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SAMENVAïTING. 

In het kader van het promotie-onderzoek, uitgevoerd door R. Huisman, naar actieve en 
semi-actieve dempersturingen is het wenselijk gebruik te kunnen maken van een simpel 
maar toch realistisch model van een hydraulische demper. Tijdens het onderzoek naar het 
vinden van een geschikt dempermodel zijn metingen verricht aan een KON1 demper 
(KON1 speciai - D 88 19649. In deze demper zijn zowel kleppen als een open stroomkanad 
aanwezig tussen compressie- en retourkamer. 
Er zijn dus twee soorten vloeistofrstromen aanwezig, namelijk een vloeistofstroming door 
het stroomkanaal en een vloeistofstroming door de klepconstructie. 

In eerste instantie is een dempermodel opgesteld waarin een kanaalstroming dominant is. 
Om in dit model, het kwadratische model, de onbepaalde parameters te schatten is in 
eerste instantie gebruik gemaakt van een parameterindentificatie programma welk gebruikt 
maakt van periodieke evenwichtstoestanden. Dit programma is niet toepasbaar bij de 
gebruikte demperformulering. In tweede instantie zijn de onbepaalde parameters bepaald 
met behulp van een kleinste-kwadraten-methode in combinatie met een criterium waaraan 
het model moet voldoen. Het criterium dat gesteld is zegt dat de gedissipeerde energie van 
de demper in de meetopstelling gelijk moet zijn aan de gedissipeerde energie van het 
dempermodel, tijdens één sinusvormige bewegingscyclus. Het is nodig een criterium te 
stellen daar het anders niet mogelijk is alle parameters afzonderlijk te schatten. Het 
kwadratische model blijkt uitstekend te voldoen voor het geval dat er nagenoeg alleen een 
kanaalstroming aanwezig is. 

Bij hoge snelheden zal er echter een klepstroming optreden. Het is niet mogelijk meetdata 
te genereren bij deze hogere snelheden omdat het hydraulische vermogen van de 
hydraulische excitator te gering is. Om het gehele snelheidsgebied te kunnen beschrijven is 
het kwadratische model uitgebreid. Daar het bij de demper mogelijk is de opening van het 
stroomkanaal zo te verkleinen dat bij lage snelheden de klepstroming dominant is, zijn 

uitgebreide model blijkt bij lage snelheden goed te voldoen. Om toch enig inzicht te 
krijgen in het gedrag van het uitgebreide model is een set fictieve meetdata gecreëerd. 
Deze "meetdata" is zoveel mogelijk aan de werkelijkheid gerelateerd. Aan de hand van 
deze "meetdata" zijn de onbepaalde parameters geschat. De resultaten met deze set fictieve 
meetdata zijn bevredigend. 

- -  voor - deze situatie de- onbepaalde parametem- voor- h a  -uitgebreide model bepaald. -Dit 
- -~ 
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1. INLEIDING. 
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Het inleidende hoofdstuk beschrijft in eerste instantie de aanleiding en het doel van de 
uitgevoerde opdracht. In paragraaf 1.2 is aangegeven hoe het onderzoek is opgebouwd. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de werking van een demper zijn in paragraaf 1.3.1 de 
twee meest gebruikte hydraulische dempers besproken. Ook is in deze paragraaf een 
beknopte samenvatting gegeven van de literatuurstudie naar dempermodellen. 

~~ 

1.1 Aanleiding van de opdracht. 

In het kader van het promotie-onderzoek, uitgevoerd door R. Huisman, naar actieve en 
semi-actieve dempersturingen is het wenselijk om van een simpel maar toch realistisch 
model van een hydraulische demper gebruik te kunnen maken. Dit model moet een relatie 
beschrijven tussen bijvoorbeeld de relatieve snelheid van de beide bevestigingspunten van 
de demper en de opgewekte demperkracht. 
Een veel gebruikt dempermodel is het lineair-proportionele model. Voor dit model geldt: 

F =kracht PI 
??=a *y  , a=constante [Ndm] 

y =relatieve snelheid [m/s] 

~~~ 

In- figr(l.1) is -de bovenstaande formulering grafisch weergegeven. Een aan een KON1 
(special D 80 1964) demper gemeten krachthnelheid diagram is weergegeven in fig.(l.2). 

ig.( 1. i): kracht/snelheid diagram 

800 I 

-200 I I I 

-0.2 -0.1 O o. 1 0.2 
snelheid 4 s  

fig.( 1.2): realistisch kracht/snelheid 
diagram 

Omdat het lineair-proportioneel dempermodel de realiteit niet goed benadert, gezien de ~~~ 

beide bovenstaande figuren, is een onderzoek gestart om een realistischer model te 
formuleren. 
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1.2 Opbouw van het onderzoek. 

In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurstudie verricht naar modellen van 
hydraulische dempers. In paragraaf 1.3 zijn de resultaten van de literatuurstudie kort 
samengevat. In de tweede fase is een hydraulische proefopstelling opgebouwd waarin een 
KON1 demper spelingsvrij is gemonteerd. Om inzicht te verkrijgen in de optredende 
fenomenen tijdens het in bedrijf zijn van de demper zijn metingen verricht. Tijdens fase 
drie is, in combinatie met de meetgegevens verkregen uit fase twee, een geschikt model 
geformuleerd. In de vierde fase van het onderzoek zijn de ofibepsalde parameters geschat. 
In fase vijf is het dempermodel geverifiëerd aan een demper. 

1.3 Resultaten literatuurstudie. 

Alvorens over te gaan tot het bespreken van de in de literatuur aangetroffen modellen zal 
er eerst ingegaan worden op de twee meest voorkomende hydraulische dempertypen. 

1.3.1 Dempertyp en. 

De twee meest gebruikte hydraulische dempers in een voertuig zijn 
fig.( 1.3): 

* Dual-tube. 
* Single-tube. 

~~ ~ ~~ 

~~ ~ 

fig(l.3): dinal-tube en s?ngk-?sbie demper 

van het type 

I 

(zie 
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1.3.1.1 Demper van het type dual-tube. 

Dit type demper is ook gebruikt bij het verifiëren van het ontwikkelde hydraulische 
dempermodel. De gebruikte demper is gefabriceerd door KONI. (KONI special D 80 
1964). Een korte beschrijving van dit dempertype volgt hieronder. Het volume boven en 
onder de zuiger is gevuld met een hydraulische vloeistof. De verbinding tussen de beide 
volumen is tot stand gebracht d.m.v. kleppen met één doorlaatrichting en een open 
verbindingskanaal. De toepassing van een eenzijdige zuigerstang, zoals weergegeven in 
fig.(1.3), maakt het noodzakelijk dat er een extra reservekamer (3) nodig is. Deze ruimte 
staat in verbinding met de buitenlucht. De druk mag in deze ruimte als constant worden 
verondersteld. Bij vermindering van het volume van de compressiekamer (2) stroomt er 
hydraulische vloeistof in de reserve kamer en in de retourkamer (1). Wordt het volume 
van de retour kamer verminderd dan stroomt er hydraulische vloeistof van de retour- 
kamer in de compressiekamer. Ook stroomt er hydraulische vloeistof van de reservekamer 
in de compressiekamer. 

1.3.1.2 Demper van het type single-tube. 

De werking van dit dempertype is als volgt: 
Door het volume van de compressiekamer (2) te verminderen stroomt er hydraulische 
vloeistof naar de retourkamer. Daar er in de retourkamer een zuigerstang aanwezig, is is er 
een extra volume nodig om de "overtollige" vloeistof op te slaan. Dit extra volume wordt 
gecreëerd doordat de extra zuiger naar beneden beweegt. Deze extra zuiger scheidt de 
hydraulische vloeistof van een gasreservoir. De druk in dit gasreservoir is ca. 18 bar. 
Bij het verkleinen van het volume van de retourkamer zorgt de "gasveer" ervoor dat de 
extra zuiger tegen de vloeistof gedrukt blijft. 

1.3.1.3 Karakteristieke aspecten van een demper. 

Het kracht/snelheid diagram van een demper is afhankelijk van de inwendige constructie. 
Er zijn globaal twee constructieprincipes voor het inwendige van de demper, namelijk 

* een zuiger zonder kleppen. 
* een zuiger met kleppen. 

In fig.( 1.4) zijn de constructieprincipes weergegeven met hun karakteristieke kracht/ 
snelheid diagram. 

I 
fig.(l.4): constructieprincipes met bijbehorende snelheid-kracht karakteristiek 



Beide karakteristieken worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht. 
De demper, welke als referentie is gebruikt tijdens het opstellen van het model, heeft 
inwendig een combinatie van beide constructieprincipes. De inwendige constructie van de 
demper en bijbehorende karakteristiek zijn weergegeven in fig.( 1.5). 

I I 

fig.( 1.5): de te modelleren KONI-demper. 

1.3.2 Beknopte Samenvatting literatuurstudie. 

Alvorens over te gaan tot het bespreken van de in de literatuur gevonden dempermodellen 
zullen eerst de karakteristieke verschijnselen die optreden tijdens de werking van de 
demper genoemd worden. Uit de studie van Segel & Lang [i] , blijkt dat: 

* de werking van de demper bij hoge snelheden beïnvloed kan worden door het 

* de vertraging in de drukopbouw na het van teken wisselen van de snelheid ver- 
ontstaan van gaddampbellen. 

oorzaakt wordt door het aanwezig zijn van gas/dampbellen net onder het 
zuigeroppervlak. Dit treedt hoofdzakelijk op als er geen open stroomkanaal 
tussen compressie- en retourkamer aanwezig is. Bij het van teken wisselen van 
de snelheid duurt het even voordat de druk in de desbetreffende kamer zodanig is 
dat de voorspanning in de klepveer opgeheven is en de klep zich opend. Indien 
er gas/dampbellen aanwezig zijn züllen eerst deze gecomprimeerd worden. Dit 
doet de druk nagenoeg niet stijgen. Er is dus een vertraging in de drukopbouw. 

* de hysteresis-lus in het krachthnelheid diagram, zie fig.(l.2), als oorzaak heeft 
(1) de compressibiliteit van de hydraulische vloeistof en (2) het existeren van 
gaddampbellen tijdens bepaalde delen van de bewegingscyclus. 

Fenomenolopische modellen. 

Het fenomenologisch model benadert de hoofdfenomenen met beschrijvende functies. 
Beschrijvende functies zijn relaties tussen grootheden die niet berusten op fysische 
achtergronden. In het algemeen zijn er volgens R. Karadayi en G.Y. Masada [2] drie 
hoofdfenomenen te onderscheiden in een bewegingscyclus van de demper, namelijk 

* asymmetrische demping. 
* hysteresis - t.g.v. de compressibiliteit van de in de demper aanwezige 

- t.g.v. mechanische speling. 
- t.g.v. het aanwezig zijn van een gas/dampfase. 

hydraulische vloeistof. 

* droge wrijving. 
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In het fenomonologische model worden deze fenomen beschreven met met massa-, veer-, 
wrijvings-, en demperelementen, zie fig.(l.ó). Om het probleem analytisch op te kunnen 
lossen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een sinusvormige excitatie. 
Een mogelijke beschrijving van de hoofdfenomenen van een hydraulische demper, welke 
uitgaat van een sinusvormige aanstoting, is gegeven door R. Karadayi en G.Y. Masada [2]. 
Het dempermodel is grafisch weergegeven in fig.(l.6). In deze figuur is tevens het bij deze 
formulering horende karakteristieke krachthnelheid diagram aangegeven. 

B 

k 

I 

fig.(1.6): het totale fenomenologische model. 

Een korte beschrijving van het krachtbnelheid diagram: 
* duidelijk is de asymmetrische demping zichtbaar. 
* traject 1 geeft duidelijk de speling en de wrijvingskracht weer. 
* traject 2 geeft de krachtopbouw weer t.g.v. de vloeistof compressibiliteit. 
* traject 3 geeft de hysteresis van het systeem weer. 

Het nadeel van de beschrijving gegeven door R. Karaday en G.Y. Masada is dat ze elk 
optredend fenomeen afkonderlijk beschrijven. Dit wil zeggen dat er meerdere relaties 
nodig zijn en dat iedere relatie geldig is in een bepaald gebied van de snelheid. 
Ook de snelheid welke aangeeft waar de speling (vs) is doorlopen is afhankelijk van onder 
andere de amplitude van de snelheid en de frequentie van de snelheid. Ook een nadeel is 
dat de parameters alleen bij deze excitatie vorm gelden en niet bij andere excitatie- 
vormen. Een vergelijking met een fysisch reële krachthnelheid diagram met dezelfde 
excitatievorm laat echter grote verschillen zien, wat natuurlijk niet wenselijk is. 
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F'vsisch model. 

Het dynamisch gedrag van een demper hangt sterk af van de constructieve details van de 
demper. De fysische beschrijving van de demper is in de literatuur van een eenvoudig tot 
een zeer gedetailleerd model aanwezig. De fysische beschrijving is gebaseerd op 
dynamische aspecten van de constructieve details van de demper en de stromingsaspecten 
van de hydraulische vloeistof. Hier wordt bijvoorbeeld de compressibiliteit van de 
vloeistof niet weergegeven als een veerelement maar blijft de fysische beschrijving 
gehandhaafd. 

C. Surace, K. Worden en G.R. Tomlinson [3] beschrijven naar alle waarschijnlijkheid het 
meest eenvoudige fysische model van een hydraulische demper. Bij deze formulering is 
ervan uitgegaan dat er één graad van vrijheid is in het systeem. 

fig.(l.;?: dempermodel met één graad van 
~ ~~ 

~~ ~ 

-vrijheid ~ 

In deze modellering is aangenomen dat de opgewekte demperkracht lineair is met de 
volumestroom door het kanaal tussen beide vloeistofkamers. Tevens is rekening gehouden 
met de compressibiliteit van de vloeistof. De aanname van een lineair gedrag tussen 
voiumestroom en opgewekte kracht is een dermate beperkende factor dat ook bij deze 
formulering voor ieder snelheidsgebied een andere set parameters nodig zijn, zie fig.( 1.8). 
Op deze manier is wel asymmetrische demping aan te brengen. In fig.(l.8) zijn duidelijk 
vier gebieden te herkennen. 
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fig.(l.8): krachthnelheid diagram. 

1.4 Nabespreking. 

Logisch redenerend en terug kijkend op het geen besproken is in de voorgaande 
paragrafen zullen naar alle waarschijnlijkheid de volgende aspecten in de formulering 
ingebouwd moeten worden: 

* Zoals in fig.(l.2) duidelijk zichtbaar is, is er asymmetrische demping aanwezig. 
Het model moet dus asymmetrische demping kunnen beschrijven. 

* Er is sprake van dat de hydraulische vloeistof niet als incompressibel mag worden 
beschouwXEen compreSsil%ellë vloeistof werkt äIs een veer. Daar ëen veer in een 
systeem voor hysteresis zorgt zal het model hysteresis ten gevolge van het 
compressibel gedrag van de hydraulische vloeistof moeten vertonen. 

* Beschrijft men een kanaalstroming dan kan men deze beschrijven met een term die 
de drukval ten gevolge van het doorstromen van het kanaal verdisconteerd en een 
term die de verliezen verdisconteerd ten gevolg bijvoorbeeld van in- en 
uitstroomverliezen. De eerste term is lineair met de volumestroom en de tweede 
term is kwadratisch met de volumestroom. Dit wil zeggen dat er een niet lineair 
verband moet bestaan tussen de gekozen grootheden waar men het model mee wil 
beschrijven. Om de klepwerking me te nemen zullen er één of meerdere termen 
toegevoegd moeten worden. 

~ 

Of meerdere aspecten meegenomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld wrijving en 
temperatuuraniankelij k gedrag, zal uit het verdere onderzoek moet blijken. 

Zoals blijk zullen ea in het model nog onbepaalde parameters aanwezig zijn. Deze 
parameters zullen moeten worden geschat. Voor het schatten van deze parameters zal in 
eerste instantie gebruikt gemaakt worden van een identificatieprogramma dat gebruikt 
maakt van periodieke evenwichtstoestanden 171. 
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2. DEMPERMODELLERING. 

Het actief of semi-actief sturen van het dynamisch gedrag van een voertuig is de laatste 
jaren een belangrijk terrein van onderzoek. De snelle ontwikkelingen in de analyse- 
methoden, ontwerpmethoden en de te gebruiken technologieën maken het noodzakelijk om 
elke component van de sturing, zoals bijvoorbeeld de gemonteerde hydraulische dempers, 
nauwkeurig te beschrijven. Het is een bekend feit dat de gemonteerde hydraulische 
dempers dynamisch niet lineaire systemen zijn en dat deze in belangrijke mate het 
weggedrag van een voertuig bepalen. Het waarschijnlijk meesî gedetailleeïde hyárzìulfsche 
dempermodel is dat van Segel & Lang [i]. Het fysische dempermodel dat nagenoeg alle 
optredende fenomenen beschrijft heeft 83 parameters en een sterk niet-lineair karakter. Bit 
model beschrijft, mits de parameters goed zijn ingesteld, de realiteit zeer goed. Daar het in 
het onderzoek naar actievehemi-actieve dempersturingen wenselijk is om van een simpel 
maar toch van een realistisch dempermodel gebruik te kunnen maken is naar een 
alternatieve formulering gezocht. 

2.1 Analyse van de meetdata. 

Om inzicht te verkrijgen in de werking van een hydraulische demper en om inzicht te 
krijgen in de optredende fenomenen in de hydraulische demper zijn metingen verricht. 
Voordat met de bespreking van de meetdata begonnen wordt zal de testopstelling, waaraan 
gemeten is, toegelicht worden. 

2.1.1 Beschrijving van de meetopsteIIing. 

Om een goed beeld te krijgen van de werking-van een hydraulische demper is-het nood- 
zakelijk enige metingen te verrichten aan een demper. Om deze metingen uit te voeren is 
een meetopstelling opgebouwd. De opstelling is schematisch weergegeven in fig.(2.1). Aan 
de demper wordt tijdens de metingen een sinusvormig verplaatsingssignaal opgelegd. De 
opgelegde sinusvormige verplaatsing van de demper wordt verkregen door een 
hydraulische actuator aan te sturen met een servoklep. Het benodigde hydraulische 
vermogen levert een pompinstallatie. De hydraulische installatie is uitvoerig beschreven in 
[4]. De hydraulische demper is spelingsvrij gemonteerd tussen de actuator, welke de 
excitatie verzorgt, en het frame. Be gebruikte meetapparatuur is samengesteld uit een 
tweetal opnemerbersterker-combinaties en een pc-AT386, voorzien van een 
signaalverwerkingspakket. Een krachtcel (kistler 9321 A sn 137449) met een meetbereik 
van k 10 [KN] en een nauwkeurigheid van i 30 p] is tussen de demper en excltator 
gemonteerd om de demperkracht te registreren. Het krachtsignaal wordt versterkt (kistler 
5007) aan de computer aangeboden. In de excitator is een LVDT verplaatsingsopnemer 
gemonteerd welke de relatieve verplaatsing van de excitator registreert en dus tevens de 
relatieve verplaatsing tussen de beide bevestigingspunten van de demper meet. Het 
meetbereik van de LVDT is 245 [mm] met een nauwkeurigheid van I 0.55 [mm]. Het 
registreren van de meetdata gebeurt met behulp van de FA100 kaart en de daarbij 
behorende sobare d-tac100 [5] dat geïnstalleerd is op de pc-AT386. 
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= p-,a-wi 
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10 = krachtopnemer kistler A sn 137449 

fig.(2.1): de meetopstelling. 

2.1.2 BeDerkende factoren. 

Tijdens de meting is gebleken dat bij snelheden met een amplitude groter dan I % [m/s] 
het aangeboden verplaatsingssignaal overgaat in een driehoekig verplaatsingssignaal. Dit 
wil zeggen dat de demper met constante snelheid heen en weer bewogen wordt. De 
oorzaak hiervan is een te laag hydraulisch vermogen van de hydraulische installatie. De 
druk daalde in de aanvoerleiding van de hydraulische excitator, bij een snelheid met 

-amplitude van ca~Y-[rn/s],van-21@bar naar ongeveer -180 bar. Tijdens de metingen is er  
voor gezorgd dat de druk niet beneden de 180 bar daalde. 

2.1.3 Meetinstelfingen. 

De gemonteerde hydraulische demper is van het type KBNP special D $0 1964. Als "nul" 
positie is de halve slaglengte gekozen, zie fig.(2.2). In deze figuur is tevens aangegeven 
hoe de asenstelsel gedefinieerd zijn. Tijdens de metingen zijn, tenzij anders vermeldt, de 
onderstaande instellingen gebruikt: 

A 

hXht QpEemer * 1 p] = I00 [N] 
A 

verplaatsingsopnemer 
difa - 100 * samples = 512 

* 1 [VI = 0.0142 [m] 

* bandwith = 50 [Hz.] 
* trigger = intern-up 
* range channel 1 = 2 4 [VI 
* range channel 2 = -i- 8 [VI 
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fig. (2.2) : gede finieerde assens telsels 

2.1.4 Bespreking van de meetdata. 

De verkregen data zijn afkomstig van de proefopstelling welke beschreven is in de 
voorgaande paragrafen. In deze opstelling is een demper gemonteerd van het type KON1 
special D 80 1964. Dit is een demper van het type dual-tube. De demper is met een 
sinusvormig verplaatsingssignaal met frequenties liggend tussen 0.5 Hz en 5 Hz geëxci- 
teerd. Bij elke frequentie zijn enkele metingen verricht met verschillende verplaatsings- 
amplitudes. Enkele van deze metingen zijn weergegeven in appendix A. Ook zijn 
metingen verricht om de wrijvingskracht en- het - temperatuurafhankelijk gedrag van de 
demper te bepalen. Ook is gekeken hoe de beginpositie, dus een verplaatsing van de 
zuiger ten opzichte van de nulpositie, de kracht beïnvloed. Een karakteristiek 
krachthnelheid-diagram is weergegeven in fig.( 1.2). De snelheid, y , is verkregen door de 
verplaatsings-data, y , numeriek te differentiëren. Uit de metingen zijn de volgende 
conclusies getrokken: 

* De dempingskarakteristiek is asymmetrisch 
* De positie afhankelijkheid van de kracht is gering. 
* De hysteresis-lus is frequentie afhankelijk. 
* De demperkracht is temperatuur afhankelijk. 
* De wrijving is verwaarloosbaar Hein. 

(appendix A fig.(A.l)) 
(appendix A fig.(A.2)) 
(appendix A fig.(A.3)) 
(appendix A fig.(A.4)) 
(appendix A fig(A.5)) 

De asymmetrische demping is het gevolg van de constructieve uitvoering van de demper. 
Het frequentie afhankelijk zijn van de hysteresis-lus uit zich in het naijlen van de kracht 
en het "dikker" worden van de hysteresis-lus bij hogere frequenties. De oorzaak is volgens 
Segel & Lang [I] het compressibel zijn van de hydradische vloeistof. Ook is het 
compressibel zijn van de vloeistof een oorzaak van de geringe mate van het positie 
afhankelijk zijn van de kracht. 
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2.2 

Tijdens het modelleren van de demper is getracht een zo universeel mogelijk model te 
formuleren dat voor verschillende typen dempers toepasbaar is. 
In eerste instantie is getracht een curve-fit op de flanken van het kracht/snelheid diagram 
toe te passen. Het diagram is hiervoor opgedeeld in verschillende gebieden. Elk gebied 
wordt afionderlijk beschreven met een polynoom om een zo nauwkeurig mogelijk fit te 
verkrijgen. Dit heeft als nadeel dat niet met één vergelijking de gehele krachthnelheid 
karakteristiek beschreven wordt. Zoals duiddijk in fig.(2.3) zichtbaar Is, is de 
karakteristiek in 6 delen opgedeeld om een goede beschrijving te krijgen van de gehele 
karakteristiek. Tot een snelheid van ca. 0.1 [m/s] is een kanaalstroming dominant, zie 
hoofdstuk 3.2.3. Om dit gedeelte duidelijk af te scheiden zijn twee polynomen van de 
tweede orde genomen (2 en 5). Zo zijn voor het gedeelte waar de stroming door de 
kleppen dominant is, dus bij snelheden groter dan 0.1 [m/s], twee polynomen van de derde 
orde genomen (3 en 4). Voor de compressieslag zijn twee tweede orde polynomen 
genomen (1 en 6). 

Het modelleren van de demper. 

sieìùeid d s  

freq. = 1 m21 :r-- 3w 

-2co 4.15 4.1 4.05 O 05 O 1  O 15 

snelheid d s  

g.(2.3): enige aspecten van de fit-procedure. 

De geschatte parameters zijn bovendien afhankelijk van de gekozen excitatievorm, zoals 
blijkt uit fig.(2.3). De parameters al en b,, behorende bij de polynoom (2) die een 
excitatie met een frequentie van 1 [Hi] beschrijft, en de parameters en b,, behorende 
bij de polynoom (2) die een excitatie met een frequentie van 4.5 [Hz] beschrijft, zullen 
zoals de fig.(2.3) aantoont duidelijk verschillen. Het afhankelijk zijn van de parameters 
van de excitatie vorm maakt de formulering complex. Er is van afgezien de 
afhankelijkheid van de parameters ten opzicht van de gekozen excitatievorm te bepalen 
daar er een veel eenvoudiger alternatief aanwezig is. Het hierna volgende model heeft ook 
als voordeel dat de gehele karakteristiek met één stelsel vergelijkingen beschreven kan 
worden. Het is in deze formulering wel noodzakelijk enkel parameters afhankelijk te 
maken van de snelheid. 



2.2.1 Het kwadratische dempermodel. 

In dit model is uitgegaan van een kanaalstroming tussen retour- en compressiekamer. Een 
kanaalstroming is te beschrijven met een relatie tussen het drukverschil tussen beide zijden 
van het stroomkanaal en de stroomsnelheid van de vloeistof. De vloeistofstroming komt 
als lineaire en kwadratische term voor in deze relatie. 

Uit de metingen kan men concluderen dat het model de volgende aspecten moet bevatten: 
* hysteresis ten gevolge van de compressibiiiieii van de hydraulische Vloeistof. 
* niet lineaire relatie tussen kracht en snelheid. 
* asymmetrische demping. 

Om een complexe formulering te voorkomen zijn de volgende aannamen gemaakt: 
* De drukken in de beide kamers laten geen damp-, gasbellen toe. 
* Beide zuigeroppervlakken zijn gelijk. 
* Er is geen mechanische speling aanwezig. 
* De demperophanging is star verondersteld. 
* Er is geen temperatuurafhankelijk gedrag. 
* Er is geen wrijving aanwezig. 
* De demperkracht is niet positie afhankelijk 

2.2.1.1 Hvsteresis ten pevobe van de compressibiliteit van de hvdraulische vloeistof. 

De compressibiliteit van een vloeistof is als volgt gedefinieerd [e 

fig(2.4): compressie van vloeistoffen. 

AV =volumeverandering [m3] 
Vo = beginvolume [m31 

AV =Vo * K ~  * i p  

E =elastisiteitsmodulus [N/m2] 
AP = drukverandering [N/m2] 
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Een indicatie voor compressibiliteitsfactor is \-5* 104 [mm2/N]. De bovenstaande 
formulering is fysisch voor te stellen als een lineair elastische veer. De symbolische 
voorstelling en de daarbij behorende formulering zijn hieronder weergegeven. 

F = kracht rN1 
L J  

AV=A*AY y =verplaatsing [m] 

[ N I 4  
A2 aF + F=c*Y 

A 
Ap =- 

C =  
v o  *uk 

De fieer is temperzt,’?iir- en in geringe mate Oddhm-kelijk [6]. B O Q ~  steeds bij 
dezelfde temperatuur te meten heft men het temperatuurafhankelijk gedrag op. De geringe 
mate van drukafhankelijkheid is verder verwaarloosd. De factor \ is verder als constante 
waarde beschouwd, wat een complexe formulering voorkomt. 

2.2.1.2 Niet lineaire relatie tussen de demperkracht en de snelheid. 

Bij de beschrijving van de relatie tussen de demperkracht en de snelheid is uitgegaan van 
het schematische model met één graad van vrijheid welk verondersteld is door C. Surace, 
K. Worden en G.R. Tomlinson [3], zie fig.(2.5). 

~ 

fig.(2.5): schematisch model. 

De differentiaalvergelijking behorende bij deze schematische weergave is: 

m k 

F =kracht [NI 
[kgl m =massa 

a =constant 
b =constant 
y =verplaatsing [m] 

F(t) =my +E amy +E bky +F, F, =wrijvingskracht [NI 
1 
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In dit model is aangenomen dat de massa constant is. Om tot een dergelijke 
differentiaalvergelijking te komen is de @sica van de kanaalstroming als uitgangspunt 
genomen. Voor een kanaalstroming geldt: 

Q =volumestroom [m3/s] 
R, =Rq(P ,w... ) 
R, =R,(Re,d,L, p,q, ....) ps/m5] 

2 8  I N S  /m 1 in- en uitstroming: ap=R,*QIQI 
doorstroming : ap=R1*Q 

Ook hier worden R, en R, als constante waarden beschouwd. 

Fysisch is R te interpreteren als de factor die de drukval ten gevolge van de in- en 
uitstroom vehezen verdisconteerd. RI verdisconteerd de drukval ten gevolge van het 
doorstromen van het kanaal. De beide factoren zijn beide afhankelijk van de temperatuur 
daar ze in ieder geval een functie zijn van de viscositeit. Uit de bovenstaande 
vergelijkingen voor de kanaalstroming kan men afleiden dat voor het hieronder getekende 
symbolische demperelement moet gelden: 

L a = R, * Aniiger =constante 

fJ = R, * Aiiger =constante [kg/m] 
[kg/s] 

F(t> =a Y + B Y IY I 

i 

met: I I 

biger = zuigeroppervlak [m2] 
fig.(2.6): demperelement 

In deze vergelijking is duidelijk de niet lineaire relatie te herkennen tussen de kracht en 
snelheid. Zoals eerder vermeldt is bij deze formulering geen rekening gehouden met de 
werking van de kleppen in de zuiger. 

~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ 

2.2.1.3 Asymmetrische demping. 

Uit fig.(2.3) blijkt dat de dempingskarakteristiek niet spiegel-symmetrisch is ten opzichte 
van de oorsprong. Bij positieve snelheden heeft a dus een andere waarde dan bij negatieve 
snelheden. Dit geldt natuurlijk ook voor B. Om beide sets parameters in éém formulerimg te 
op te nemen is gebruik gemaakt van het sign teken. De gebruikte formulering ziet er als 
volgt aait formulering: 

als y20 =+ a=al  
alsy<û =s a=al -a2  a = al -a2 * (0.5 - 0.5 *sign(y)) 

De sign opdracht heeft als eigenschap dat deze het teken van de tussen haakjes staande 
uitdrukking aanneemt. In feite zijn de Parameters a en O nu snelheidsafhankelijk. 
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2.2.1.4 Modelformulering. 

Het samenvoegen van de compressibiliteit van de vloeistof, de niet lineaire relatie tussen 
demperkracht, de massaterm en snelheid en de asymmetrische demping is schematisch 
weergegeven in fig.(2 

fig.(2.7): schematische dempermodel. 

Door het opnemen van de compressibiliteit van de vloeistof in het dempermodel 
introduceert men een extra graad van vrijheid (yd. Deze vrijheidsgraad is fysisch niet 
meetbaar. 
De formulering van het dempermodel uit fig.(2.6) luidt als volgt: ~~ 

my1 +k(Y, -Yd =w 

m = massa prgl 
k = veerstijfheid WmI 

= dempingsconstante Fg/s] x = l , 2  
4 = dempingsconstante Fg/m] x = l , 2  
Yx = verplaatsing [ml x = l , 2  
F(t) = excitatie kracht p] 

De ontbrekende parameters in dit stelsel differentiaal vergelijkingen zullen aan de hand 
van meetdata geschat worden. Er is bij deze formulering van uitgegaan dat de veerwerking 
alleen afhangt van de compressibiliteit van de vloeistof. Dit is echter niet zo. De dunne 
cylinderwand zal door de hoge drukken ook iets uitbuigen. Dit uitbuigen wordt bij het 
schatten van de parameter k meteen verdisconteerd. 
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2.3 Het uitgebreide dempermodel. 

In het kwadratische model is de klepwerking niet verdisconteerd. Echter bij hogere 
snelheden zal de klepwerking een belangrijke rol gaan spelen. De gemonteerde KON1 
heeft een combinatie van beide in paragraaf 1.1.3 getoonde karakteristieken daar er zowel 
een stroomkanaal als kleppen aanwezig zijn. De karakteristiek van een demper met alleen 
een stroomkanaal is beschreven in de voorgaande paragraaf. Uit die beschouwing is ook 
duidelijk naar voren gekomen dat het verloop van de kracht/snelheid diagram een 
kwadratisch verloop heeft. Voor het verloop van het Errach~/~neihea~-diagram van een 
klepstroming is in appendix TB1 een verklaring gegeven. Uit de beschouwing van appendix 
[BI is duidelijk het verloop ;ai fig.(1.4) te herkennen. Heeft de klep zijn eindstand bereikt 
dan zal de kracht kwadratisch oplopen ten gevolge van het ontstaan van een kanaal- 
stroming. De totale krachthnelheid karakteristiek, dus stroomkanaal samen met kleppen, 
ziet er als volgt uit. 

.g.(2.8): totale demperkarakteristiek 

Voor het beschrijven van deze karakteristiek is gekozen voor een derde orde polynoom 
voor het demper element. Het stelsel vergelijkingen ziet er als volgt uit: 

F(t) =myl +F, met: F ~ = ~ Y ~ + P Y ~ J Y ~ I  + Y  (Y2)3 
F(t) =my1 +F, F, = k(Y 1 - Y2) 

a =al -a2 *(OS-0.5 *sign(y2)) 
fi =pi -P2 * ( O S  -0.5 *sign(yJ) 

[Ns/m] 
Fg/m] 
[kgS/m2] y =y -y2 *(8.5 -8.5 *slgn(Yd) 
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De derde orde kan als term verondersteld worden die de klepwerking verdisconteerd. De 
gebruikte procedure voor het bepalen van de parameters, zie hoofdstuk 3, bepaalt de meest 
ideale fit van bovenstaande vergelijkingen op de meetdata . Dit wil zeggen dat de methode 
er geen rekening mee houdt of een Qsisch realistische waarde is verkregen. Het is dus 
mogelijk dat a, B of Y negatief zijn. Een negatieve parameter geeft in feite aan dat de 
vloeistof het kanaal "ingetrokken" wordt, dit treed in werkelijkheid niet op. 

/ i tempeiatuur C !  

Uit de metingen blijkt dat de demperkracht sterk varieert naarmate de temperatuur stijgt of 
daalt bij een gelijkblijvende excitatie van de demper. In fig.(2.9) is de maximale en 
minimale demperkracht uitgezet tegen de temperatuur van de hydraulische vloeistof. De 
excitatie-vorm is tijdens de metingen niet verandert. 

frequentie : 1 [HZ1 
äinpiitudë ~ ~ r-0.027 -- - [ml ~ 

Beide zijn tijdens de methgen niet veranderd. 

g.(2.9): temperatuur-kracht grafiek. 

De oorzaak van het temperatuurafhankelijk gedrag van de demper is naar alle waarschijn- 
lijkheid toe te schrijven aan de verandering van de viscositeit van de hydraulische 
vloeistof bij het stijgen of dalen van de temperatuur. 

Volgens KON1 Nederland is de gemiddelde gebruikstemperatuur in Nederland, bij woon- 
werkverkeer, ongeveer 40 OC. Deze temperatuur is verder ook als referentie temperatuur 
gebruikt. 
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3. PARAMErIERSCHAïTEN. 

Voor het schatten van de ontbrekende parameters is in eerste instantie gebruik gemaakt 
van een numerieke procedure welke gebruikt maakt van periodieke evenwichtstoestanden 
[7]. Deze numerieke procedure is recent ontwikkeld aan de TU te Eindhoven. Om de 
mogelijkheden van de procedure te verkennen is in eerste instantie getracht het gestelde 
probleem hiermee op te lossen. Daar deze methode niet geschikt is voor het bepalen van 
de parameters is in tweede instantie gebruik gemaakt van een kleinste-kwadraten-methode 
[Sq. - -  SU - de volgende beschouwing is uitgegaan van het ka&atkche demgermodel. 

m yl + (yl - y2) ic = F(i> 
my1+(a1-a2*(0.5-0.5 *sign(y2)))y2+(p1-p2 *(0.5-0.5 *sign(y2)))yL(y21 =F(t) 

3.1 Parameteridentificatie met behulp van periodieke evenwichtstoestanden. 

Van deze methode wordt gebruik gemaakt als één of meerdere toestanden uit een stelsel 
vergelijkingen niet te meten zijn of niet expliciet in een andere grootheid uit te drukken 
zijn. Het is mogelijk y, uit te drukken in yi en yl en yl, wat resulteert in een derde orde 
differentiaal vergelijking. Het is echter niet mogelijk een derde orde differentiaal 
vergelijking te implementeren in het identificatieprogramma. De verplaatsing y, is fysisch 
ook niet te meten. 

De werking van het identificatieprogramma is schematisch weergegeven in fig.(3.1). 

input 

I I I 

geschatte I - 
parameters 

parameters 

g.(3.1): schematische werking identificatieprogramma 
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De problematiek welke optreedt bij gebruikmaking van het hierboven weergegeven identi- 
ficatieprogramma wordt besproken aan de hand van enkele in fig.(3.1) aangegeven 
blokken. Deze blokken zijn: 

* de periodieke solver. 
* de parameteridentificator. 

De periodieke solver (sparse*). 

De periodieke solves genereert uitgaande van de in- en output vergeiijkimgem een 
periodieke oplossing met behulp van een discretisatie techniek (Newton-Rahpson). De 
solver genereert eerst de statische oplossing, welke dan gebruikt wordt als begin schatting 
voor de gedefinieerde graden van vrijheid. 
Daar het kwadratische model geen statisch evenwicht heeft, het demperelement kan 
immers elke willekeurige stand aannemen, is het nodig zelf een statische beginpositie te 
kiezen en te implementeren in het schattingsprogramma. Voor de statische toestanden zijn 
de waarden nul gekozen. Dit voorgaande is ook fysisch voorstelbaar, daar een reële 
demper in elke willekeurige toestand geplaatst kan worden zonder dat de demper naar zijn 
oorspronkelijke toestand terugkeert. De periodieke solver gaat er van uit dat er een 
periodieke oplossing mogelijk is bij gebruikmaking van een sinusvormig krachtsignaal. Het 
is niet nodig begincondities voor de gedefinieerde graden van vrijheid op te geven omdat 
er bij een periodieke oplossing van uitgegaan wordt dat begin- en eindtoestanden aan 
elkaar gelijk zijn. Zoals uit fig.(l.2) blijkt is de maximale amplitude van de kracht tijdens 
de retourslag enkele malen groter dan de amplitude van de kracht tijdens de 
compressieslag. Bij een sinusvormige krachtexcitatie van het model zal drift, zie fig.(3.2), 
optreden in het verplaatsingssignaal. Deze drift ontstaat doordat de maximale snelheid aan 
de retourzijde lager komt te liggen dan de maximale snelheid aan de compressiezijde. Dit 
houdt in dat er geen periodieke oplossing gevonden wordt voor y1 en yr. De meest voor 
de hand liggende oplossing is om als excitatiesignaal het verplaatsingssignaal yl te 
gebruiken omdat er in dit geval altijd een periodieke oplossing gegenereerd wordt. Om yl 
als "krachtsignaal" te gebruiken is het noodzakelijk de differentiaal vergelijking te 
vereenvoudigen. Door de massa te verwaarlozen verkrijgt men één algebraïsche 
vergelijking en één differentiaal vergelijking welke oplosbaar zijn met behulp van de 
periodieke oplosser. 

~~ ~ 

* Er zijn drie procedures om een periodieke oplossing te genereren namelijk sparse, ppep en shooting. Er is 
gebruik gemaakt van de procedure sparse. 
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g.(3.2) : drift in de verplaatsingsoplossing. 

De aanname dat de massakracht verwaarloosbaar klein is kan gemaakt worden omdat deze 
ten opzichte van de maximale optredende kracht een factor 500 kleiner is. Het stelsel 
vergelijking ziet er dan als volgt uit: 

W=k(Y 1-Yd 
F(t) =( al - a, (OS - 0.5 sign(y9)) y, + (p - p ,(0.5 - 0.5 sign(y9)) y, I y, I 

-Parameteridentificatie. 

Dit gedeelte van het programma zoekt de optimale set parameters. De werking van dit 
gedeelte wordt uitvoerig besproken in [7]. De beperking is dat er per graad van vrijheid, 
of per afgeleide van deze vrijheidsgraad, of eventueel een term welke een functie is van 
deze vrijheidsgraad er maar één parameter geschat kan worden. Dit wil dus zeggen dat al 
en a,, en Bi en B, niet afionderlijk geschat kunnen worden omdat ze beide bij dezelfde 
vrijheidsgraad horen. In de onderstaande formulering is dit schematisch toegelicht. 

f = (al + a2( 0.5 - 0.5sign( y,))) y, + ....... * f = a392 + ....... met a3 =a1 + a,( 0.5 - O s s i p (  y,)) 

Conclusie. 

Daar het niet mogelijk is al en a2, en Bi en B, afionderlijk te schatten zijn er geen 
toepassings mogelijkheden voor het identificatieprogramma [7] bij deze probleemstelling. 
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3.2 Parameteridentificatie met behulp van de k l e i n s t e - ~ ~ d ~ ~ n - m e t h o d e .  

Zoals uit de voorgaande bespreking blijkt, zie paragraaf 3.1, is het gerechtvaardigd om de 
gemodelleerde massa te verwaarlozen. Er zal in de verdere bespreking uitgegaan worden 
van de  formulering zonder massa. De ontbrekende parameters zijn met behulp van een 
kleinste- kwadraten-methode (kkm) te bepalen. De formulering voor de kkm ziet als volgt 
uit: 

Het plaatsen van de kracht, F, binnen het sign teken is als volgt te verklaren: 

y2e0 *Fe0 
y,ro =>Fro a en fl zijn fysisch gezien positief* F(t)=aY2+pY21Y21 

De te schatten parameters in deze formulering zijn: alp a2, pi9  p2, k 
Het nadeel van deze notatie wijze is dat de parameter k niet eenduidig te schatten is, daar 
k afhankelijk is van al, %, Bi en B2' Van deze formulering zal dan ook verder geen 
gebruik worden gemaakt. 
Door de onbepaalde parameters in de onderstaande regressie vergelijking te schatten met 
de kkm en een criterium te stellen waaraan het model moet voldoen is het mogelijk-er 
voor te zorgen dat k onafhankelijk te schatten. 
F(i) =%Y&) +p iY#  IY2(i) I 
F(i)=a3y2(i) +83Y2(i) IY#) I 

~ 

als F(i)zO 
als F(i)<O 

Men kan bijvoorbeeld de volgende criteria stellen: 
criterium: Ppaujsd =Pheoretjsd 
Ppraktisd =het gedissipeerde vermogen van de demper tijdens één bewegingscyclus 
ptbeOretisd =het gedissipeerde vermogen van het dempermodel tijdens één bewegingscyclus 

n 

i=l  
citerium: 

FpraktisA (9 (i)) = gemeten kracht bij snelheid S (i) 
FibeO*etiSch (i(i)) =berekende kracht bij snelheid s(i) 

- Ftheoretisch I (S ( i ) )  = minimaal 

'dit geldt alleen bij het kwadratische model. 
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Er is voor het criterium gekozen dat zegt dat het theoretische gedissipeerde vermogen en 
het praktische gedissipeerde vermogen gelijk moeten zijn tijdens één bewegingscyclus. 
Het voordeel van dit criterium ten opzichte van het krachtcriterium is dat de benodigde 
informatie zonder extra programmeerwerk aanwezig is. Bij het "krachtcriterium" is het 
bijvoorbeeld noodzakelijk te interpoleren tussen opeenvolgende snelheden. Dit omdat de 
gemeten snelheid tussen twee berekende snelheidspunten kan liggen. Tevens kan men de 
krachthnelheid karakteristiek niet willekeurig doorlopen daar bij iedere snelheid twee 
krachten horen. Door het stellen van een criterium wordt het parameterschatten en 
opiimalisaiie probleem. De opiossing van dit optimdisatie probleem is schematisch 
weergegeven in 

~ 

g(3.3). 

bepaling gedissipeerde vermogen 

bepaling 5 a, i3 1B , 

bepaling gedissipeerde vermogen 

fig.(3.3): optimalisatie-algoritme 

3.2.1 Beschriivinn van het optimalisatieproeramma. 

blok 1 
De meetdata, de verplaatsing, yi, en de kracht, F, is afkomstig van het dataverwerkings- 
programma difa-100. Deze data is met behulp van het programma DIFAPCML.EXE 
geconverteerd tot een in MATLAB leesbare file. Daar een sinusvormige excitatie gebruikt 
is, is met het in MATLAB geschreven programma FDATREDP.M, zie appendix [C], de 
exacte excitatiefrequentie (fopJ bepaald. 
Deze waarde is ook aan het programma aangeboden. Het is nodig deze frequentie aan het 
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programma aan te bieden daar er in een later stadium een simulatie uit gevoerd moet 
worden. Het is natuurlijk wenselijk dat de theoretische excitatie de praktische excitatie zo 
goed mogelijk benadert. 

blok 2 
De absoluut gedissipeerde vermogen, opgeslagen in de hysteresis-lus, is voor één cyclus 
benadert. De benadering is als volgt bepaald: 

i 

De factor, -1, is toegevoegd daar de hysteresis-lus linksom doorlopen wordt. 

blok 3 
Voor het bepalen van de verplaatsing y2 is er gebruik gemaakt van de algebraïsche 
vergelijking. 

De index i heeft betrekking op het tijdstip waarop de meetdata is ingenomen. De index j 
geeft aan hoeveel maal k is opgehoogd tijdens de iteraties. De snelheid, y2, wordt 
verkregen door numerieke integratie. 

blok 4 
Met behulp van de kleinst-kwadraten-methode worden de parameters al, a2, B1 en B2 
bepaald, uitgaande van de regressie vergelijkingen: 

De benodigde kracht is afkomstig van de meetdata en de snelheid, y,, is berekend in 
blok 3. 
Voor het bepalen van de parameters van het uitgebreide model zijn de volgende regressie 
vergelijkimgem gebruikt: 

F(i)=alY2(i) +81Y2(i) lY2(i) 1 + Y  i(Y2P 
F(i) = “3 y2(i) + p 3 I +Y 3 ( yd3 

als F(i)aO 
als F(i)cO 1 

Voor a2, B2 en y 2  geldt: 
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blok 5 
In dit blok wordt een simulatie uitgevoerd met de bepaalde parameters. 
Met behulp van de Runga-Kutta integratie methode wordt met de bepaalde parameters, k, 
al, a2, B, en B,, en excitatievorm ,fopt en de amplitude van de snelheid, de responsie van 
het systeem op een sinusvormig input signaal berekend. De uitvoer van deze berekening is 
de snelheid van de tweede graad van vrijheid (y2). Met deze waarden kan dus rechtstreeks 
de kracht worden bepaald. Bij de in MATLAB gebruikte Runga-Kutta integratie methode 
(ode45) is het noodzakelijk om de vergelijkingen in de toestandbeschrijving aan te bieden. 
o m  de differentiaal Vergelijking> 

Y 1  =Y2 + 

te kunnen formuleren als een toestandbeschrijving is het noodzakelijk deze te 
differentiëren. De toestandbeschrijving is uit de hieronder staande differentiaalvergelijking 
te verkrijgen. 

(Q1 -Q2(0.5 -@.5signfi7 - \ J L / / / J L  \\I6 +/ \ p 1 -fa,(O.S -0.5s&l/; - \ J 2 / / . 7 2 l  \\\; Iy21 I 

k 

(Y1 -YJk y2 = 
(al  -a2(0.5-0.5sign(y2))) +2(8 -P2(o.5 -0.5sign(y2)))y2sign(y2)) 

met yi en gegeven functie van de tijd 

Het is echter noodzakelijk om de beginsnelheid van y2 op te geven. Daar er van uitgegaan 
wordt dat op tijdstip t=O [sec] de demper in rust is, is als beginvoorwaarde genomen: 
Y2(t =O) = o 

blok 6 
In blok 5 wordt op identiek wijze als in blok twee de absoluut gedissipeerde vermogen 
van één bewegingscyclus bepaald van de gesimuleerde situatie. 

blok 7 
Als aan het gestelde criterium, Ppraktisch=Ptheoretisd voldaan is wordt de procedure 
beëindigd. 

3.2.3 Opmerkingen omtrent het programma. 

In blok 3 wordt de verplaatsing y2 geschat met behulp van de algebraïsche vergelijking: 

Bij een sinusvormig inputsignaal blijkt y2 ook een sinusvormig karakter te hebben. Het 
krachtsignaal heeft bij het sinusvormig inputsignaal ook een periodiek karakter. 
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Door het beperkte vermogen van de hydraulische installatie wordt bij een te grote 
verplaatsingsamplitude in combinatie met een te hoog ingestelde frequentie geen 
sinusvormig signaal maar een driehoekig verplaatsingssignaal gegenereerd. Dit wil zeggen 
dat de demper met constante snelheid heen en weer beweegt met een constante,van het 
teken van de snelheid afhankelijke, kracht, zie fig(3.4). y+ bK- *[bLL 

-I C d  I W t [SI I ' t b 1 I  u tbl 
I 
I I 

I I I 
fig.(3.4): verplaatsing en kracht signaal bij verschillende excitaties. 

Dit wil zeggen dat, in het extreme geval, het aantal "effectieve" vergelijkingen waarvan de 
kleinste-kwadraten-methode gebruik maakt naar twee gaat. 
Ook is in deze situatie het gedissipeerde vermogen niet te bepalen omdat er in het uiterste 
geval maar twee punten beschikbaar zijn om het gedissipeerde vermogen te bepalen. 
Het is dus noodzakelijk een ''goed" sinusvormig verplaatsingssignaal op te leggen aan de 
demper om goede numerieke resultaten te verkrijgen. 

Bij de bepaling van de ontbrekende parameters is aangenomen dat geldt: 

Fi=ay2+fly21y21 +ei met ei -NID(O,2) 

Door ei uit te zetten tegen de tijd of tegen de geschatte waarde,Fi, is het mogelijk de 
geldigheid van het gebruikte model af te schatten. Met deze grafieken is dus een indicatie 
aan te geven tot welke snelheden het kwadratische dempermodel geldig is. 

3.2.4 Bepaling van de geldigheidsgebied van het kwadratische dempermodel. 

Het is niet mogelijk exact aan te geven in welk gebied het dempermodel geldig is. Er is 
getracht, door een afschatting te maken van de optredende fout (ei) tussen de werkelijke en 
de berekende kracht, een indicatie te geven van het gebied waarin het kwadratische model 
geldig is. Een indicatie van dit gebied is op de hieronder beschreven wijze bepaald. De 
demper in de proefopstelling is met een sinusvsmig verplaatsingssipalen geexciteercl, 
voor de amplitude van de verplaatsing en de ingestelde frequenties wordt verwezen naar 
appendix [DI. 
De tijd-residu grafieken laten bij een amplitude groter dan 0.0175 [m] en een excitatie- 
frequentie van 1 [Hz] een grote toename van de fout (ei) zien tijdens de retourslag. Dit 
geeft aan dat het kwadratische model boven een snelheid van ca. 0.1 [m/s] grote 
afwijkingen gaat vertonen. Voor de meting met amplitude 0.0175 [m] en 0.0200 [m] zijn 
de resultaten weergegeven in fig.(3.4). 
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uid [SI 

ampl = 0.0175 [m] 
ampl = 0.200 [m] 

F,, = 550 M 
F,, = 650 [N3 

fig.(3.4) : residu-plots. 

Uit fig.(3.4) kan men concluderen dat boven snelheden van ca. 0.1 [m/s] de klepwerking 
in de demper de overhand gaat nemen en dat het kwadratische dempermodel , dat een 
kanaalstroming impliceert, niet meer voldoet. Uit fig.(3.4) kan men tevens concluderen dat 
de residutermen onderling niet onafhankelijk zijn en dat de gemiddelde waarde van de 
residutermen niet nul zijn. Wil men echter toch aan deze aannamen voldoen dan is het 
noodzakelijk de inwendige constructie van de demper in zijn geheel te modelleren. Daar 
dit niet in de bedoeling ligt van het onderzoek is hier verder geen aandacht aan besteed. 

3.3 Resultaten. 

Voor het kwadratische model zijn de resultaten in de paragraaf 3.3.1 weergegeven. 
Het is niet mogelijk meetdata te genereren voor het uitgebreide dempermodel omdat hier- 
voor meetdata nodig is tot snelheden van ca. 1 [m/s]. Om het uitgebreide model toch te 
testen is een fictieve set meetdata gegenereerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 
de paragraaf 3.3.2. 

3.3.1 Resultaten behorende bii het kwadratische model. 

Voor het bepalen van de onbepaalde parameters zijn 10 metingen verricht. Voor de uit- 
eindelijke parameters zijn de gemiddelde waarden genomen van de uitkomsten van de 
metingen. De frequentie en de amplitude van de verplaatsing, welke sinusvormig is, zijn 
willekeurig bepaald. Er is echter wel voor gezorgd dat de maximale snelheid niet groter is 
dan ca. 0.1 [m/s]. De temperatuur tijdens het meten is ongeveer 40 "C. De resultaten van 
deze metingen zijn weergegeven in appendix [E]. 
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Voor de parameters in het kwadratische dempermodel blijken de volgende waarden te 
gelden: 

F(t) =(Y1 -Y,)k a =al -a2(0.5 -0.5Sign(y2)) 
F(t) = Q Y2 + P Y2 IY2 I P =B 1 -P ~(0 .5  -0-5S&P(Y2)) 

2959 [Fe's] 

bij het kwadratische dempermodel. 

De bovenstaande parameters, behorende bij het kwadratische dempermodel, zijn geldig bij 
de volgende condities: 

* de temperatuur van de demper is 40 "C. 
* de maximale snelheid is kleiner dan 0.1 [m/s]. 
* de demper is van het type KON1 special D 80 1964. 

In hoofdstuk [4] zijn deze resultaten geverifieerd. 

Als y2 negatief is blijkt B ook negatief te zijn. De oorzaak hiervan moet gezocht worden 
in het feit dat tijdens het verkleinen van de compressiekamer er altijd hydraulische 
vloeistof via kleppen naar de reservekamer stroomt,Er i s  hier dus nooit alleen een kanaal- 
stroming aanwezig. 

~ 
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3.3.2 Resultaten behorende bii het uitgebreide model. 

snelheid [ d s ]  

n n9c 

De meetdata welke gegenereerd zijn voor de proef met het uitgebreide model is weer- 
gegeven in tabel 2. Bij het genereren van deze data is gekeken naar het verloop van een 
reële meting en naar de in hoofdstuk 1.3.3 beschreven karakteristieke aspecten. Voor de 
positieve snelheden geldt: 

kracht [NI 
2c 

0.05 150 

o. 1 475 

O. 15 675 

0.2 775 

-0.8 

~ 

1025 

-900 

II 0.5 I 1200 

Voor de negatieve snelheden geldt: 

snelheid [m/s] 

-0.1 I -100 

-0.2 I -200 

-0.3 I -300 

-0.4 I -400 

-0.7 -750 
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De bij deze "meetdata" horende waarden voor de parameters zijn: 

4:4443 [ ~ p s / m k ~  Jl 
parameters orende bij uitgebreide dempermodel. 

De bovenstaande parameters, behorende bij het kwadratische dempermodel, zijn geldig bij 
de volgende condities: 

* de temperatuur van de demper is 40 "C. 
* de demper is van het type KON1 special D 80 1964. 

In hoofdstuk 4 zijn deze resultaten geverifieerd. 

3.4 Abemene oDmerkinPen. 

De gebruikte routine (Runga-Kutta) in het matlab-programma om de differentiaal- 
vergelijking op te lossen heeft een lagere rekentijd nodig ten opzichte van de periodieke 
solver (sparse) [7]. Voor het kwadratische model ligt de rekentijd een factor 10 hoger. 

Het is niet mogelijk de differentiaalvergelijking van het uitgebreide model met behulp van 
de Runga-Kutta procedure op te lossen. De periodieke solver (sparse) [7] genereert echter 
zonder problemen-een oplossing. Om toch- tot- een-oplossing te- komen zijn- de gegevens 
van blok 4, de ontbrekende parameters, uit het optimalisatie-programma aangeboden aan 
de periodieke solver. Met de gegevens van de periodieke solver is de kracht bepaald. Daar 
er van fictieve meetdata gebruik is gemaakt is het niet mogelijk het gedissipeerde 
vermogen te bepalen daar er geen hysteresis in deze meetdata is opgenomen. Voor de 
waarde van k, welke de mate van hysteresis bepaald, is dezelfde waarde als bepaald bij 
het kwadratische mode! gekozen. 

Het is met beide modellen niet mogelijk met ruisachtige signalen te simuleren. De Runga- 
Kutta levert bij gebruikmaking van een ruisachtig signaal geen oplossing. Bij 
gebruikmaking van de periodieke solver is het noodzakelijk dat een periodieke oplossing 
gegenereerd wordt. Dit is alleen mogelijk als er een inputsiginaal aangeboden wordt dat 
een periodiek karakter heeft. Het is dus niet mogelijk iets te zeggen of het model geldig is 
als het met een ruisachtig signaal geëxciteerd wordt. 
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4. VERIFICATIE VAN DE MODELLEN. 

In eerste instantie zullen de resultaten zoals hierboven besproken geverifieerd worden aan 
een demper. In tweede instantie is het uitgebreide model geverifieerd aan een "andere" 
demper. Het is echter mogelijk om van de KONI-demper de inwendige constructie te 
veranderen. Het uitgebreide dempermodel is getest door er voor te zorgen er nagenoeg 
geen kanaalstroming aanwezig is. Bij de bespreking van de verificaties zullen ook aspecten 
als asymmetrische demping, hysteresis en benadering van de werkelijkheid besproken 
worden. 

4.1 Verificatie van de resultaten. 

4.1.1 Verificatie van de resultaten van het kwadratische model. 

In fig.(4.1) zijn de resultaten weergegeven van enige simulaties van het kwadratische 
dempermodel. 

-0.1 4.08 -0.06 -0.04 -0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

snelheid m/s 

ig.(4.1): simulaties van het kwadratische dempermodel. 

Duidelijk zijn de volgende aspecten zichtbaar: 
* de hysteresis is frequentie afhankelijk. 
* er is asymmetrische demping aanwezig. 
* er is duidelijk de niet lineaire relatie tussen kracht en snelheid aanwezig. 

In fig.(4.2) en fig(4.3) zijn bij verschillende frequenties de simulaties naast de meetdata 
afgebeeld. 
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melhwd mis 

ig.(4.2): kracht/snelheid diagram 
' 
fig.(4.3): kracht/snelheid diagram 

Uit beide figuren is te concluderen dat het kwadratische model bij snelheden lager dan 
0.1 [m/s] en een sinusvormig excitatiesignaal goed voldoet. Opgemerkt moet worden dat 
bij de compressieslag de hysteresis niet zo nadrukkelijk in het model aanwezig is ten 
opzicht van de realiteit. Een verklaring hiervoor kan zijn dat tijdens de compressieslag 
vloeistof naar de reservekamer wordt gepompt welke in contact staat met de buitenlucht. 
Het is mogelijk dat de lucht, aanwezig in de reservekamer, niet op tijd kan ontsnappen of 
worden aangevoerd. In deze situatie is er dus een serieschakeling van een gasveer en een 
olieveer. De totale stijfheid zal in deze situatie dus lager komen te liggen en dus een 
grotere hysteresis-lus tot gevolg hebben. In het model is hier geen rekening mee gehouden. 
Het is echter niet mogelijk het model te verifiëren bij frequenties hoger dan ca. 5 Hz. Dit 
omdat bij frequenties hoger dan 5 [Hz] de toegestane verplaatsingsamplitude dermate klein 
wordt dat er nauwelijks van een kanaalstroming te spreken is. 
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4.1.2 Verificatie van de resultaten van het uitgebreide model. 

In fig.(4.4) is het kracht/snelheid diagram aangegeven van het uitgebreide model. De 
karakteristieke vorm zoals beschreven een paragraaf 1.3.3 is hierin duidelijk zichtbaar. 

O -I 4.5 05 1 15 

snelheid mfs 

I -15CO' 
-1.5 

844.4): simulaties van het uitgebreide 
dempermodel, 

Ter verificatie is bij verschillende frequenties de simulatie naast de meetdata afgebeeld. 

~ 

1 
ig.(4.5): kracht/snelheid diagram fig.(4.6): kracht/snelheid diagram 

Duidelijk zijn de volgende aspecten zichtbaar: 
* de hysteresis is frequentie afhankelijk. 
* er is asymmetrische demping aanwezig. 
* er is duidelijk de niet lineaire relatie bussen kracht en snelheid aanwezig. 
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Het is zichtbaar dat het uitgebreide model enige afwijking vertoont bij de lagere 
snelheden. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat er niet van reële meetdata gebruik 
gemaakt is. De opmerking in hoofdstuk 4.2.1 omtrent de hysteresis tijdens de 
compressieslag geldt ook hier. 

I 

4.3 Verificatie van het uitgebreide model aan de hand van een Mepstroming 

I k 58oooO [N/m] 

Heb is mogelijk de opening van het kanaal dat de retour- en de compressiekamer met 
elkaar verbindt te verkleinen. In de stand dat deze opening minimaal is moet bij lage 
snelheden duidelijk een klepstroming aanwezig zijn. Dit is ook duidelijk zichtbaar in 
fig.(4.7). Gebruikmakend van deze meetdata en de waarde van k zoals bepaald in 
hoofdstuk 3.3.1 is de volgende fit verkregen, zie fig.(4.7). De waarden van de parameters 
behorende bij deze fit zijn: 

-48496 [Kg/m] I 
II I -36543 [Kg/m] II B2 I 

bij het uitgebreide dempegnodel. 

De bovenstaande parameters, behorende bij het kwadratische dempermodel, zijn geldig bij 
de volgende condities: 

* de temperatuur van de demper is 40 "C. 
* de demper is van het type KON1 special D 80 1964. 
* nagenoeg geen kanaalstroming. 

Uit fig.(4.7) kan men concluderen dat het uitgebreide dempermodel "klepstroming" bij 
lage snelheden goed simuleert. De opmerking gemaakt in hoofdstuk 4.2.1 omtrent de 
hysteresis aan de compressiezijde geldt ook hier. 
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fig.(4.7): krachthnelheid diagram. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

5.1 Conclusies. 

Modelvorming. 

Een model van een hydraulische demper moet in ieder geval de volgende aspecten 
bevatten: * asymmetrische demping. 

* hysteresis. 
* een niet lineaire relatie tussen kracht en snelheid. 

Modellen. 

Het kwadratische dempermodel blijkt uitstekend een demper te kunnen simuleren waarin 
een kanaalstroming dominant is en de excitatie sinusvormig is. Bij de demper die als 
referentie is gebruikt, de KON1 special D 80 1964, geldt dit voor snelheden kleiner dan 
ca. 0.1 [m/s]. 

Het uitgebreide dempermodel beschrijft de karakteristiek van de demper waarin een 
klepstroming dominant is voor lage snelheden , tot ca. 0.2 [m/s], en een sinusvormige 
excitatie goed. 

Parameterschatten. 

Het identificatieprogramma dat gebruik maakt van periodieke evenwichtstoestanden is bij 
de gebruikte modëlformulering niet geschikt om de onbepaalde parameters te schatten. 

De kleinste-kwadraten-methode in combinatie met het criterium dat zegt dat het 
theoretische gedissipeerde vermogen en het praktische gedissipeerde vermogen gelijk 
moeten zijn tijdens een bewegingscyclus is zeer geschikt om de ontbrekende parameters te 
schatten. 

Temperatuurafhankeliik gedrag. 

De temperatuur van de demper bepaalt sterk het karakteristieke gedrag. Bij de gebruikte 
modellering is het noodzakelijk een referentie temperatuur aan te nemen en tijdens de 
metingen hier niet veel van af te wijken. 

Wriiving. 

De wrijvingskracht in de demper is zeer laag en daarom niet in de modellering 
opgenomen. 
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5.2 Aanbevelingen. 

Numerieke methoden. 

De Runga-Kutta procedure, welke gebruikt wordt in M A m ,  is niet robuust genoeg om 
tot een oplossing te komen bij het schatten van de onbepaalde parameters in het 
uitgebreide model. Met de in fortran geprogrammeerde periodieke solver (sparse) is het 
echter wel mogelijk op een snelle en effectieve manier een oplossing te genereren. Het zal 
Q mote voordelen oplevereni zoals bijvoorbeeld een reductie van rekentijcl met minimaal een 
factor lo2 als het gehele programma in fortran geprogrammeerd wordt. 

Temperatuurafhankelii k gedrag 

Zoals is gebleken, is het karakteristieke gedrag van een demper sterk temperatuuraf- 
hankelijk. Het is aan te bevelen het temperatuurafhankelijk gedrag van de parameters te 
onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid is het voldoende om de parameters als functie 
van de temperatuur te beschrijven om een goed dempermodel te verkrijgen bij een 
realistisch temperatuurbereik. 

Proefopstelling. 

Het is wenselijk om met hogere snelheden een demper te exciteren. Om deze hogere 
snelheden te verkrijgen is het noodzakelijk om over een hydraulische installatie te kunnen 
beschikken met meer hydraulisch vermogen. Het is dan ook mogelijk het uitgebreide 
model te verifiëren aan de werkelijkheid. 

~ 
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APPENDIX A. 

Analyse van de meetdata. 

-0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 

snelheid m/s 

:g.(A.l): asymmetrische demping. 

-2001 I 
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 0.2 

snelheid m/s 

I 
fig.(A.2): positie afhankelijk gedrag. 
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snelheid d s  

ñg.(A.3): frequentie afhankelijk gedrag. 

700 r I * I 

. .  
t t i 

60 
300 

30 40 50 
3&11 

60 

-80 

-100 

frequentie : 1 
amplitude : 0.027 

Beide zijn tijderis de metingen niet vexanderd. 

I" J W  "V 

g(A.4): temperatuurs-afhankelijk gedrag. 
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Door de demper met een constante snelheid heen een weer te bewegen kan men op onderstaande wijze een 
indicatie geven van de wrijfingskracht. Ten gevolge van het eigengewicht van de zuiger, zuigerstang en van het 
omhulsel heeft de zuiger een snelheid naar beneden gericht. Door een snelheid te nemen die lager i s  dan de &al- 
snelheid van de zuiger t.g.v de massakracht meet men deze toch massakracht. 
De meetnauwkeungheid waarmee de kracht is bepaald is: 2 0.02 [N3 

Tijdens het verkleinen van de retourkamer geldt Tijdens het verkleinen van de compressiekamer geldt 

V [mmhin] = constant V [mm/min] = constant 

F, = Fw - F, - Fd. 

Fmg = massakracht 
F w  = wrijvingskracht 
Fd -= dempingsl-acht 

Door metingen te vemchten met steeds afnemende snelheid is het mogelijk de dempingkracht (Fd) te elimineren 
door te extrapoleren naar snelheid nul, zie hiervoor de onderstaande figuur. 
Voor de wrijvingskracht (FJ bij snelheid nul geldt dan: 

g.(AS): bepaling wrijvingskracht. 
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APPENDIX B 

Beschriiving van een klepstroming. 

Neemt men de in fig.(B.l) getekende klepstroming aan dan geldt hiervoor: 

X 

L 
! 

fig.(B.l): klepprincipe. 

Voor de klepstroming geldt [li]: 

Q = a,zy& [m 3/s~ 

als y > o  [ml 
als y s 0  ~ [m] 

-P21 =AP w m 2 1  

Voor de klep verplaatsing geldt [ll]: 

F, =k,y [NI 

F, =bvQ2 [NI 
F, =A,AP [NI 
F d = C V Y  [NI 
Fs =ky +FvooIgpm~ng [NI 

my =F, -F, -F -F, -Fd P 

Dit stelsel vergelijkingen is numeriek opgelost. 
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De gebruikte parameters zijn: 
a, = 0.067 [m3/Nlhs2] 
b = 10 w m 5 1  
k = 100000 [ N / q  
h i p e r  = 0.0025 [n/m 1 
*uep = 0.0001 [N/m21 
mldep = o  Fgl  
cv = o  Fdsl 
Het resultaat van de berekening is grafisch weergeven in fig.(B.2). In de grafiek is de 
snelheid, x, uit zet tegen de kracht welke nodig is om de zuiger te bewegen. 

snelheid m/s 

g.( B .2) : kracht/snelheid diagram. 
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APPENDIX C. 

0.45 

0.4 

0.35 

0.3 

Het bepalen van de ingestelde frequentie. 

- 

T= 1.0135 sec. - 

- 

- 

Om de ingestelde frequentie (fopJ van de frequentiegenerator te bepalen is het matlab- 
programma FDATREDP.M gebruikt, zie [7]. De ingestelde frequentie op de 
frequentiegenerator is slechts een indicatie van de werkelijke frequentie waarmee 
geëxciteerd wordt. 
Het algoritme dat voor het bepalen van de ingestelde frequentie gebruikt is, is: 

0.05 

r = residuterm 
n = aantal meetpunten 
a t  = sample tijd. 

- 

t . - A  + . 

Door van een meetpunt, gemeten op tijdstip t, een meetpunt af te trekken dat gemeten is 
op tijdstip t +qat, houdt men een residu over. Als de twee meetpunten exact één periode 
ten opzichte van elkaar verschoven liggen is het residu gelijk aan nul. Op deze wijze is, 
met een nauwkeurigheid van 2 %At, de periodetijd (T) van de excitatie te bepalen en met 
deze waarde de ingestelde frequentie. 
Door een kwadratische functie te fitten op de residutermen rond de periodetijd (T) kan 
men nauwkeuriger de periodetijd bepalen door het minimum van deze functie te nemen. 
Voor een willekeurige meting is de grafische uitvoer van het programma gegeven. 
Met dit algoritme kun man ten op zichte van andere algoritmen, zoals bijvoorbeeld een 
algoritme dat gebruikt maakt van de auto-correlatie, rekentijd besparen daar aangegeven 
kan worden in welk gebied naar de periodetijd gezocht moet worden. 

0.25 $ + 

0.2 t .  
I + 0l o. 1 

+ 

fig.(C.í): residuhijd plot 

TUE 43 



APPENDIX D 

file naam frequentie [Hz] amplitude [m] 

testlQQQ.mat 8.9857 QeQ050 

test2000.mat 0.9857 0.0075 

test3000.mat 0.9857 0.0100 

test4000.mat 0.9857 0.0125 

Meetdata voor het bepalen van het geldigheidsgebeid van het kwadratische model. 

temperatuur ["C] 

40 

40 

40 

40 
~ ~ 

test5000.mat 

test6000.mat 

0.9857 0.0150 40 

0.9857 0.0175 40 

test7000.mat 

test8000.mat 
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APPENDIX E 

Resultaten parameteridentificatie. 

file: test0010.mat k = 561000 
al = 2508 
3 = 1219 
R -  = 28-90 

É; = 35221 
temp. = 40 

freq. = 1.995 

file: test0020.mat k = 595000 
al = 2668 
3 = 1488 

= 25088 
= 28469 

freq. = 1.8970 

Bl 
B2 
temp. = 40 

file: test0030.mat k = 564000 
al = 2961 
3 = 1699 

= 22542 
= 27778 

temp. = 40 
freq. = 3.0000 

Bl 
B2 

file: test0040.mat k = 520000 
al = 3044 
a2 = 1618 

= 19071 
= 27986 

temp. = 40 
freq. = 4.0077 

Bl 
B2 

file: testOO5Omat k = 669000 
al = 3206 
CL, = 2169 

= 19406 
= 21016 

temp. = 40 
freq. = 0.9879 

Bl 
6 2  
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file: test0060.mat 

file: testnnirn.miit 

file: test0080.mat 

k = 618000 
= 2865 

3 = 1659 
= 23527 
= 27133 

temp. = 40 
f'req. = 1.1993 

J31 
J32 

t = S4SOOO 
= 2634 "1 

3 = 1333 
= 25948 
= 31134 

temp. = 40 
fieq. = 1.8079 

J31 
132 

k = 646000 
al = 2890 
cr;r = 1768 

= 24709 
= 27651 

J31 
J32 

file: test0090.mat k = 500000 
al = 3740 
CL, = 2418 
J31 = 10623 

= 16548 
temp. = 40 
f'req. = 4.4917 

J32 

file: test0100.mat k = 570000 
al = 2961 
3 = 1623 

= 20819 
= 25939 

temp. = 40 
fieq. = 3.4629 

J31 
J32 
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