zowel de ermkrecht els de ermsnelheid
moeten weten;
- de ermkrecht wordt ingesteld door middel ven een

cons tent tegenmoment ven de motor
- de ermsnelheid zou neest de klokpositie gemeten

moeten worden
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Dit wil zeggen det er twee keer een signeel ingelezen zou
moeten worden (ermsnelheid en klokpositie), hetgeen resulteert
in een lengere cyclustijd ven de meting.
De ermsnelheid ken deerentegen ook so~tweremetig bepeeld
worden omdet de positie ven de hend els ~unctie ven de tijd
gemeten wordt.
Deze leetste mogelijkheid gee~t een kleinere cyclustijd en dus
een neuwkeurigere meting die toch elle benodiade in~ormetie

bevet.

Wenneer de metina goed verlopen is kunnen de aegevens op de
~loppy ven de proe~per&oon weageschreven worden en de metina
in de cetelogus CAT.ISOT opaenomen worden.
Er ken vervolaens een nieuwe metina uitaevoerd worden met
bijvoorbeeld een ender constent teaenmoment, de endere erm, de
endere richtina, ...

In RESU.ISOT wordt uit de reletie tussen de positie ven de
hend en de tijd (bij Tmotor is constent), so~tweremetia de
reletie tussen ermpositie ~ en ermsnelheid ~ (bij Tmotor is
constent) bepeeld.
Deerne ken bij elke willekeuriae ~ d. reletie tus.en de
ermkrecht en ermsnelheid bepeeld worden.
In RESU.ISOT worden dU8 de resulteten yen d••erder
uitgevoerde metingen verwerkt tot e.n reletie tus.en:
- positie en snelheid yen de erm bij Tmotor is cons tent
- snelheid en krecht ven de erm bij diverse klokposities ~

yen de hend op het stuur

Fia. 4-12 en ~ig. 4-13 geven een kwelitetie~ beeld yen beide
releties.

Tl

T3 > T2 > Tl

-({J

Fig. 4-12 Verwechte verloop yen
reletie ermpositie - ermsnelheid.
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T3

T2

Tl

Fig. 4-13

bij qJ=%

•
-qJ

Verwachte verloop van
relatie armkracht - armenelheid.

MEET.ISOT en RESU.ISOT zijn nog niet door mij omgezet in
software. Oit zal wel in de zeer nabije toekomst gebeuren in
samenwerking met een vaste medewerker van het IRV. Oeze gang
van zaken is gekozen om de continuiteit van het onderzoek te
waarborgen.

4.6 MEET.COMP EN RESU.COMP

Met behulp van MEET.COMP en RESU.COMP wordt de regelfout bij
een compensatoire regeltaak bepaald. Oit gebeurt door de
proefpersoon een visuele storing door middel van
stuurbewegingen te laten wegregelen. Oeze visuele storing komt
op de monitor tot uitdrukking in een zich door een
stoorsignaal verplaatsende streep, zie rechter tekening fig.
2-4.
Wanneer de storing goed weggeregeld wordt zal de streep zich
nagenoeg niet verplaatsen. Bij een gebrekkige regeling is de
verplaatsing daarentegen erg groot.
Fig. 4-14 geeft de meetopstelling zoals die gebruikt wordt bij
MEET.COMP.

In fig. 4-14 is een verplaatsingsmodel opgenomen.
Oit model kan een nulde-, eerste-, of een tweede-orde systeem
simuleren.
Bij een nulde-orde model is de verplaatsing veroorzeekt door
een stuurwielverdraaiing rechtevenredig met qJ.
Bij een eerste-orde model is de verplaatsing rechtevenredig
met de tijdintegraal van qJ •
Bij een tweede-orde model is de verpleatsing rechtevenredig
met de dubbele tijdintegraal van qJ. Oit laatste model is een
benadering van de laterale verplaatsing van een auto.
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-gast .!veurmnOlgtens~
~----'Iregelaar)

",ode 1 .

hoekopnemer

lfJ

verplaatsings

model

Ilverplaatsingll

extern

A/D omzetter array in bestand

....erkgeheugen ~ met

,;toorsignalen

APPLE. lIe
L ~__

~I
! "---l---~-<> ! manit",

! i
L~ __~-----.J

Fig. 4-14 Meetopstelling bij MEET.COMP.

Het detebestend weerin de storing is opgenomen wordt epert,
voordet MEET.COMP wordt gebruikt, eengemeekt. Bij het
opsterten yen MEET.COMP wordt dit bestend in .en errey in het
werkgeheugen yen de Apple lIe ingelezen.
Hetzelfde bestend weerin nu storingsinformetie is opgeslegen
ken in de toekomst ook informetie over het verloop yen een weg
bevetten.

In MEET.COMP besteet voor de gebruiker de mogelijkheid te
kiezen uit:

1) Toelichting op het progremme MEET.COMP.

2) Bekijken cetelogus CAT.COMP.

3) Uitvoeren yen een compensetoire regelteek.

4) Opsterten progremme : AESU.COMP.

5) Terugkeren neer progremme : HOST.MENU.
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6) Beeindigen progremme.

In de cetelogu& CAT.COMP wordt bijgehouden welke compensetoir.
regelteken in het verleden zijn uitgevoerd. o8ze cetelogu& ken
gebruikt worden els logboek.

In ~ig. 4-15 is een beknopt ~lowdiegrem gegeven ven de
keuzemogelijkheid 3; uitvoeren ven een compensetoire
regelteek.

opslaan

fout in

geheugen

weergave fout dmv

vertikale

streep

N

Fig. 4-15

?

Terug naar begin

MEET.COMP

Beknopt ~lowdiegrem;

regelteek binnen MEET.COMP.
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Keuzemogelijkheid 3 leidt tot enkele inleidende vrogen over de
regeltook, bijvoorbeeld:
- lostmodel ?
- eventueel extro demping 7
- verplootsingsmodel 7

Wonneer olle vrogen beontwoord zijn, wordt een opdrocht voor
de proefpersoon geformuleerd woorin deze precies verteld wordt
wot er von hem verwocht wordt.
Nodot een koder getekend is woorbinnen de zich verplootsende
streep gesitueerd is begint de eigenlijke meting die ongeveer
30 seconden duurt.

De meting bestoot uit het cyclisch herholen von de volgende
stoppen:
- opholen storing uit voorof ingelezen orroy

inlezen von door een stuurwielverdrooiing veroorzookte
verplootsing vonuit de A/D omzetter
vergelijken storing met verplootsing
opsloon verschil storing en verplootsing
verschuiven streep op monitor o.d.v. het verschil
tUBsen storing en verplootsing

Wonneer de meting goed verlopen is kunnen de gegevens op de
floppy von de proefpersoon weggeschreven worden en de meting
in de cotologus CAT.COMP opgenomen worden.
Er kon vervolgens een nieuwe meting uitgevoerd worden bij
ondere porometers zools bijvoorbeeld een onder
verplootsingsmodel of een onder lostmodel.

In AESU.COMP vinden de resultootberekeningen von eerder
uitgevoerde metingen ploots. Doortoe worden de doto opgehoold
von de persoonlijke floppy von de proefpersoon.
Met behulp von recurrente betrekkingen wordt berekend:
- de gemiddelde regelfout
- de voriontie von de gemiddelde regelfout
- de AMS-woorde
Verder wordt nag bepoold:
- de moximole negotieve fout
- de moximole positieve fout

Een uitgebreid flowdiogrom von zowel MEET.CDMP 018 AESU.COMP
is opgenomen in bijloge 3.
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5. CONCLUSIES

Oe dynemische lestsimuletor t.b.v. eutostuurteken is Ben
combinetie ven Ben leboretoriumopstelling en Ben meetmethode.

De leboretoriumopstelling besteet in principe uit een
stuurwiel weereen Ben motor, een regeleer en een lestmodel
zijn gekoppeld.
Met behulp ven deze leboretoriumopstelling kunnen krechten in
combinetie met bewegingen worden opgewekt, ingesteld, geregeld
en gemeten.
- Het opwekken en regelen ven de krechten door middel ven

Ben schijfenkermotor en Ben PI-regeleer vindt pleets met
Ben bendbreedte ven 10 Hz.

- Het instellen ven de gewenste krecht gebeurt met behulp ven
Ben lestmodel. Dit model geeft een welke krecht opgewekt
moet worden bij Ben gegeven ingengssigneel.
Door gebruik te meken ven Ben lestmodel met instelbere
peremeters is de lestinstelling zeer flexibel.

De bij de leboretoriumopstelling behorende meetmethode besteet
uit drie metingen weerven de softwere is geschreven in BASIC:

- MEET.ISOM EN RESU.ISOM.
Met behulp ven deze twee progremme's ken de reletie tussen
de ermkrecht en de positie ven de hend op een stuurwiel in
Ben stetische situetie bestudeerd worden.

- MEET.ISOT en RESU.ISOT.
Met behulp ven deze twee progremme's ken de reletie tussen
de ermkrecht en de ermsnelheid bij het verdreeien ven Ben
stuurwiel bestudeerd worden.

- MEET.COMP en RESU.COMP.
Met behulp ven deze twee progremme's ken de compensetoire
regelcepeciteit ven de proefpersoon bij een nulde-, een
eerste- en een tweede-orde regelteek bestudeerd worden.

Eindconclusies:

De leboretoriumopstelling is gereeliseerd en voldoet een
de gestelde eisen.

De meetmethode is grotendeels omgezBt in softwere.
Uit testmetingen blijkt det reproduceerbere metingen
uitgevoerd kunnen worden.
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6. OPMEAKINGEN

Opmerking 1:

Wenneer de leboretoriumopstelling in gebruik is, is een
hinderlijke trilling yen de mechenische constructie hoorbeer.
Deze trilling wordt veroorzeekt door de pulavormige
motorstroom (~ - 300 Hz).
In het motorcicuit is een kleine smoorspoel (L - 1 mH)
opgenomen om de commutetie yen de motor te verbeteren en
hogere hermonischen uit de motorstroom te verwijderen.
Om het trillen yen de constructie te verminderen zou men een
grot ere smoorspoel in hat motorcircuit kunnen opnemen zodet de
pulsvormige motorstroom "uitgesmeerd" wordt tot een mooie
gelijkstroom.
Echter; de regeleer gebruikt de stroompulaen els triggerpul.an
voor zijn logische schekelingan. Vergroting yen de
zel~inductie hee~t den ook tot gevolg det de
leboretoriumopstelling niet meer ~unctioneert.

Een betere oplossing yen het problaam ia hat ophengen yen de
motor in rubberen blokken.
Wenneer tevens geluiddempende meterielen op de oonstructie
eengebrecht worden, wordt het geluid teruggabreoht tot aan
zeer ecceptebel niveeu.

Opmerking 2:

In de leboretoriumopstelling i. els hoekopnemar een
dreedgewonden potmeter gebruikt. Deze bavindt zich echter in
het megnetisch veld det veroorzeekt wordt door de motor. Dit
hee~t tot gevolg det neest een mooi potmetersigneel ook een
stoorsigneel neer de regeleer doorgegeven wordt.
Dit stoorsigneel zou geelimineerd kunnen worden door:
- eenbrengen yen ontstoringscondensetoren
- twisten yen dreden
- gebruik yen e~geschermde dredan
- e~schermen potmeter met ~-meteel

- ender soort hoekopnemer

Opmerking 3:

De so~twere voor de meetmethode is ge.chrevan in BASIC.
Deze teel is toereikend voor progremme's weerin analhaid gaen
grote rol speelt. Voor onze toepeasing is BASIC anel genoeg om
gegevens tijdens een meetcyclus in te lezen, in het
werkgeheugen op te sleen en op een eenvoudige menier op een
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monitor weer te geven. Wenneer echter bijvoorbeeld in
MEET.COMP tijdens een meetcyclus op de monitor een streep
gepresenteerd en een endere weggegeheeld moet worden. den
duurt dit te leng. Er ontsteet een onrustig, flikkerend beeld.
Om een mooi rustig beeld te krijgen zel de meetcyclustijd
verkleind moeten worden. Oeerom zullen die stukken ven de
MEET-progremme's weerin gegevens ingelezen, opgeslegen en
weergegeven worden, moeten worden omgeschreven in ASSEMBLER.
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SIMULATIE MEETOPSTELLING M.B.V. TUTSIM

SYSTEEMBLOKKEN

1,SUM,-6,B
2,GAI,1
3,PID,2
4,SUM,3,-?
5,FIO,4
6,GAI,5
?,GAI,10
B,GAI,-9
9,INT,10

10,FIO, 1 1
1 1 , SUM, -6, 12
12,PLS

PLOTINSTRUCTIES

TIMING

PARAMETERS

1
1 , 1E-3

1,1E-3
.5
.5
4

0.1,2.5

X1,0,0,2
Y1, 12,-10, 10
Y2,6,-10,10
Y3,6,-10,10
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GEGEVENS SCHIJFANKERMOTOR

61

MC23S

C:EIVI
C,. ~'.ctro-Mera'JI"ue

Et PARV EX 21-29, rue lucien Juy, 21001- DIJON-CEDEX - FRANCE
DEP' VITESSE VARIABLE Ul_ (10) 41.11.11 - Tel•• 350653

1 - CARACTERISTtOUES UTiLES au MOTEUR (1

II. Couple nominol
12. Vitesse nominate
13. Puiuance nominole
.A. Tension nominole

IS. Couront nominol

16. Couront maaimol a quelques tours minute·

17. Couple impulsionnel (see interm.I131

18. Vitesse moaimole 0 vide··

• Pour fonchonnemenl rotor bloque Nou~ consulter
•• POUf aul,es lonC1'lonnemenls . Nous consulter

2 - CARACTERtSTlOUES INTRINSEOUES OU MOTEUR

21. F.E.M. por 1.000 Ir mn

22. Couple electromagne1ique por ampere
23. Chute de vitesse en charge por em.N 0 tension constonte
24. Couple de frotfemenl

25. Couple d'omorrinemenl por I.Coo trlmn

26. Resiltance au" bornes I.'
27. Inductance.
28. lnertie
2Q. Constonte d. temps meconique
2.10 Puusonce tran\il0ire lSI

~ couch•••n ,eri. - 153 conduc'.urJ

MC23S MC23S
Symbol.,

F....... V...tilel'l
/0 II•.

C. cm.N 700 1050
Nn 'r/mn 3000 3000
Pn W 2200 3300
Un V 172 178
In '" 14,8 21,8

Icc '" II 18
Cimp cm.N 5000 5000
Nmaa Ir,'mn 5000 5000

I(E V 53 53
I(T cm.N 50,6 50,6
I(N 'r/mn 0,334 0,334
T, cm.N 12 12
1(0 cm.N 13 13

R n 0,90 0,90

L I'H <250 <250

J g.cm2 23000 23000

or m, 8 8
P, I(WI' 1100 1100

3 - CARACTERISTIQUES DE FQNCTIONNEMENT EN SERVICE CONTINU

N'r/mn

\ ~.-
1\,

ud29v

fEl IMt VENTIU

10.... 101...

u:::86v

1000
J
/ j

- - .. .f V
Z50 500 750

eoup/. ufil. (em. N J
1000

CcmN
1500

1) Mel"'''' ",0"'" "''' lOCi, ""1 ..11,'],,, •• olr th"'TIIQu,..,,"t (d,"""",o"'S .00 ••00.10) .1'",'"111I en cour .. "' co",lll'lu DU'

1"'''''P''''''1>.I'' ,'TID."~.lp v- C .. "0- C.

J) C~<.lP 101"11I S J.5C "" 1

.) V.. l,u" CO"'D'"'''''''' bot'''oIIQ4' • COnla<.11 b,la's ",1 PiI' popof"fnc", ""d"'p"',,,d,,"'11t dp I, 'P"'D",I",,,, du ,otor p.r sUII",

df' ..anal,O"" I"'.".I:S df CPS d"u. ".,U""'C'" , cl'l'ud

~) C,I(ul~ PI! I, 10,",,,1,,, (Couplr •....puls.o","rl).

1""'11"
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flowdiogrom MEET.180M, overzicht

I
~

menu

MEET.1S0M
j

f----- l. 1nleiding tekst op monitor

~ 2 . Heting zie: MEET.1S0M, t' Ime lng I

)..------a. 3. Catalogus lezen CAT.1S0M weergeven CAT.1S0M

4. Verder met
I----- RESU.1S0M

RESU.1SOf1

5. Terug naar
f---- HOST.MENU

HOST.MENU

I..----., 6. Stoppen afsluiten programma
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flowdiagram MEET.180M. meting (deel 1)

1
inlezen nummer

floppy proefp.

menu : meting

5. terug

.-----_=._J,-=-~---,IL...--IL....-_-~-~------.!
2. meting 3. meting 4. meting1. meting

rechterarm linkerarm rechterarm linkerarm menu

HEET.ISOM

!
rechtsom linksom linksom

,l. J, J,

Y~N
.....------'c kl okposi tie >--_...,...--_--____.

keuze 7

rechtsom

welke

klokpositie?

stuurhoek ?

ellebooghoek ?

schouderhoogte ?

samenstellen

opdracht p.p.

I II III IV
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~lowdiogrom MEET.180M, meting (deel 2)

I II

opdracht

geven p.p.

III IV

tekenen

F-as

kader,

t-as

meten kracht F

N

onthouden

oude

I

N

weergeven in

kader: stukje

F,t krdmme

y

V III IV
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flowdi~gr~m MEET.160M, meting (deel 3)

I

N

v

versienummer

meting ?

samenstellen

naam

datafile

bijwerken

CAT.I50M

III

y

IV

y

volgende

klokpositie
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flowdiagram RESU.ISOM

- 66 -

(deel 1)

lezen

CAT.ISOM

N leeg

?

y

[waarSChuwing !

•
menu

RESU.ISOM

•
1- Opdracht weergeven

~
CAT.ISOM CAT. IS01'I1

II
2. Datafile zie :

keuze r- RESU.ISOM

mbv CAT.ISOM (filekeuze mbv CAT.) I

3. Datafile welke

keuze - file

zander CAT.ISOM verwerken ?

4. Terug naar - HOST.MENU
HOST.MENU

5. Stoppen afslui ten programma I

I II
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l
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~
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(~i18k.uze mbv CAT.)

N.B. Oe cetelogu& CAT.ISOM wordt we.rgegeven in pegine'.
yen 15 ~ilenamen.

bepalen :

# volle pagina IS,

# rest regels

weergeven

1 e pagina

filekeuze

maken

verder met

RESU.ISOM

(deel 1)

I

y

weergeven
>------'~ +---~

pagina

'>- -.....j wee rgeven ~_---;~

rest

terug naar menu

RESU.ISOM

(deel 1)

II



BIJLAGE 3 - 69 -

r

~lowdie8rem MEET.COMP, overzicht

!
Inlezen

storingsdata

t
menu

MEET.COMP

~

---1 1. Inleiding tekst op monitor I
I

---1 2. Meting zie : MEET.COMP, meting i

--1 3. Catalogus lezen I -~ weergeven CAT.COMP~CAT .COMP I

4. Verder met- RESU.COMP
RESU.COMP

5. Terug naar,..... HOST.MENU
HOST.MENU

---1 6. Stoppen afsluiten programma I
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inlezen nummer
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inleidende
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Y~Nr-----------< '>-------.....,
gewenst

?

opdracht opdracht
f--------....,....---------J

oefening meting

tekenen

kader

r----......---..,---- -Y-<~>--N--1----r-------"""'1
?

inlezen verplaatsing

tekenen nieuwe streep

vol gens verplaatsing

verwijderen

oude streep

I inlezen verPlaatsingl

~

I opnalen stoorsignaal\

L
Ifout = storing - verpl. I

L
-I opslaan fout I

!
tekenen nieuwe

streep volgens fout

~

verw1jderen

oud~ streep

I II III IV v v:
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flowdiegrem MEET.COMP, meting (deel 2)

I II

N 1\1

V VI
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datafile
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data
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terug naar

menu
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lezen

CAT.COMP

N leeg

?

y

waarschuwing ! I
t

menu

RESU.COMP

~

l. Overzicht weergevenr------ I---'i
CAT.COMP CAT.COMP

2. Resultaat zie
II

:

f----- verwerking ~ RESU.COMP

mbv CAT.COMP (filekeuze mbv CAT.) I

3. Resultaat welke

verwerking ~ file

zander CAT.COMP verwerken

4. Terug naar
f------- r-- HOST.MENU

HOS7. r'lEHU

y 5. Stoppen afslui ten programma I

I II



BIJLAGE 3

~lowdiagram RESU.COMP

- 73 -

(deel 2)

I II

t
inlezen datafile I

t
weergeven gegevens

over de meting

t
berekenen :

- gem. fout

- variantie

- RMS-waarde

- max. pOSe fout

- max. neg. fout

t
weergeven

resultaten

t
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N.B. De cetelogu& CAT.COMP wordt weergegeven in pegine'e
yen 15 ~ilenemen.

Depalen :

#: volle pagina IS.

~ rest regels

weergeven

le pagina

filekeuze

maken

verder met

RESU.COMP

(deel 1)

I

y

weergeven>---....., I----;a.j
pagina

>- ~ weergeven I--__~

rest

terug naar menu

RESU.COMP

(deel 1)

I I
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