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onderwerp en samenvatting
Dit stageverslag geeft de resultaten weer van een studie naar een
scrrhctieve voertuigvering waarbij gebruik woïdt gemaakt van een
tweestanden demper met preview. Het onderzoek vormt een onderdeel van een oriëntatie om in het geval van sedactieve vering m.b.v.
preview tot een verbetering van het veergedrag te komen. In hoofdstuk 1 zijn de achtergronden van dit en voorgaand onderzoek weergegeven.

In dit verslag is een regelstrategie uitgewerkt die gebruik maakt van
predictive control: Op basis van beschikbare preview informatie wordt
een voorspelling van het toekomstig gedrag van het voertuig gemaakt.
Op grond van deze voorspelling wordt vervolgens een keuze gemaakt
voor de meest geschikte demperstand. In hoofdstuk 2 wordt dit
probleem nader geformuleerd en wordt een relevante voorspelling
gepresenteerd. Hierbij wordt het preview interval in x tijdstappen
verdeeld en worden alle 2" mogelijke demperstandencombinaties die
voor deze deelintervallen bestaan gesimuleerd en geëvalueerd. De
demperstand uit het eerste deelinterval van de combinatie die het
best voldoet wordt gekozen, waarna de procedure zich herhaald met
nieuwe previewinformatie. In hoofdstuk 4 wordt dit algoritme volledig
uitgewerkt en besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies opgenomen: Het algoritme voldoet weliswaar aan de wensen, maar biedt
geen uitmuntende resultaten. Het lijkt gebonden aan structurele
beperkingen als "vaste" schakeltijdstippen en beperkte evaluatie
mogelijkheden.
In hoofdstuk 3 is ter verkrijging van enig inzicht een inventarisatie
gemaakt van enkele mogelijkheden om het veergedrag m.b.v. een
tweestanden demper te verbeteren. Deze inventarisatie is een weergave van enkele ad-hoc simulaties. Een van de gepresenteerde mogelijkheden lijkt uitstekende perspectieven te bieden. Dit zogenaamde
alternatieve algoritme wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. De
gebruikte regelstrategie sluit nauw aan bij eerder in de literatuur
gepresenteerde strategieën voor tweestandendempers.
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

Het veersysteem van een voertuig is schematisch voor te stellen als
parallel geschakelde combinaties van een veer en een demper. Een
veel gebruikt model is het zogenaamde quarter car model. Dit model
is weergegeven in het onderstaande figuur.

m2

I

tY2

I

m, = 1350 kg
m, = 8650 kg
k, = 6.5e6 N/m
k2 = 4.4e5 N/m
b, = 100Ns/m
b, = 43100 Ns/m

De massa's in dit model stellen respectievelijk waarden in relatie
met de as (ml) en het chassis (m2) van het voertuig voor. Tussen as
en ondergrond (wegdek) is een band en tussen as en chassis is een
"schokdemper" gemodelleerd. Het model wordt quarter car model
genoemd omdat slechts een wiel (een kwart) van het voertuig beschouwd wordt. In bijlage A wordt nadere aandacht besteed aan de
modellering die in dit verslag is gebruikt, aan de bijbehorende
bewegingsvergelijkingen en aan een geschikt toestandsmodel.

In het traditionele, passieve veersysteem hebben de veerconstanten
en dempingscoëficenten een vaste waarde. Deze waarden zijn gekozen
als een "compromis" tussen comfort en rijgedrag. Comfort is te
omschrijven als hoe prettig of onprettig een inzittende bewegingen

2

van het voertuig ervaart. In het beschouwde model zijn dit bewegingen van het voertuig ten gevolge van oneffenheden in het wegdek.
Een maat voor comfort is de versnelling
van het chassis. Rijgedrag van het voertuig heeft te maken met de eigenschap van het
veersysteem om bepaalde bewegingen te maken. Bepaalde bewegingen zijn ongewenst of beperkt door constructieve eigenschappen van
het veersysteem. Belangrijke maten m.b.t. hei rijgedïag zijii iil dit
geval de maximaal mogelijke indrukking en uitrekking van de veren
die de band en de schokdemper modelleren. Deze waarden worden
vastgelegd door benodigde dynamische wiellast die voorkomt dat het
voertuig gaat stuiteren en constructieve eigenschappen van de "schokdemper".
Zoals gezegd zijn de eisen die comfort en rijgedrag stellen aan de
instelling van het veersysteem tegenstrijdig. Een goed comfort vereist
een zo klein mogelijke versnelling van het chassis. Dit is via het
bovenstaande model te vertalen naar lage waarden van de veerstijfheid (k2) en de dempingscoëficent (bJ. Het rijgedrag daarentegen
stelt eisen aan de maximaal en minimaal optredende uitwijking van
de veren zodat stijvere veren en hogere demping vereist zijn.
Onder het dynamisch gedrag van een veersysteem worden de
responsies van het systeem onder invloed van verstoringen in het
wegdek beschouwd. In het kader van dit onderzoek naar veersystemen
bedoel ik met dynamisch gedrag met name de versnelling y2 van het
chassis en de maximaal en minimaal optredende uitwijking van de
veer in de schokdemper die uit te drukken is als de relatieve verplaatsing y2-yi van de beide massa's. De maximale positieve waarde van
in het gebruikte model is gelijk aan 14cm, de minimale negay2 -y1
tieve waarde van y2-y1 is gelijk aan -9cm. Deze waarden zijn net
zoals de waarden van de instellingen van het bestaande passieve
veersysteem afkomstig uit voorgaande onderzoeken (en van DAF).
De instellingen van het passieve veersysteem vormen dus een
compromis. Om het dynamisch gedrag van voertuigen te verbeteren
wordt er onderzoek verricht naar nieuwe typen veersystemen: de
zogenaamde actieve en semi-actieve veersystemen. Een actief systeem
bestaat meestal uit een hydraulische cilinder (actuator) die tussen de
as en het chassis is bevestigd; een semi-actief systeem bestaat vaak uit
een instelbare demper die parallel gemonteerd is met een passieve
veer tussen as en chassis. Deze (semi-)actieve veersystemen bieden de
mogelijkheid het dynamisch gedrag van het voertuig aan te passen aan
de weg- en rijomstandigheden, waardoor tijdelijke aanpassing aan
speciale omstandigheden mogelijk is en de instellingen van het
veersysteem geen star compromis meer hoeven te vormen tussen de
verschillende eisen die comfort en rijgedrag stellen.
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In het geval van een actief veersysteem berekent een regelsysteem
op ieder moment de benodigde kracht die de actuator moet leveren
om zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde eisen. Als toestandsgrootheden worden bijvoorbeeld de verplaatsingen en de snelheden
van as en chassis gebruikt terwijl de uitgang gebaseerd is op het
minimaliseren van de versnelling van het chassis onder randvoorwaardeo m.b.t. de uitrekhg vm de veren tussen a en chassis. B e regelstrategie die de insteiiing van de demper in hei sed-actieve veeiisysteem regelt is in bekende gevallen gebaseerd op de siraiegie die
gebruikt wordt bij actieve systemen. Er is echter een belangrijk
verschil: het semi-actieve systeem is niet in staat om energie te
leveren aan het systeem. Op de momenten dat volgens de regeling
voor het actieve systeem energie geleverd zou moeten worden wordt
de demping zo laag mogelijk ingesteld.
De toepassing van actieve en semi-actieve veersystemen laat
mogelijkheden tot verbetering van het dynamisch voertuig gedrag zien
ten opzichte van passieve systemen. De resultaten van het semiactieve veersysteem verschillen in voorkomende gevallen weinig met
die van het actieve.
Deze nieuwe typen instelbare veersystemen bieden meer interessante mogelijkheden. In een recent onderzoek van Huisman is de
mogelijkheid van het gebruik van preview in een actief veersysteem
onderzocht.’ Preview houdt in dat het wegdek van te voren bekend
is. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door metingen aan de as
etc. van de voorwielen te verrichten en deze gegevens door de geven
aan de regelaar van de actieve vering van de achteras. De resultaten
van het actieve systeem met preview zijn zeer veelbelovend te noemen. Een groot nadeel is echter dat een groot piekvermogen vereist is
om de actuator op elk moment de gewenste kracht te laten leveren.
In figuur $1 zijn in het kort enkele resultaten uit het onderzoek van
Huisman weergegeven waarin vergelijkbare resultaten van het actieve
systeem met preview vergeleken wordt met het originele passieve
systeem. (N.B. figuren genummerd met een $-teken zijn opgenomen
in een aparte bijlage achter in dit verslag.)
Nadat de resultaten van een actief veersysteem met preview
bekend waren is in een aansluitend onderzoek geprobeerd een semiactief veersysteem met gebruik van preview te ontwerpen? Een semiactief systeem zou het nadeel van (een te groot) te leveren vermogen
niet kennen omdat het niet in staat is energie te leveren. De regelstrategie van dit semi-actieve systeem was gebaseerd op die van het

Rudolf Huisman, ’An investigation into the theoretica2feasibizity of active suspensions with
preview’,WFW 9û.û42,1990.
Ruud Heikoop, ’Semi-actievevering met preview’, WFW 91.035, 1991.
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actieve systeem waarbij de continu instelbare dempingscoëfficent
minimaal werd gekozen wanneer het actieve systeem energie zou
moeten leveren. De resultaten van dit semi-actieve systeem vallen
tegen en zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met die van het
actieve systeem. Het voordeel van de actieve vering met preview, die
door middel van het toevoeren van energie aan het systeem optimaal
gebmik k a ì mike0 WE de idormatie ever het toekomtige wegdek
gaat voliedig verioren in het semi-actieve systeem. Ook ai is irhmiìtie over het toekomstige wegdek bekend, het semi-acthe sysieeiri is
niet instaat hierop in te spelen voordat dit wegdek inderdaad bereikt
wordt. Opmerkelijk is verder dat de resultaten van het semi-actieve
veersysteem nauwelijks beter en in enkele gevallen zelfs slechter zijn
dan die van een passief veersysteem. In figuur $2 zijn enkele resultaten van dit onderzoek grafisch weergegeven.
De tegenvallende resultaten van dit laatste onderzoek leidden tot
het huidige onderzoek naar semi-actieve vering met preview. Het was
duidelijk geworden dat de regelstrategie die gebruikt wordt in het
actieve-systeem in het geval van preview niet zondermeer toegepast
kan worden in het semi-actieve systeem. Uit de verwachting dat preview hoe dan ook tot betere resultaten zou moeten kunnen leiden
sprak de conclusie dat nader onderzoek naar een geschikte regelstrategie voor semi-actieve vering met preview zinvol is.
Dit onderzoek vormt een onderdeel van een oriëntatie naar
mogelijkheden om in het geval van semi-actieve vering met behulp
van preview tot betere resultaten met betrekking tot het dynamisch
gedrag van een voertuig te komen. Een van die mogelijkheden is het
gebruik van een zogenaamde twee-standen demper. Dit wil zeggen
een demper waarvan een hoge of een lage dempingscoëfficent ingeschakeld kan worden. Het toepassen in simulaties van een dergelijke
eenvoudige instelbare demper kan misschien tot meer inzicht leiden
in de mogelijkheden van preview voor semi-actieve veersystemen.
Bovendien zijn dergelijke dempers ook werkelijk beschikbaar op
industrieel niveau. In dit onderzoek wordt zo'n demper gebruikt.
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Hoofdstuk 2 P R O B E E E M O M S C m N G

.

Het uitgangspunt van deze stage opdracht wordt gevormd door een
semi-actief veersysteem dat gebruik maakt van een twee-standen
demper. Het algoritme dat de stand van de demper op elk moment
bepaald maakt gebruik van preview. De regelstrategie waar van uit
wordt gegaan is een soortpredictive control. Dit wil zeggen dat een
voorspelling wordt gemaakt van het toekomstige gedrag van het
voertuig over het previewtijdsinterval [t,t + Tp], dit is het tijdsinterval
waarvoor het toekomstige ingangssignaal in de vorm van het wegdek
bekend is, waarna op basis van die voorspelling een keuze voor de
demperstand over een tijdsinterval [t,t + At] van het werkelijke systeem
gemaakt wordt. Vervolgens wordt de procedure herhaald met de
Op
nieuwe preview informatie over het tijdsinterval [t + At,t + At + Tp].
deze manier wordt steeds een keuze van de demperstand over een
tijdsinterval At gemaakt.
Een voorstel om een relevante voorspelling van het systeem te
maken3 is het previewtijdsinterval te verdelen in x tijdstappen T,/x
en het dynamische gedrag van bet voertuig voor alle 2" mogelijke
combinaties van demperstanden in dit previewinterval te simuleren.
Uit deze simulaties kan vervolgens de "beste" oplossing gekozen
worden, waarna de demperstand uit het eerste tijdsinterval van deze
seconden op het
gekozen oplossing gedurende At (met At < Tp/x)
werkelijke systeem gezet kan worden en de responsie van het voertuig
bepaald kan worden.
Het is mogelijk deze regelstrategie te bestuderen door implementatie in het software pakket PC-Matlab, waarmee computersimulaties
met het systeem in toestandsbeschrijving worden uitgevoerd. In dat
geval kunnen we een "off-line" en een "on-line" simulatie programma
onderscheiden.

Voorgesteld door Rudolf Huisman in de stageopdracht.
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Het off-line programma is een evaluatie programma dat een keuze
voor de demperstand in het eerste deelinterval van het previewinterval maakt door het dynamisch gedrag van het voertuig voor alle 2"
combinaties van de demperstanden hoog-laag over het previewinterval
te voorspellen en deze combinaties te evalueren met behulp van minimale en maximale waarden (en eventueel grafische weergave) van de
cipiïedende veerweg en versrdhg, wmmz (ie 'leste" keuze met
betrekking tot deze relatieve verplaatsing y2 - yi en y2 van de Qemperstand in het eerste tijdsinterval T,/x gemaakt wordt.
Het "on-line" simulatie programma simuleert het werkelijke
systeem over het deelinterval [t,t + At] met de gekozen demperstand.
Het resultaat in de vorm van de '"werkelijke" responsie over dit
interval wordt achter vorige simulaties geplakt en geeft de totaal
responsie van het werkelijke systeem. De toestand op tijdstip t + At
vormt de basis van een nieuwe "off-line" voorspellende simulatie.
De problemen die aan het licht komen wanneer simulaties met dit
algoritme worden uitgevoerd zijn samen te vatten in de volgende
vragen:

1.

Hoe kan een automatische keuze van de "beste" combinatie
van demperstanden uit de 2" mogelijkheden gemaakt worden.

-

welke criteria worden gebruikt en wat is hun onderlinge
verhouding?
wat is de invloed van een eenmaal gemaakte keuze voor
een interval op latere intervallen?

2.

Welke mogelijkheden bestaan om met een twee standen
demper het dynamisch gedrag te verbeteren? Wat zijn gunstige
momenten om te schakelen? Op welke manier kan daar rekening mee worden gehouden in het keuze algoritme?

3.

Wat is de invloed van de grootte van het tijdsinterval At (dit is
dus de repricoke van de maximale schakelfrequentie van de
demperstand)

-

Hoe groot kan deze frequentie (in de praktijk) zijn, hoe
groot moet deze frequentie zijn om tot goede resultaten
te komen?
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-

Moet dit tijdsinterval constant zijn, of moet de grootte
van het interval bepaald worden uit de eigenschappen
van het signaal uit de simulatie?

4.

Wat is de invloed van x, het aantal tijdsintervallen waarin het
prcviewhtrsd vpgedeeld w ~ r d t .W& is de hdnect op de
evaiuatie en is er een reiatie aan ie wijzen mei bi?

5.

Welke twee demperstanden hoog-laag kies je, waarom en in
welke omstandigheden?

Om enig inzicht in deze problemen te krijgen geef ik in het
volgende hoofdstuk een inventarisatie van enkele mogelijkheden om
het gedrag van een semi-actief veersysteem met behulp van een
tweestanden demper te verbeteren, waarna ik in hoofdstuk vier terug
kom op het hiervoorgestelde algoritme en een bespreking van enkele
van deze problemen.
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Hoofdstuk 3 IVENTAXUSATIE

In dit hoofdstuk bespreek ik een aantal mogelijkheden om met
behulp van een schakelbare demper het dynamisch gedrag van een
veersysteem te veranderen. Hiertoe komen een aantal situaties aan
bod. Deze situaties vloeien voort uit experimenten met simulaties die
als doel hadden om meer inzicht in de mogelijkheden en de beperkingen van de schakelbare demper te krijgen. De door mij verkregen
inzichten probeer ik in dit hoofdstuk geordend weer te geven. Dit
hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. Om te beginnen bespreek ik de
situatie waarbij het ingangssignaal (wegdek) als een "maximale" stap
gekozen is en bekijk ik specifieke problemen en mogelijkheden van
de schakelbare demper in deze omstandigheid. Vervolgens laat ik in
paragraaf I1 resultaten van experimenten zien waarin een stap als
wegdekoneffenheid gebruikt is die een kleinere hoogte heeft. Het
blijkt dat vooral in deze situatie de instelbare demper interessante
toepassingen laat zien. Daarna heb ik enige opmerkingen over de
keuze van schakelmomenten. Ik laat zien dat het niet verstandig is om
op willekeurige momenten te schakelen en leid "optimale" schakelmomenten af. Tenslotte bekijk ik in paragraaf w7 de mogelijkheden
van een andere, voor semi-actieve vering reeds bekende, regelstrate@e. Deze regelstrategie maakt gebruik van de in de voorafgaande
paragraaf ontdekte optimale schakelmomenten en laat zeer veel
belovende resultaten zien.

I.

-

stap maximaal, zodanig dat de maximale veerweg van
-0.09m benut wordt bij het passieve systeem.

De stapgrootte van 0.071m is zo gekozen dat voor het passieve systeem (met dempingcoëfficent b, =43100 Ns/m, zie
bijlage A) de maximaal beschikbare veerweg y2-yi van -0.09m
volledig benut wordt. Deze staphoogte is ook in de eerdere
onderzoeken vi111 Huisman en Heikoop gebruikt. De bijbehorende maximaal optredende waarde van de versnelling van het
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chassis (yz) bedraagt dan 18.78 m/s2. Zie figuur $3, waarin het
dynamisch gedrag van het oorspronkelijke passieve systeem is
weergegeven.
Het blijkt heel moeilijk om met behulp van een schakelbare
demper een verbetering in deze maximale waarde van de versnelling aan te brengen als een grotere veerweg absoluut niet is
toegestw. Zonder veel succes heb BK geprobeerd ÛG tireeskmden demper toe te passen in deze situatie. Een lagere waarde
van de dempingscoëfficent in deel-tijdsintervallen kan weliswaar leiden tot een lagere waarde van de versnelling, maar
zo'n lagere demping leidt gegarandeerd tot een grotere en
onacceptabele veerweg. Ter illustratie van dit effect laat ik in
de figuren $4a t/m 4d het dynamisch gedrag van een semiactief systeem zien. In deze figuren wordt op achtereenvolgende tijdsintervallen van 0.Olsec na de stap geschakeld tussen de
lage en de hoge demperstand. De lage en de hoge demperstand zijn hier gekozen als 20000 en 43100 Ns/m.
Duidelijk is te zien dat niet alleen de reeds aangegeven
problemen van een overschrijding van de veerweg optreden,
maar ook dat er problemen met betrekking tot de keuze van
het schakelmoment ontstaan; er treden vaak pieken in het
versnellingssignaal op die even groot of groter zijn dan de versnelling van het oorspronkelijke passieve systeem. Op deze
problemen m.b.t. het schakelmoment kom ik in paragraaf I11
van dit hoofdstuk terug.
Het blijkt dus heel moeilijk om met behulp van een schakelbare (tweestanden) demper een verbetering in het dynamisch
gedrag aan te brengen. Opzich is dit geen probleem. De te
ontwerpen regelstrategie hoeft niet perse tot betere resultaten
te leiden voor deze "uiterste" situatie (maximale stap). Dit is
zelfs onwaarschijnlijk omdat het passieve systeem in dit geval
een optimale dempingsrealisatie biedt ten aanzien van de
veerweg. Het is daarom voldoende als het semi-actieve systeem
niet slechter functioneert. Betere resultaten liggen wel voor de
hand in situaties waarin een minder critische stapgrootte wordt
aangeboden. Aan deze situatie besteed ik aandacht in de
volgende paragraaf.
Toch is er een zeer interessante mogelijkheid om het gedrag
van het veersysteem met behulp van een schakelbare demper
te %erbeteren" waneer zo'n maximale stap wordt aangeboden.
De maximale waarde van de versnelling kan behoorlijk verlaagd worden (tot 16.0 m/s2, een verbetering van 14.5%) wanneer het semi-actieve systeem snel kan schakelen (200 Hz)
tussen verschillende demperstanden. De opmerkelijke resultaten zijn weergegeven in figuur $5. De schakelintervallen zijn
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0.005s en de gebruikte dempercoëfficenten (b2) in de achtereenvolgende tijdsintervallen bedragen 120, 60, 45, 38, 35, 35,
40, 50, 80, 43.1 *1000 Ns/m. Het moge duidelijk zijn dat een
dergelijke realisatie niet met een tweestandendemper te verwezenlijken is.
Over de praktische consequenties van een dergelijke heftig
gesehake!de demper e?i, mogelijke "verbetering" van het com- 1---L....: :
fort iaat ik me niet uit. De mogeujirneueri
v o w gGUlLLlk 1x1
semi-actieve veersystemen van deze demperimtellingen zouden
nader onderzocht kunnen worden. De gevonden instelling is
een resultaat van mijn onderzoek naar de beste keuze voor de
demperstanden hoog-laag in het semi-actieve veerconcept dat
ik beschouw en de invloed van de grootte van het schakelinterval At hierin.
1a.1

11.

-

1-

een kleinere stap dan de in het vergelijkbare passieve
geval maximaal toelaatbare.

Zoals hierboven aangestipt zijn de resultaten van toepassing
van een schakelbare demper mogelijk veel interessanter voor
een kleinere stap als ingangssignaal. Met een vaste instelling
van de dempingcoëfficient voor alle ingangssignalen (lees:
wegdekoneffenheden) neemt de relatieve verplaatsing van de
beide massa's (de veerweg) evenredig af met een kleinere
staphoogte. Ouk bij de toepassing van een lineaire regeling van
een continue instelbare semi-actieve demper, zoals in het
onderzoek van Ruud Heikoop die de optimale regeltheorie
heeft gebruikt voor de bepaling van de demperstand, is er een
lineaire relatie tussen de veerweg en de staphoogte. De wens
van de semi-actieve demper is nu juist om de optredende
versnelling te verkleinen door de beschikbare veerweg beter te
benutten. In het geval van een maximale stap is deze veerweg
al volledig benut en is een verbetering moeilijk te realiseren
(zie de vorige paragraaf). Maar wanneer de staphoogte kleiner
is en de gebruikte veerweg dus afneemt, is er een mogelijkheid
de veerweg te vergroten ten gunste van een kleinere versnelling.
Met een instelbare demper zoals ik die beschouw kan de beschikbare veerweg beter benut worden door een kleinere versnelling te kiezen "ten kostte" van een grotere veerweg. In feite
wordt dit mogelijk gemaakt doordat ik niet langer een lineair
tijdsonafhankelijk model gebruik, maar het semi-actieve veersysteem modelleer als een tijdsajhankelijk systeem door in elk
tijdsinterval een andere dempingcoëfficent, dus een andere
systeemmatrix te introduceren. Het is nu dus mogelijk te
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kiezen voor een kleinere waarde van de maximale versnelling
waarbij een grotere, acceptabele veerweg gebruikt wordt. Dit
biedt uitstekende perspectieven voor comfortverbetering.
Een probleem wat in dit geval geïntroduceerd wordt is dat
wanneer een kleinere stap als ingang beschouwd wordt een
veel lagere demping toegelaten is zonder dat de maximale
veer;iveg overschreden dreigt te worden. Dit heeft niet alleen
--lrll.onrr
gunstige effecten op de maximaal optreutxiw v C m
~ c ~ l l l 5m
, ar
doordat de demping veel kleiner Is gekozen duurt het ook veel
langer voordat de effecten van de stap op de ingang volledig
uitgewerkt zijn. Het is niet duidelijk hoe en hoezwaar deze
effecten meegewogen dienen te worden in de keuze van de
demperstand, ofwel welke kwalitatieve invloed deze effecten
op het comfort hebben. Bovendien is er een probleem welke
waarden de demperstanden hoog-laag moeten krijgen: enerzijds moet het systeem ook bij de maximale stap nog steeds
voldoen, anderzijds zou misschien voor elke staphoogte een
"optimale" demperwaarde ingesteld kunnen worden. Terwijl
slechts twee standen ter beschikking staan.
In figuur $6 wordt als ingangssignaal een halve stap (0.Q35m)
aangeboden en zijn twee instellingen van een passieve demper
met respectievelijke dempingcoëfficenten van 20000 en 43 100
Ns/m vergeleken. De keuze van de lage demperstand is een
arbitraire waarde die in mijn algoritmen consequent gebruikt
heb. Het is duidelijk dat deze lage demperstand gewenste
resultaten levert ten aanzien van een lagere versnelling en een
grotere veerweg, maar de effecten van de langere doorwerking
van de responsie en "het meerdere malen op en neer bewegen"
van het chassis op de beleving van het comfort zijn waarschijnlijk niet acceptabel. Hoewel de passieve instelling op de lage
demperwaarde tegemoet komt aan de eisen die we stellen,
biedt deze instelling al met al geen verbetering ten opzichte
van de hoge demperstand die het oorspronkelijke passieve
systeem voorstelt.
1

111.

-

--1---1--1-

enige opmerkingen over schakelmomenten

In het semi-actieve veerconcept wat ik beschouw wordt een

tweestanden demper gebruikt. Ter bepaling van de demperstand in een bepaald tijdsinterval moet er een keuze-algoritme
ontworpen worden. In dit algoritme lijkt het onverstandig op
een vast (bijvoorbeeld steeds op een, door het in hoofdstuk 2
voorgestelde, off-line algoritme bepaald vast interval At) tijdsmoment te schakelen van demperstand. Er kunnen dan pieken
in het versnellingssignaal optreden die tenminste even groot,
maar vaak veel groter zijn dan de responsie van het te verbete-
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ren passieve systeem. Hieronder volgt ter illustratie een klein
onderzoekje naar het gunstigste sckakelmoment.

In figuur $7 zijn het versnellingssignaal f . en de relatieve
snelheid yz-yl voor een hoge en een lage (passieve) instelling
van de demperwaarde weergegeven (resp. 43100 en 2oooO
NsJm) veer een h&7e sfup (0,035m).De wempc; is om de v a sitrellbg te verlagen ~ Q C Zmiddel van het schakelen van een
twee standen demper. In het geval van een halve stap is dit
mogelijk door de demping op het eerste moment na de stap te
verlagen. Gezocht wordt naar de gunstigste schakelmoment.
Voor een beter begrip beschouw ik in eerste instantie slechts
0.10 sec na de stap.
Een eerste mogelijk schakelmoment is het moment waarop
de versnelling gelijk is aan nul. De tijdstippen waarop dan
wordt geschakeld zijn m.b.v. de data uit figuur $7 te bepalen
als die momenten waarop de versnelling van de respectievelijke passieve systemen door nul gaat. Voor beide demperstanden
zijn dit twee verschillende tijdstippen. (Zie figuur $7 hoog-laag
respectievelijk t=0,149 en 0,153 sec). N.B. omdat ik nu alleen
geinteresseerd ben in schakelmomenten, beschouw ik alleen de
eerste nuldoorgangen van de versnelling. Het systeem wat
ontstaat als op dat moment geschakeld wordt is dus niet echt
semi-actief te noemen. Ter onderscheid met bijv. passieve
systemen zal ik "semi-actief' in deze gevallen tussen aanhalingstekens plaatsen. In figuur $8 zijn de resultaten van de
"semi-actieve" veersystemen die ontstaan wanneer op deze
tijdstippen wordt geschakeld van laag naar hoog weergegeven
(N.B. om de eerste klap op te vangen is de demperstand op
het tijdstip van de stap dus laag ingesteld.) In de linkerkolom
zijn onder elkaar versnelling en veerweg van het "semi-actieve"
systeem te zien dat ontstaat wanneer op het tijdstip dat de
versnelling van het passieve systeem met de hoge demping
gelijk is aan nul. In de rechter kolom zijn respectievelijk de
versnelling en de veerweg tezien van het "semi-actieve" systeem
waarin geschakeld is op het moment dat de versnelling van het
passieve systeem met de laag ingestelde demping gelijk is aan
nul. In alle grafieken is steeds als referentie (gestippeld) het
oorspronkelijke passieve systeem (dus met de hoge demping,
b, =43100 Ns/m) weergegeven. Het is immers dit systeem wat
we op de een of andere manier willen verbeteren.
Uit deze figuur is duidelijk te zien dat schakelen op deze
momenten oninteressante sprongen in de versnelling oplevert.
A l s tweede schakelmogelijkheid beschouw ik in figuur $9 de
arbitraire momenten stap + 0.02 en stap + 0.04 sec. Deze tijdstip-
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pen worden gevonden met het eerder voorgestelde predictive
control algoritme als A t gekozen wordt als 0.01 of 0.02s. Arbitraire tijdstippen blijken in het algemeen zeer slechte resultaten te geven. Vaak treden enorme sprongen in de versnelling
op. In dit geval is duidelijk te zien dat schakelen op
stap + 0.02sec een enorme piek geeft. Tijdstip stap + 0.04 lijkt
prima te vsidoen, maar diî is echter "towdig" ûmd2t Uit
schakelmoment dicht in de buurt ligt van het moment waarop
de relatieve snelheid u2
-yr) gelijk is aan nul.
Dit geeft tevens de derde mogelijkheid voor schakelmomenten aan die ik bestudeerd heb: Schakelen op tijdstippen waar-y1) gelijk is aan nul. De
op de de relatieve snelheid u2
verwachting op basis van de bewegingsvergelijking zoals afgeleid in bijlage A:

is dat gunstige schakeltijdstippen zich voordoen op de momenten dat de relatieve snelheid gelijk is aan nul. Bij verandering van b, treden immers geen sprongen op in de versnelling
van het chassis als de relatieve snelheid gelijk is aan nul. Deze
momenten zijn met behulp van figuur $7 te bepalen. Voor
beide (passieve) demperstanden blijkt dit tijdstip in benadering
gelijk te zijn: t = O. 143 sec. In figuur $10 is het dynamisch
gedrag van het "semi-actieve" systeem waarin geschakeld wordt
op dit tijdstip weergegeven. De resultaten zijn prachtig, er
treedt absoluut geen piek op in de versnelling. Tevens is in dit
figuur het originele passieve systeem gestippeld weergegeven.
De verbetering van het dynamisch gedrag (vergelijk veerweg en
versnelling van het "semi-actieve" en passieve systeem) is
duidelijk te zien. In de volgende paragraaf kom ik hierop terug.

gebruik van een semi-actieve on/off demper.

In het kader van semi-actieve vering zonder preview is al
veel onderzoek verricht. In het bijzonder is onderzoek verricht
naar regelstrategieën en typen instelbare dempers. Mijn aandacht gaat uit naar onderzoek met betrekking tot zogenaamde
on/off dempers en de bijbehorende regelstrategie. On/off
dempers zijn tweestandendempers zoals ik die ook wil gebruiken. In zijn onderzoek presenteert Ruud Heikoop deze dempers als een mogelijkheid om semi-actieve vering te realiseren.
De regelstrategie voor een (semi-)actieve on/off demper wordt
in de literatuur gegeven op basis van het snelheidscriterium
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(y, -y,)*y2. Dit is het produkt van de relatieve snelheid van de
beide massa’s en de snelheid van het chassis. A l s (9, -y,)*y2 >
O is dient volgens deze regelstrategie energie gedissipeerd te
worden. Dit wil zeggen dat de demperstand van het semiactieve systeem hoog of te wel on gekozen moet worden. Wanneer ( j 2 - >; \l *, ya echter < O is, dient in termen van actieve
systemen energie geleverd te worden. In 5et seíìjìi-ûctieve gemi
betekent ciit dat de demperstand
of te wel of moet
worden gekozen. Dit schakelschema is weergegeven in de
figuur op de volgende bladzij.
Op de volgende bladzij is tevens een “logische” tabel van dit
snelheidscriterium weergegeven. Hier stellen y,, y, respectievelijk de grootte van de snelheden van de massa’s m, en m, voor,
terwijl het bijbehorende teken of de richting van deze
snelheden weergeeft. Zie de schets in bijlage A, is omhoog
gericht, is naar beneden gericht. Verder spreken de kolom
inhouden in deze tabel voor zichzelf: Mogelijkheden geeft aan
welke combinaties van snelheden het teken vormen, resultaat
geeft de relatieve beweging van de massa’s in die situatie aan,
dus naar elkaar toe of uit elkaar, en opdracht geeft de demperstand weer.
Uit deze tabel blijkt dat in een viertal gevallen de demperstand hoog gekozen wordt en dus energie gedissipeerd wordt:
Wanneer de snelheden van y1 en y2 tegengesteld gericht zijn of
wanneer de snelheden gelijk gericht zijn (positief of negatief),
maar de grootte van de snelheid y2 > y,. In slechts twee situaties wordt de demperstand laag gekozen: wanneer de snelheden gelijk gericht zijn, maar de grootte van de snelheid y2 < yl.
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Mijn bedoeling met deze regelstrategie is het inschatten van
het effect van preview op deze regelstrategie en mogelijk
gebruik in een algoritme. Mijn aandacht vloeit voort uit de
resultaten van de vorige paragraaf waarin als gunstige schakelmomenten de tijdstippen waarop de relatieve snelheid gelijk is
aan nul werden aangetoond op basis van de bewegingsvergelij&ïg.

Overigens wordt in deze regeistrategie niet de relaîieve siielheid opzich gebruikt om de schakelmomenten te bepalen, maar
het snelheidscriterium u2-yi)*yz waarin nog de extra factor
voorkomt. Deze extra term is noodzakelijk om tot een
32
efficiënte regelstrategie te komen. De extra nuldoorgangen die
de snelheidsterm j2opleverd worden nu ook gebruikt als
schakelpunt voor de demper. Vanzelfsprekend heeft dit invloed
op het dynamisch gedrag van het semi-actieve systeem omdat
dit mogelijk geen ideale schakelpunten zijn in de zin dat er
toch nog pieken in het versnellingssignaal op kunnen treden.
Toch is de invloed van deze extra termen beperkt en laat ik ze
hier buiten beschouwing. De reden hiervan bespreek ik aan het
einde van deze paragraaf.

In de volgende figuren laat ik de resultaten van toepassing

van deze regelstrategie op een veersysteem met een tweestanden demper zien. Als ingangssignaal gebruik ik een stap die de
halve grootte heeft van de maximale stap. Allereerst is in
figuur $11 voor een passieve demper instelling van zowel
b, =20000 als b, =43100 Ns/m (y2 -yi) *y2 weergegeven als
funktie van de tijd. Het is nu voor beide funkties apart mogelijk de nuldoorgangen van dit snelheidscriterium te bepalen en
deze tijdstippen te gebruiken als schakelmomenten voor het
semi-actieve veersysteem. Het is duidelijk te zien dat beide
passieve instellingen andere schakelmomenten voorschrijven. In
figuur $12 wordt de totaal responsie van het semi-actieve systeem waarin volgens de besproken strategie op deze tijdstippen
geschakeld wordt vergeleken met de responsie van het originele passieve systeem. Voor de goede orde vermeld ik hier dat
dit een ad-hoc simulatie betreft, waarin ik de eerst de schakelmomenten bepaald heb en deze vervolgens in een simulatie
met de achtereenvolgende lage en hoge demperstand over de
vastgelegde tijdsintervallen gestopt heb. Het is dus (nog) geen
automatisch semi-actief algoritme.
De schakeltijdstippen van het semi-actieve systeem in $12
zijn berekend met de tijdstippen die volgen uit het snelheidscriterium van b,=20000 en niet van 43100 Ns/m omdat deze
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betere resultaten te zien gaven. Dit is te verklaren doordat in
het geval van hoge demping veel minder nuldoorgangen bestaan (zie figuur $11) die in het gesimuleerde systeem waarin
afwisselend de hoge en lage demping gebruikt wordt wel
optreden. Overigens zijn slechts de eerste drie (gearceerde)
nuldoorgangen van <y2-yi)*y2 (20000) gebruikt om te schakelen. D
it gaf betere redtaten Sm aiie schakeitijdstippen te gebruiken. Dit wordt verklaard doordat de betreffende schakeltijdstippen berekend werden met een vaste instelling voor
b2=2ûû00(figuur $ll), maar in de simulatie van het semiactieve systeem afwisselend 2oooO en 43100 gebruikt wordt.
Hierdoor blijken de vergelegen schakeltijdstippen iets te verschuiven, waardoor ze niet meer zogoed te gebruiken zijn (en
toch pieken in de versnelling optreden). Dit probleem kan
worden opgelost door de schakeltijdstippen steeds opnieuw te
berekenen, wat in het geval van preview natuurlijk zeer wel
mogelijk is. Overigens leveren de eerste drie doorgangen prima
resultaten.
De resultaten van toepassing van deze regelstrategie op mijn
veersysteem met een stap die de halve grootte heeft van de
maximaal beschouwde stap zijn veelbelovend. De maximaal
optredende versnelling neemt af, de gebruikte veerweg neemt
toe (maar mag de toegelaten veerweg vanzelfsprekend niet
overschrijden) en de "gemiddelde" demping is zo groot dat een
stapsignaal op de ingang in een redelijke tijd is uitgedempt.
De schakeltijdstippen die deze regelstrategie aanwijst zijn mooi
gekozen als de tijdstippen waarop het snelheidcriterium gelijk
is aan nul, wat betekent dat de relatieve snelheid gelijk is aan
nul, zodat rare sprongen of pieken in versnelling niet voorkomen. De schakelfrequentie ligt alleszins acceptabel onder de 25
Hz. In het voorafgaande liet ik al merken dat de invloed van
de schakelmomenten die bepaald worden door de extra term
zeer beperkt is. Ik kan dit nu laten zien met behulp van de
y2
figuren $13en $14 waarin voor de respectievelijke passieve
instellingen b,=20000 en b2=43íûû de funkties y2 en oil -y2)y2
in één grafiek zijn weergegeven. Duidelijk is te zien dat het
aantal nuldoorgangen van j2
beperkt is en bovendien veel
minder frequent optreden. In het bovenstaande voorbeeld
worden alleen de eerste drie (in figuur $11gearceerde) nuldoorgangen gebruikt. In dit geval is dus niet eens een nuldoorgang van y2 gebruikt, waardoor de invloed te verwaarlozen is.
Wat de invloed op langere termijn is, bijvoorbeeld wanneer
niet één stap maar meerdere achtereenvolgende stappen
opgevangen dienen te worden is mij nog niet helemaal duide-
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lijk. Naar dit probleem zou nader onderzoek besteed kunnen
worden.
Andere problemen die nog steeds optreden zijn de keuze
van de demperwaarden voor de standen hoog-laag en de
aanpassing van de strategie zodanig dat de resulaten voor alle
iiìgzagss@a!e;i acceytzb! zij^. (N.R. m d s hef mi gepresenteerd is kan deze strategie niet op een voile stap worden
toegepast omdat wanneer de lage demperstamcl Ingeschakdd
wordt onmiddellijk de beschikbare veerweg overschreden
wordt.) Een interessante oplossing biedt het geschikt maken
van deze strategie voor preview, dat wil zeggen het inpassen
van deze regelstrategie in mijnpredictive control preview theorie
waain sprake is van een keuze van de demperstand op basis
van een simulatie over het preview interval. Het keuzemechanisme maakt dan dus gebruik van preview. Ook in dit geval
kunnen we denken aan een off-line evaluatie van het preview
interval, waarna de beste keuze op een on-line simulatie
toegepast kan worden. Zie voor een verdere uitwerking van dit
algoritme hoofdstuk vijf.
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Hoofdstuk 4 BESPREKING EN BESULTATEN

In dit hoofdstuk kom ik terug op het in de stageopdracht voorgestelde algoritme voor een semi-actief veersysteem. Dit algoritme, een
tweestanden demper met gebruik van preview, werd al in hoofdstuk 2
besproken. Het door mij geschreven Matlab programma dat dit
veersysteem simuleert is opgenomen in bijlage B. Aan de hand van
enkele simulatie resultaten van dit programma en de inzichten uit de
inventarisatie in het vorige hoofdstuk, wil ik de problemen die optreden in dit algoritme, zoals opgesomd in hoofdstuk twee, bespreken.
Een van de belangrijkste eigenschappen van dit algoritme zijn de
criteria die gebruikt worden om een selectie van de "beste" combinatie van de demperstanden te maken. Ik heb gekozen voor een selectie
op basis van een acceptabele veerweg en de som van de absolute
waarden van de maximaal en minimaal optredende versnelling, beide
criteria over het gehele previewinterval gemeten. Dit betekent dat uit
de combinaties die voldoen aan de eisen van de veerweg (-0.09m< yzy, ~ 0 . 1 4 m )die combinatie gekozen wordt die de kleinste som van
(absolute waarden van) de maximaal en minimaal optredende versnelling opleverd. Is deze som gelijk, dan wordt de minimaal optredende
(negatieve) veerweg in de beoordeling betrokken.
Gekozen is hier voor de som van de maximaal én minimaal optredende
versnelling om niet alleen de pieken naar boven, maar ook de pieken naar
beneden te beoordelen. Dit heeft voordelen in het geval dat een specifieke
combinatie van demperstanden er in slaagt de eerste versnellingspiek (naar
boven) na de stap te verlagen, maar dit een extreme verslechtering van de
daarop volgende piek naar beneden tot gevolg heeft. Bovendien biedt dit
criterium mogelijkheden om ook met negatieve stappen te werken (kuilen!).
De belangrijkste reden is echter dat met dit criteria meer onderscheid
aangebracht wordt tussen de verschillende combinaties van demperstanden.
Dit is min of meer noodzakelijk omdat bij een eenvoudiger criterium (bijvoorbeeld alleen de maximaal optredende waarde van de versnelling) in vele
gevallen geen onderscheid tussen groepen combinaties aan te tonen is. Met
andere woorden, verschillende combinaties van demperinstellingen laten een
zelfde maximale waarde van de versnelling zien. Een voorbeeld hiervan is de
reële situatie waarin alleen de demperstand in één van de previewdeelinter-
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vallen bepalend is voor de maximaal optredende versnelling in het gehele
previewinterval.In dat geval vertonen doorgaans acht van de zestien combinaties exact dezelfde maximale versnelling, terwijl de andere acht eveneens
eenzelfde waarde van de maximale versnelling laten zien.

Voor dit algoritme kunnen we verschillende ingangssignalen
beschouwen. Voor een maximale stap als ingangssignaal kan de
dempeïstand i k t beter gehzen wordieo d m dezeEde inste%ns van
het passieve systeem, dat betekent dat deze waarde (in dit geval
43100 Ns/m) als hoge demperstand gekozen moet worden wanneer
als eis aan het semi-actieve systeem gesteld wordt dat het voor een
dergelijke stap niet slechter mag functioneren. De mogelijkheden om
het dynamisch gedrag van het semi-actieve veersysteem voor deze
maximale wegdek verstoring te verbeteren zijn niet aanwezig.
Voor een kleinere stap daarentegen zal het criterium een zo laag
mogelijke versnelling kiezen bij een toegelaten veerweg. In feite is dit
een gewenst resultaat, hier ligt immers de mogelijkheid voor dit semiactieve systeem om versnelling in te ruilen tegen beschikbare veerweg.
Dit is een van de gunstigste eigenschappen van de toepassing van een
schakelbare demper op deze manier, zoals ik in het vorige hoofdstuk
heb laten zien. Maar hier doemt het probleem op dat bij een kleinere
verstoring steeds de lage demper waarde gekozen zal worden omdat
de maximale veerweg nooit bereikt wordt. Dit is eigenlijk wel de
bedoeling om "de eerste klap" op te vangen, maar als steeds de lage
waarde gekozen wordt om de versnelling klein te houden wordt een
veel te trage uitdemping van wegdekverstoring gerealiseerd. Het lijkt
met dit criterium onmogelijk een zo hoog mogelijke "gemiddelde"
demping te realiseren, of eigenlijk de demping laag te kiezen om de
klappen op te vangen, maar zo snel als mogelijk weer hoog om een
snelle uitdemping te realiseren, zoals eigenlijk gewenst is. Verder is
stand van de demperwaarde een arbitraire zaak
de keuze voor de
geworden omdat voor iedere staphoogte als ingang een min of meer
optimale lage demperwaarde gevonden kan worden.

In de figuren $15 tot en met $17 zijn enkele resultaten van het
door mij geschreven algoritme gegeven. Het betreft volledige simulaties van t =O tot t is ongeveer 0.4 sec. In $15is een stap van 0.035m
als ingangssignaal gebruikt op het tijdstip t=O.lOs, in de figuren $16
en $17 respectievelijk 0.060 en 0.065m. De keuze van de demperstanden hoog-laag is 43100 en 20000 Ns/m. De keuze voor At is 0.01s,
wat wil zeggen dat er iedere 0.01s geschakeld kan worden. De grote
van het previewinterval Tpis 0.12 seconde.
In $17 is te zien dat voor een staphoogîe van 0.065m het niet meer
mogelijk is om met behulp van de lage demperstand de eerste klap op
te vangen omdat de beschikbare veerweg overschreden zou worden.
Pas ná de eerste piek is het voor het algoritme mogelijk om de
versnelling te verlagen ten kostte van de veerweg. In eerste instantie
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wordt de demperstand dus hoog gekozen, gelijk aan het originele
passieve systeem wat gestippeld is weergegeven, pas na t =O. 13s wordt
de demperstand laag gekozen en blijft deze laag. Ook in $16 is een
dergelijk verschijnsel waar te nemen, maar in dit geval kan het
algoritme al vóór de eerste piek op t=O.lls overschakelen naar de
lage demperstand, hetgeen alsnog een forse reductie van de maximale
versnelling in die eewie piek tot gevdg heeft. N&2t de !2gs stind Is
ingeschakeld blijft de demperstand laag. In figuur $i5 wordt vanaf hei
begin de lage demperstand consequent gekozen.
Uit deze drie voorbeelden is te constateren dat het algoritme aan
de gestelde wens om versnelling in te ruilen voor veerweg voldoet.
Een zeer vervelend bijkomend verschijnsel is echter dat als de klap
reeds opgevangen is en slechts een snelle uitdemping van de verstoring gewenst is de demperstand consequent laag gekozen wordt4 en
zo snelle uitdemping juist vermeden wordt.

Al met al biedt dit algoritme met deze keuzecriteria niet zoveel
perspectieven voor een verbetering van het dynamisch gedrag. Misschien bestaat de mogelijkheid andere selectie criteria in ogenschouw
te nemen of andere instellingen van At, Tpen x uit te proberen, maar
mijnsinziens is het algoritme echter gebonden aan structurele beperkingen die een echte verbetering in de weg staan.
Deze beperkingen liggen in de eerste plaats op het gebied van de
vaste waarde van het interval At, waardoor slechts op arbitraire
momenten geschakeld kan worden. Op de tweede plaats in de beperkte evaluatie methoden van het previewinterval dat in x deelintervallen
beschouwd wordt, terwijl in iedere stap slechts de (gekozen) demperstand uit het eerste deelinterval van belang is voor het gedrag van het
"werkelijke" systeem. Ten slotte blijkt het in dit algoritme nauwelijks
mogelijk tot een evenwichtige afweging te komen tussen de verschillende mogelijkheden: klappen opvangen én snelle uitdemping realiseren.
Hierboven noem ik At en x structurele beperkingen van het algoritme. Op deze plaats wil ik de invloed van verschillende instellingen in
dit algoritme aan de orde stellen. Dit levert inzichten op in de semiactieve vering van het voorgestelde algoritme en antwoorden op de
eerder gestelde problemen. Met betrekking tot de invloed van het
tijdsintemal At kan ik een tweetal aspecten belichten. Allereerst met
In het algemeen wordt door het algoritme een lage demping gekozen omdat immers de
versnelling geminimaliseerd wordt. Op sommige tijdstippen echter blijkt het kiezen van een hoge
demping de versnelling klein te maken. Dit wordt veroorzaakt door de periodieke beweging van
versneiling en veerweg en de eigenschappen van het selectie algoritme. Op dit randverschijnsel,
wat veroorzaakt wordt door de vaste keuze van de schakeltijdstippen ga ik verder niet in,omdat
ze niet van belang is voor de algemene trend.

22

betrekking tot de grootte van het interval en vervolgens met betrekking tot de vaste keuze van deze grootte:

-

At is de repricoke van de schakelfrequentie, hoe groot
kan deze frequentie (in de praktijk) zijn, hoe groot moet
deze frequentie zijn om tot goede resultaten te komen?

Deze frequentie Iijkt praktisch gezien niet groter dan 1W iiZ
gekozen te kunnen worden omdat de schakeltijden van dempers in de orde van miliseconden ligt. In het huidige algoritme
is At minimaal gekozen als 0.01 sec. Om tot goede resultaten te
komen bij gebruik van een tweestanden demper lijkt At klein
gekozen te moeten worden zodat zovaak mogelijk geschakeld
kan worden en goede schakelmomenten gekozen kunnen
worden. Een voorbeeld hiervan vormt figuur $19 waarin zo
snel als mogelijk naar de lage demperstand geschakeld moet
worden. A l s At te groot gekozen wordt is de kans dat dit goed
lukt niet zo groot. Het interval 0.01s blijkt goed te voldoen.
Verder verkleinen van At heeft niet zoveel zin omdat de invloed van At op het algoritme samen hangt met de keuze vam
x. In de achtereenvolgende evaluaties (iedere At seconde)
wordt steeds een demperstand gekozen over het eerste deelinterval TJx van het volledige previewinterval. Mits At TJx
heeft verder verkleinen daarom nauwelijks invloed op de
nauwkeurigheid.

-

Het blijkt niet verstandig op vaste tijdstippen te schakelen in verband met optredende pieken in de versnelling.
Moet en kan daar rekening mee worden gehouden in de
te bepalen strategie?

Zoals in het vorige hoofdstuk aangetoond is, is het zeer
ongunstig om op vaste tijdstippen te schakelen. De in het
versnellingssignaal optredende pieken worden meegeëvalueerd
en vanzelfsprekend slecht beoordeeld, terwijl niet het schakelen maar het schakelmoment verkeerd gekozen is. Dit is een
van de structurele beperkingen van het algoritme. In dit algoritme wordt geen rekening gehouden met gunstige schakelmomenten. Het lijkt aantrekkelijk wel rekening te houden met de
specifieke responsie van het signaal die in het geval van preview van te voren bekend is natuurlijk. In dit geval moet de
grootte van het interval At bepaald worden uit de eigenschappen van het signaal uit de achtereenvolgende simulaties. Als
rekening gehouden wordt met gunstige schakeltijdstippen kan
At ook behoorlijk vergroot worden omdat de kans dat een
gunstig schakelmoment overgeslagen wordt nu niet bestaat.
Het is niet duidelijk hoe dat in dit algoritme gerealiseerd kan
worden. In het alternatieve algoritme uit hoofdstuk 3 is hiertoe

23
wel een mogelijkheid. Herinner dat de schakelfrequentie bij
gebruik van deze regelstrategie van de on/ofl demper slechts
25 Hz, dat wil zeggen O.û4s, bedroeg. Dit algoritme is verder
uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Vesvsigem bespreek ik de iïidued vm Ä, het 22z1tzl tijdstzpperi
waarin het preview interval geëvalueerd wordt. Deze invioed biijkt
tweezijdig.
Enerzijds is de invloed van de grootte van x beperkt omdat
van de gekozen "beste" demperstanden combinatie slechts de
demperstand uit het eerste deelinterval T /x van belang is voor
het gedrag van het 'Cverkelijke" systeem. 6e *'beste"combinatie
van de demperstanden in de overige deelintervallen van Tp
doet er op dat moment niet zoveel toe. Hoe groter x hoe meer
van deze niet zo interessante combinaties ontstaan. Bovendien
moeten al die combinaties geëvalueerd worden en neemt de
benodigde simulatietijd exponentieel toe. Aan de andere kant
heeft x wel invloed op de nauwkeurigheid van de voorspelling
die van het preview interval gemaakt wordt en waaruit een
selectie voor de demperstand in het eerste deelinterval wordt
gemaakt. Door x groter te kiezen neemt de kans op gunstige
dempercombinaties toe omdat over steeds kleinere intervallen
gesimuleerd wordt. De kans dat dan tenminste een van de
combinaties beter zal voldoen dan de anderen en op die basis
een betere keuze gemaakt kan worden voor de demperstand in
het eerste deelinterval neemt daarmee eveneens toe. Een groot
bezwaar van het vergroten van x en het simuleren over steeds
kleinere intervallen is echter dat het voordeel van preview,
namelijk dat het signaal bij benadering reeds van te voren over
het hele previewinterval bekend is, volledig te niet wordt
gedaan. Om pieken en dergelijke op te vangen worden steeds
kleinere intervallen gesimuleerd zodat deze pieken geïsoleerd
worden en "gunstige" schakelmomenten afgeleid worden. Een
veel betere manier is op deze pieken in te spelen als onderdeel
van het gehele signaal en de schakelmomenten van het semiactieve systeem op deze pieken in te stellen op basis van een
groter interval. (Het bekende preview interval).
Samenvattend: Voor het verkrijgen van het beste semi-actieve
systeem bij gebruik van de tweestanden demper met het voorgestelde
algoritme is het noodzakelijk om At <Tq/x te kiezen. Het heeft weinig
zin om At verder te verkleinen als x klein is. In het bestaande algoritme is x = 4 gekozen. Om het gedrag te verbeteren zou het aantrekkelijk zijn om x te vergroten. Maar het vergroten van x is om praktische
redenen onacceptabel (exponentieele vergroting van de simulatie tijd)
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en bovendien sterk in strijd met het principe van preview. Een pleidooi om bij de keuze van schakelmomenten en intervallen rekening te
houden met de responsie van het signaal in het preview interval is te
rechtvaardigen.
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In dit hoofdstuk kom ik terug op de regelstrategie die in hoofdstuk

drie werd geïntroduceerd. Deze regelstrategie maakt gebruik van het
snelheidscriterium om schakelpunten tussen een hoge en een lage
demperstand te bepalen. De resultaten van de ad-hoc simulatie in
hoofdstuk drie waren veelbelovend. Deze regelstrategie kent voordelen die met het algoritme uit het vorige hoo€dstuk wat ikpredictive
control zal noemen nooit te verwezenlijken zijn. Zo wordt op voor de
versnelling gunstige momenten geschakeld, wordt bij het opvangen
van pieken (indien mogelijk!) versnelling ingeruild tegen veerweg en
is de "gemiddelde demping" zo groot dat snelle uitdemping van de
verstoring optreedt. Nu besteed ik enige aandacht aan het geschikt
maken van deze regelstrategie in een algoritme dat gebruik maakt
van preview. Hierbij kunnen we denken aan het inpassen van deze
regelstrategie in de gebruikte predictive control preview theorie waarin
de demperstand over een klein tijdsinterval bepaald wordt uit simulaties over het preview interval. Ook in dit geval kunnen we denken aan
een off-line evaluatie van het preview interval, waarna de beste keuze
op een on-line simulatie toegepast kan worden.
Een beschrijving van dit algoritme kan als volgt luiden. Over het
previewtijdsinterval [t,t + Tp] wordt een (off-1ine)simulatie uitgevoerd
met als passieve demperkeuze de lage stand van de tweestandendemper. Uit deze simulatie worden de nuldoorgangen van (yz -yi)
berekent. Vervolgens wordt een (off-1ine)simulatie uitgevoerd waarin
op de tijdstippen van deze nuldoorgangen geschakeld wordt volgens
het schakelschema van het snelheidscriterium. Deze responsie wordt
beoordeeld op toelaatbare veerweg. Op basis van deze evaluatie
wordt een keuze gemaakt voor de demperstand in het tijdsinterval
[t,t+ At]. Met de gekozen demperstand kan over dit interval een online simulatie uitgevoerd worden die het dynamisch gedrag van het
semi-actieve veersysteem voorspelt. In principe wordt dit systeem dus
geschakeld volgens het schakelschema van het snelheidscriterium,
behalve als dit uit oogpunt van de accepteerbare veerweg niet moge-
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lijk blijkt. De verwachting is dat dit algoritme prima resultaten biedt
voor een stap die kleiner is dan de maximale en in het geval van de
maximale stap door geschikte keuze van de "hoge" stand niet slechter
presteerd dan het passieve systeem. Het tijdsinterval At kan beduidend groter gekozen worden dan in het in hoofdstuk twee voorgestelde algoritme omdat de optimale schakelfrequentie veel kleiner is
(ongeveer 25 Hz, zie vûorbeeld $12). De redeo kGewm ligt zoals
inmiddels bekend verscholen in het feit Gat de sc"nkeli#kïi giïstig
gekozen worden ten opzichte van de van te voren bekende ingang. De
grootte van At is variabel en is steeds gelijk aan de tijdsduur tussen
twee opeenvolgende schakelingen (of nuldoorgangen van het snelheidscriterium). De benodigde simulatietijd is enorm verminderd.

Een voorbeeld van het gebruik deze strategie heb ik al laten zien
in hoofdstuk drie, zie figuur $12. Toepassing van het volledige algoritme heb ik nog niet geïmplementeerd en resultaten zijn dan ook nog
niet bekend.

27

hoofdstuk 6 CONCLUSPES en AANBEVELINGEN

De in de hoofdstukken 2 en 4 omschreven semi-actieve regelstrategie biedt niet zoveel perspectief tot verbetering van het dynamisch
gedrag van het veersysteem. Het semi-actieve systeem biedt weliswaar
mogelijkheden om (indien mogelijk) de waarde van de maximaal
optredende versnelling van het chassis sterk te reduceren door een
beter gebruik te maken van de beschikabare veerweg, maar stmcturele beperkingen staan echte verbeteringen van het gedrag van het
semi-actieve systeem, in vergelijking met het oorspronkelijke passieve
systeem, in de weg.
Deze beperkingen liggen in de eerste plaats op het gebied van de
vaste waarde van het interval At, waardoor slechts op arbitraire
momenten geschakeld kan worden. Op de tweede plaats in de beperkte evaluatie methoden van het previewinterval dat in x deelintervallen
beschouwd wordt, tenvijl in iedere stap slechts de (gekozen) demperstand uit het eerste deelinterval van belang is voor het gedrag van het
'kerkelijke" systeem. Ten slotte blijkt het in dit algoritme nauwelijks
mogelijk tot een evenwichtige afweging te komen tussen de verschillende mogelijkheden: klappen opvangen én snelle uitdemping realiseren.
Het alternatieve algoritme lijkt voor een groot deel aan deze
beperkingen tegemoet te kunnen komen. De resultaten van ad-hoc
simulaties zijn veelbelovend. In hoofdstuk 5 is een voorstel voor het
inpassen in een "automatisch" algoritme gedaan, maar resultaten
daarvan zijn nog niet bekend zodat nu nog enige terughoudendheid
op zijn plaats is.

*

Het in deze stageopdracht uitgewerkte algoritme (hoofdstuk 2
en 4) lijkt geen goed uitgangspunt voor verder onderzoek naar
regelstrategieën voor semi-actieve veersystemen met preview.
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*

Verder onderzoek naar dergelijke strategieën en systemen is
wel gewenst. Ook in dit onderzoek is gebleken dat semi-actieve
veersystemen een significante verbetering van het dynamisch
gedrag kunnen bewerkstelligen in vergelijking met overeenkomstige passieve systemen.

*

In het kader van dergeliJk onderzoek is See dan niet interessant
om via de weg van actieve strategieen te werken, maar om juist
vanuit het semi-actieve zelf te beginnen.

*

In het bijzonder vraag ik aandacht voor het in dit verslag

gepresenteerde aZtematìeve algurzhe. Nadere uitwerking van
dit algoritme m.b.t. preview biedt perspectieven.

*

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook andere regelstrategieën die ontworpen zijn voor semi-actieve systemen zunder
preview geschikt gemaakt kunnen worden voor preview.
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1
BIJLAGE A het gebruikte model

In dit verslag is gebruik gemaakt van het zogenaamde quarter car
model voor het beschrijven van het dynamisch gedrag van het veersysteem. In het algemeen ziet dit model er als volgt uit:

m, = 1350 kg

m, = 8650 kg
k, = 6.5e6 N/m
k, = 4.4e5 N/m
b, = lûûNs/m
b, = 43100 Ns/m

Vaak wordt de dempingscoëfficent b, verwaarloosd, in dit verslag is
dit ook gebeurd. In het geval van een semi-actief veersysteem is de
dempingscoëfficent b, instelbaar. Een schematische weergave van dit
model ziet er dan als volgt uit:

rn, = 1350 kg
rn2 = 8650 kg
k, = 6.5e6 N/m
k,, = veerconstante
b = dempingscoëfficiënt
(variabel htelbaap)

2
D e bewegingsvergelijkhgen van dit model zijn gegeven door:

mg2

=
ml% =

-k;,Ot,-Y,) k,ur,-Y,)

+

b2@2--YJ

b2@2-Y,)

- k101-YJ

Het model kan ook in een toestandsbesc'~jving gepresenîeeïd
worden:

x
y

=Ax+Bu
= CX+DU

Met als ingangsvector u, toestandstandsvector x en uitgangsvector y
respectievelijk
Y1
=

[Yo]

x =

Y 2 -Y1

y

=

piyl]

Y1

92

~

Waarmee:
O

O 1

O
O
kl
-

m1
O

I-
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BIJLAGE B listing van het gebruikte simulatie programma

* initiatie
% begintijdstip previewinterval tbp
% begintoestand previewinterval x10
yo ~ & ~ e ~ o q
tbp =O;
x10 = [0;0;0;0];
loop = o;
YB

off-line simulatie en evaluatie Drmamma

% leegmaken geheugen, laden actuele model, stapgrootte en
% defineren globale parameters, noodzakelijk voor de gebruikte
% functions.
clear
stap =0.071;
m l = 1350;
m2 = 8650;
k l =6.5e6;
k2= 4.4423
b2=20000,
Al m = [O O 10;O O -11;-kl/ml k2/ml -b2/ml b2/m1;0 -k2/m2 b2/m2 -b2/m2];
B ~[O;O;kl/rnl;O];
B1 m=stap*B;
C Ï m = [O 1O 0;O -k2/m2 b2/m2 -b2/m2];
D [O;O];
D1-m=stap*D;

b2 =43108;
Ah m = [O O 10;O O -11;-kl/ml k2/ml -b2/ml b2/m1;0 -k2/m2 b2/m2 -b2/m2];
B =[0;0;1cî/rn1;01;
Bh m=stap*B;
Ch-m = [O 1O 0;O -k2/m2 b2/m2 -b2/m2];
D =-[O;O];
Dh-m=stap*D;

-

globalAl-m A h-mB1-m B h-mC1-m C h-mD1 m D h-mdelta-t
% keuze previewtijd,aantal intervallen hierin en delta-t

tprev= 0.1200;

x= 4;

k =tprev/x;

delta-t =0.0100;
o = le-@
loop = loop + 1;

% genereren tijdsintervallen t l t/m t4 conform previewinterval en

4
% totale tijd.
t l = [tbp:O.OOl(tbp+k+o)];
ltl= max(size(t1));
t2= [tl(ltl):0.001:(tbp+2*k+ O)];
lt2=max(size(t2));
t3=[t2(lt2):0.001:(tbp+3*k+o)];
lt3=max(size(t3));

r i ) = i l ~ C I ~ ~ : C . ~ c 1 :O)];
~~~~~4*1+

it4= max(size(t4)j;
t = [tl,t2,t3,t4];
% merk op dat hier op de overgangen dubbele tijdstippen
% voorkomen, dit is gewenst voor een soepele
% overdracht van de toestand.
% genereren inputintervden conform de tijdsintervallen uit de
% totale input die op een arbitrair tijdsmoment een stap
% geeft,stap op t=0.10 seconde.

u= ones(t)';
for x= lmax(size(u))
if t(x) < 0.0999999999
u(.) = o;

end
end
hulp= [l:ltl]';
u1 =u(hulp);
hulp = [ltl + k l t l + lt21';
u2 =u(hulp);
hulp = [lti +lt2 + l l t l +lt2+ lt3]';
U3 =u(hulp);
hulp=[ltl+lt2+1W+l:ltl+lt2+lt3+lt4]';
u4= hulp);
%
%
%
%
%

SIMULATIE over de achtereenvolgende tijdsintervallen.
allereerst genereren van een "1ogische"matrkdie d e 23;
combinaties van hoge en lage demping aangeeft die achtereen
volgens worden gesimuleerd. Zie voor een toelichting op deze
matrix Bijlage C.

dlog=[O o o o;o o o l;o o 1o;o o 1l;o 1o o;o 1o l;o 110;o 111;lo o o;1 o o $1 o
1o;l o 11;llo o;11 o 1 ; 1 1 1 0 ; 1 1 1 i];
%
%
%
%
%
%
%

vervolgens een lus maken die 2% maal de responsie van het
systeem in de previewtijd berekend dus voor elke mogelijke
dempercombinatie, de resultaten van elke lus worden opgeslagen
in een matrix evalu waarvan de rijen de zestien combinatie
mogelijkheden voorstellen en de kolommen respectievelijk de
minimale en maximale veerweg en de maximale en de minimale
en maximale optredende versnelling bevatten.

% begin lus

5
for hulp= l:(max(size(dlog)))
if dlog(hulp,l) = =O
[yl,xl] = simlaag(ul,tl,xlO);
else
[yl,xl] = simhoog(ul,tl,xlO);
end

x30=B(lt2,:);

if dlog(hdp,3) = =o
[y3,x3] = simlaag(u3,t3,~30);
else
[y3,x3] = simhoog(u3,t3,x30);
end

x40=x3(1t3,:);
if dlog(hdp,4) = =O
[y4441 = shlaag(u4,t4,x40);
else
[y4,x4] = simho0g(u4,t4,~40);
end
% voor iedere combinatie genereren totale output y

%
%
%
%

tijdelijk alle output van veer en demper opslaan in
ytotveer en ytotvers om plaatjes te kunnen laten zien
die in twijfelgevallen bij de evaluatie gebruikt kunnen
worden.

%ytotveer(:,hulp) =y(:,l);
%ytotvers(:,hulp) =y(:,2);

% einde lus

end

% EVALUEREN
% verwerken resultaten: maken van een keuze.
% allereerst controleren op maximale uitwijking veren
test = zeros(l6,l);
for x=1:16
ifevalu(x,l) > -0.O900
ifevalu(x,2) < 0.1400

6
test(x) = 1;
else test(x) =O;
end
else test(x) =O;
end
end

%
%
7%
%
%

sorteren op de som van de grootste positieve en negatieve
waarde van de versnelling binnen het prev.int. absvers geeft
deze som, sortvers geeft de waarden in oplopende volgorde
terwijl plaats de index van deze waarde in de oorspronkelijke
kolom van keuze geeft

abvers= (abs(keuze(:,3))) + (abs(keuze(:,4)));
[sortvers,plaats] = sort(abvers);

%
%
%
%

maken van een keuze op basis van minimale gesommeerde
versnelling en aanvaardbare uitwijking, bij gelijke
waarde van de max.gesommeerde versnelling wordt als tweede
variabele gekeken naar de maximale uitwijking van de veerweg

pers1=max(size(s0rtver.s));
pers= zeros(pers1,l);
for pers2= lpersl
if sortvers(1) = = sortvers(pers2)
pers(pers2) = 1;
end
end
pers2= sum(pers);
% aantal gelijken in de versnelling
% beschouw t/m 4 (veel voorkomend aantal)

%
%
%
%

keuze van een dempercombinatie met de kleinste versnelling en
wel degene die het eerst in de rij van gelijken staat. Deze keuze
kan bijgesteld worden als andere gelijken een gunstiger veerweg
kennen

demperl =keuze(plaats(

1),.5);

if pers2= =2
keuzex= [max(abs( keuze(plaats( i), 1))) ;max(abs( keuze(plaats(2),1)))];
[perslprs] = sort(keuzex);
demperl = keuze(plaats(pers(l)),5);
end
if pers;?= =3
keuzex= [max( abs( keuze(plaats( 1),1)));
max(abs(keuze(plaats(2),1)));
max(abs(keuze(plaats(3),1)))];
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[persl,pers] = sort(keuzex);
demperl = keuze(plaats(pers(l)),5);
end
if pers2= =4
keuzex= [max(abs(keuze(plaats(l),l)));
max(abs(keuze(plaats(2),1)));

max(abs(keuze(plaats(3),1)));
1.lax(atPs(keii.e(ir!as:s(Lt>,l)))];
EpiePsl,persj = sort(ieuzexj;
dempai = k~ize~u:aats@eïs(i>),5);
end
if pers2= =5
keuex= [max(abs(keuze(plaats(l),l)));
max(abs(keuze(plaats(Z),l)));
max(abs(keuze(plaats(3),1)));
max( abs( keuze(plaats(4) '1)));
max(abs( keuze(plaats(5), l)))];
[persl,pers] = sort(keuzex);
demperl =keuze(plaats(pers(l)),5);
end
if pers2= =6
keuzex= [max(abs(kewe(plaats(l),l)));
max(abs(keuze(plaats(2),1)));
max(abs( keuze(plaats(3), 1)));
max(abs(keuze(plaats(4),1)));
max(abs(keuze(plaats(5),1)));
max( abs(keuze(plaats(6) ,1)))];
[persî,pers] = sort(keuzex);
demperl =keuze(plaats(pers( 1)),5);
end
% defurtieve keuze demper

dempen= dlog(demper1,l);
if demper2= = 1
dst ='hoog';
else dst ='laag';
end
demp(loop,:) = [tbp demperz];

* online simulatie met de gekozen demmrstand
% uitvoeren van de online simulatie met als input het begintijdstip
% voor het simulatie interval, tbs, afkomstig uit recursie
% en de begintoestand xûf op tijdstip tbs afkomstig uit recursie

tbs =tbp;
xOf=x10;
% bepalen tijdsinterval on-line simulatie

-

tbp =tbs + delta t;

8
tf= [tb~:O.OOktbp];
tbp=max(tf);
% ingang uf in het simulatie interval te bepalen m.b.v. tf volledig
% analoog aan de manier waarop dit in de off-line simulatie
% gebeurde
LL-,
-ula;;(size(@);
ur"= (onesp))-,
foï k=l:Mp
if tf(k) O-<.
uf(k) = O;
end
end
,.A\..

% daadwerkelijke simulatie
if dst = = 'hoog'
[yhulp,xbulp] =Isim(Ah-m,Bh -m,Ch-m,Dh -m,uf,tf,xO~;
elseif dst = = 'laag'
[yhulp,xhulp] = lsim(Al -m,B1 m,Cl-m,Dl -m,uf,tf,xOf);
end

-

%
%
%
%

verwerken resultaten in de recursie; ttot is de totale simulatie tijd
ytot bevat twee kollommen, een met de veerweg en een met de
versnelling van het semi-actieve systeem
verwijderen dubbele waarden en initialisatie

yhulp = yhulp(l:(hlp-l),:);
tf= tf(k(hlp-1));
if tbs= =O
ytot =yhulp;
ttot =tf;
else
ytot = [ytot;yhulp];
ttot = [ttot,tfl;
end

hulp1 =max(size(xhulp));
xlO=xhulp(hulpl,:);
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BIJLAGE C verschillende dempercombinaties

De getallen in de eerste kolom stellen het nummer van de betreffende combinatie zuds g e h i k t i:: het zigoritae v m BLmAGE B voor.
De letters H en L staan voor respectievelijk Hoge en Lage demperstand. D e laatste vier kolommen komen overeen met de deekierva!len van het preview interval.
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5
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10
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BIJLAGE D figuren

fig.
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Enkele resultaten van het onderzoek van Huisman. Een actief veersysteem vergeleken met het
oorspronkelijke passieve systeem. In het actieve systeem is gebruik gemaakt van preview. Het
ingangssignaal is een stap met een hoogte van O.û"lm, in relevante figuren is deze stap ook
weergegeven.
In de achtereenvolgendegrafieken zijn de verplaatsingen yi, yu jzen yz -yi te zien. De dichte
lijn geeft het actieve veersysteem weer, de stippeiijn het passieve systeem.
Deze grafieken heb ik overgenomen uit het rapport van Heikoop, figuur 1.1.
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fig. 2

Enkele resultaten van het onderzoek van Heikoop. Een semi-actief veersysteem vergeleken met
het oorspronkelijkepassieve systeem en het actieve systeem van Huisman. Zowel in het actieve
als in het semi-actieve systeem is gebruik gemaakt van preview. Het ingangssignaal is een stap
met een hoogte van 0.071m, in relevante figuren is deze stap ook weergegeven.
In de achtereenvolgende grafieken zijn de verplaatsingen yi, y2, yz en yz -yi te zien. De dichte
lijn geeft het semi-actieve veersysteem weer, de smalle stippeiijn het passieve systeem en de
groffe stippellijn het actieve veersysteem.
Deze grafieken heb ik overgenomen uit het rapport van Heikoop, figuur 5.
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fig. 3

Weergave van de versnelling j2en de veerweg y2 -yi van het oorspronkelijke passieve
veersysteem. De instelling van de dempingscoëfficent b, is dus 43100 Ns/m.
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fig. 4a

Weergave van de versnelling y2 en de veerweg y2 -yi van het semi-actieve systeem (vaste lijn)
waarin op tijdstip stap+O.Olsec geschakeld wordt tussen de lage en de hoge demperstand. De
keuze van de hoge en de lage demperstand is 43100 en 2oooO Ns/m. De stapgrootte van de
verstoring is 0.071m. Het vergelijkbare passieve systeem, ingesteld op de hoge demperstand, is
in dezelfde figuur weergegeven met een stippellijn.
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fig. 4b

Idem. Versnelling j2 en de veerweg y2 -yi van het semi-actieve systeem waarin op tijdstip
stap+0.02s geschakeld wordt van laag naar hoog.
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fig. 4c

Idem. Versnelling 9. en de veerweg yz -yi van het semi-actieve systeem waarin op tijdstip
stap+O.O3s geschakeld wordt van laag naar hoog.
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fig. 4d

Idem. Versnelling i; en de veerweg y,-y, van het semi-actieve systeem waarin op tijdstip
stap+0 .@Is geschakeld wordt van laag naar hoog.
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fig. 5

Resulaten van een semi-actiefveersysteem waarin geschakeld wordt met schakelintervallen van
0.005s en de gebruikte demperccëfficenten (bJ in de achtereenvolgendetijdsintervallen
bedragen 120,60,45, 38,35,35,40,50, 80,43.1 *loo0 Ns/m (N.B. de laatste waarde wordt in
rest van het simulatie interval vastgehouden). In de beide figuren zijn respectievelijkde
versnelling en de veerweg van dit semi-actieve systeem vergeleken met het oorspronkelijke
passieve veersysteem (43100). Stapgrootte 0.071m.

fig. 6

Vergelijking van twee passieve demperinstellingen.De lage dempeiwaarde (vaste lijn) is 2ûûûû
Ns/m, de hoge dempeiwaarde (stippellijn) bedraagt 43100 Ns/m. De stapgrootte bedraagt
0.035m, een halve maximale stap.
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fig. 7

Versnelling jz en relatieve snelheid yz -y, van twee passieve systemen over een klein simulatie
interval van 0.1 sec. na de stap. De dempennstellingen bedragen respectievelijk43100 Ns/m en
2oooO Ns/m (stippellijn). De stapgrootte is 0.035m.
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Resultaten van "semi-actieve" systemen waarin geschakeld wordt op tijdstippen waarop de
versnelling van de corresponderende passieve systemen gelijk is aan nul. In de linker kolom is
geschakeld op het tijdstip waarop de versnelling van het passieve systeem met de hoge demper
instelling gelijk is aan nul, in de rechter kolom hetzelfde tijdstip van het passieve systeem met
de lage demper instelling. Tevens zijn gestippeld de originele passieve resultaten weergegeven
(hetgeen dus het passieve systeem met de hoge demper instelling is). Stapgrootte 0.035m.

fig. 9

{I*
-i

Resultaten van "semi-actieve" systemen waarin geschakeld wordt op arbitraire tijdstippen
stap+O.O2 (linker kolom) en stap+0.04 (rechter kolom) sec. Tevens zijn gestippeld de originele
passieve resultaten weergegeven. Stapgrmtte 0.035m.

fig. 10

Resultaten van het "semi-actieve"systeem waarin geschakeld is op het moment dat de relatieve
snelheid van het corresponderende passieve systeem gelijk is aan nul. Tevens zijn gestippeld de
originele passieve resultaten weergegeven. Stapgrootte 0.035m.

fig. 21

Weergave van het snelheidscriterium cV,-r,)*yzvoor twee passieve demperinstellingen. De
vaste lijn b, is 2oooO Ns/m en de stippellijn b, is 43100 Ns/m. Stapgrootte 0.03Sm.

fig.

12

Responsievan het semi-actieve systeem waarin geschakeld is volgens de regelstrategievan het
snelheidscriterium. De gearceerde tijdsintervallen uit figuur 11 zijn gebruikt om de lage
demperstand in te schakelen, op de overige tijdsintervallen is de hoge demperstand ingeschakeld. De lage demperstand bedraagt 2oooO en de hoge 43100 Ns/m. De stapgrmtte bedraagt
0.035m. De resultaten van dit semi-actieve systeem zijn vergeleken met het gestippelde passieve
systeem (b,=43100).

fig. 13

Snelheidscriterium &-yJ*y2 en y, (stippellijn) voor een passieve instelling van b,=20000
Ns/m en een staphoogte van 0.035m.
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fig. 14

1'

Snelheidscriterium cY,-yi)*y2 en j 2 (stippellijn) voor een passieve instellingvan b2=43100
Ns/m en een staphoogte van 0.035m.
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fig. 15

Resulaten van het semi-actieve systeem volgens het algoritme in bijlage B vergeleken met het
originele passieve systeem (stippellijn). D e stapgrmtte bedraagt 0.035m.D e demperstand hooglaag is 43100-2oooO Ns/m, instellingenvoor At =O.Ols en Tp=0.12s.
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fig. 16

Idem. De stapgrootte bedraagt 0.ûóûm.
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fig. 17

Idem. De s t a p p t t e bedraagt 0.065m.

:---

i-2

