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Abstract
As part of my graduation research to finish my studies in electrical engineering at the
Eindhoven University of Technology, I explored the possibilities for the development of an
innovated controlsystem in an existing ventilator. The research was performed at the
Erasmus University Rotterdam, institute Pulmonary Diseases, department Pathophysiology
Laboratory.
The ventilator is applied in experimental studies on animals at the Pathophysiology
department and consists of a mechanical system and a controlsystem. The mechanical
system is a positioning system consisting of a motor driven bellows and three valves. The
control system is a servo system that is controlled by a conventional personal computer (PC). With the availability of new technological developments, the quality as well as the
safety could strongly be improved.
Because of a difference between desired and actual systembehaviour, the mechanical properties were examined and modelled. Using a model, modifications of the original system
can be analysed even before being applied. The model was examined by means of controltechnical specifications and response-simulations were executed by the toolbox "Simulink"
of Matlab-software.
A modular micro- and motioncontroller regulated controlsystem was designed to improve
(i) the velocity pattern of the bellows, (ii) the controlling of the valves and (iii) the
monitoring of the mechanics. The motor system is controlled by the motioncontroller,
which receives the required commands from a microcontroller. Furthermore, this microcotroller controls the valves and monitors both the mechanics and the ventilationpattern that is
executed by the positioning system. By giving these tasks to a microcontroller, not only the
PC is relieved of these tasks but also the total control system is put together in the
ventilator. The positioning system is therefore modified into a feedback control proces in
which the PC changes data. The designed control system actively minimizes differences
between ordered and actual bellows position by means of an algorithm. The performance
and implementation of an algorithm is explained.
Controlling the ventilator with the PC is possible by means of a serial interface. Using a
serial interface increases the compatibility of the ventilator without the requirement of a farreaching modification of the existing complex software. In this manner several ventilators
can be controlled by one PC. Besides, for simple ventilation patterns a microcontroller with
serial interface can be used as command-generator instead of the PC. The data transmission
between the PC and the ventilator is performed by a half-duplex protocol.

Samenvatting
In het kader van mijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven, voerde ik mijn afstudeeronderzoek uit aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, instituut Longziekten, afdeling Pathofysiologisch Laboratorium. Het afstudeeronderzoek behelsde het onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een
nieuw regelsysteem voor een bestaand beademingsapparaat.
Het beademingsapparaat wordt gebruikt ten behoeve van dier-experimenteel onderzoek op
de betreffende afdeling. Het apparaat is een mechatronisch systeem en bestaat uit een
mechanisch systeem en een besturingssysteem. Het mechanische systeem is een positioneersysteem, dat bestaat uit een motorsysteem, een balg en drie gaskleppen. Het besturingssysteem is een servosysteem, dat wordt bestuurd door een conventionele computer (PC). Met
dit beademingsapparaat kan een reeks willekeurige ventilatiepatronen uitgevoerd worden.
Door het beschikbaar komen van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen zowel de
kwaliteit als de veiligheid van het apparaat sterk verbeterd worden.
Doordat er een verschil bestond tussen het gewenste en het werkelijke gedrag van het
beademingsapparaat, werden diens mechanische eigenschappen onderzocht en werd een
model van het beademingsapparaat opgesteld. Met het model zijn eventuele modificaties in
het beademingsapparaat te analyseren, nog voordat deze worden aangebracht.
Met behulp van het model werden regeltechnische specificaties omtrent het systeem bepaald
en werden responsies geanalyseerd door middel van simulaties met de "toolbox Simulink"
van het programmatuur-pakket Matlab.
Een modulair micro- en motioncontroller gestuurd regelsysteem werd ontworpen om (i) het
snelheidspatroon van het motorsysteem, (ii) de besturing van de gaskleppen en (iii) de
bewaking van het mechaniek te verbeteren. Het motorsysteem wordt gecontroleerd door een
motioncontroller, die de vereiste opdrachten ontvangt van een microcontroller. Deze
microcontroller bestuurt tevens de gaskleppen en bewaakt zowel het mechaniek als het
ventilatiepatroon dat door het positioneersysteem wordt uitgevoerd. Door deze taken uit te
besteden aan een microcontroller, wordt niet alleen de PC hiervan ontlast, maar wordt
tevens het totale regelcircuit in het beademingsapparaat ondergebracht. Het positioneersysteem is hierdoor gemodificeerd in een gesloten (teruggekoppeld) regelproces, waarin de PC
gegevens veranderd. Het ontworpen regelsysteem minimaliseert actief verschillen tussen de
actuele en de opgedragen positie door middel van een algoritme. De uitvoering en implementatie van een algoritme is toegelicht.
Besturing van het beademingsapparaat door de PC is mogelijk middels een seriele interface.
Door het gebruik van een seriele interface wordt de compatibiliteit van het beademingsapparaat vergroot zonder dat een ingrijpende modificatie vereist is van de bestaande complexe
programmatuur. Meerdere beademingsapparaten kunnen op deze wijze door een PC
bestuurd worden. Bovendien kan voor eenvoudige ventilatiepatronen een microcontroller
met seriele interface gebruikt worden als opdrachten-generator, in plaats van de PC. De
gegevenstransmissie tussen de PC en het beademingsapparaat gebeurt volgens een halfduplex protocol.
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Inleiding

1

Inleiding
Mechanische ventilatie heeft een belangrijke functie bij patienten tijdens anesthesie en
intensieve verzorging. Een groot aantal beademingsapparaten is hiervoor beschikbaar. Deze
varieren van eenvoudige apparaten met een beperkt aantal mogelijkheden tot gecompliceerde systemen met een verscheidenheid aan functies en bedieningsgemakken [9]. De meeste
van deze apparaten zijn ontworpen voor conventionele mechanische ventilatie. In veel
gevallen zijn ze niet toereikend voor longfunctie- en circulatie testprocedures, welke
speciale ventilatiepatronen vereisen.
Bij het instituut Longziekten, afdeling Pathofysiologisch Laboratorium aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, worden dier-experimentele proeven uitgevoerd met als doel de
bestudering van het long- en bloedvatenstelsel. De aldaar gebruikte beademingsapparaten
zijn door de afdeling ontworpen ten behoeve van deze proeven, maar bevatten de kwaliteiten voor klinisch gebruik. De apparaten werden ontworpen met de volgende eigenschappen:
• Volume gecontroleerde ventilatie.
• De beschikbaarheid over een stapsgewijs aantal enkelvoudige en meervoudige ventilatiepatronen, al dan niet veranderend per ventilatiecyclus.
• De mogelijkheid tot het veranderen van de gassamenstelling tussen twee ventilatiecycli.
• Mogelijkheden voor besturing door een computersysteem (PC).
Globaal bestaat een beademingsapparaat uit een PC, een elektro-mechanisch servosysteem,
een gaskleppen-eenheid en twee teflon balgen. Omdat de techniek, toegepast in delen van
de elektrische circuits, verouderd is, is een moderne uitvoering van de apparaten gewenst
opdat het elektro-mechanische systeem beter regelbaar en bewaakt wordt.
In het kader van mijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur voer ik mijn afstudeeropdracht uit bij genoemd instituut. De opdracht behelst het onderzoek naar de mogelijkheden
voor de ontwikkeling van een nieuw regelsysteem voor het bestaande mechanische gedeelte
van een dergelijk beademingsapparaat en (indien mogelijk) de realisatie hiervan. Een
beademingsapparaat omvat hierbij het positioneersysteem rond een balg met bijbehorende
gaskleppen, dat wordt bestuurd door de PC.
Dit verslag gaat in op het ontwerp en de ontwikkeling van een modern regelsysteem voor
de besturing van het mechanische gedeelte van het beademingsapparaat. Hierbij wordt
aandacht geschonken aan modellering, besturingsmethoden, toegepaste elektronica, toegepaste programmatuur en gelntegreerde bewaking.
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2

Het servo-mechanische systeem

2.1 Systeembeschrijving
Het beademingsapparaat kan beschouwd worden als een mechatronisch systeem: een
systeem dat zowel elektronische als mechanische componenten bevat.
Het mechanische systeem in het beademingsapparaat is in tweevoud vervaardigd uit een
motorsysteem welke een teflon balg beweegt. Deze zorgt voor de opgedragen gasverplaatsing. Aan de zijde waar de gaskleppen zich bevinden, is de balg gedeeltelijk gevuld met een
zachte kunststof ter beperking van dode ruimte. De balg wordt verplaatst in axiale richting
door voortbeweging van een hieraan gemonteerde (spelingsvrije cilinder-) moer over een
satellietrollenspindel. De spindel wordt aangedreven door een schijfankermotor met een
zeer laag traagheidsmoment. In grove lijn is het beademingsapparaat vergelijkbaar met de
Roche Electronic Respirator 3100 [9].
Per balg beschikt het beademingsapparaat over drie gaskleppen. Aile gaskleppen worden
digitaal door de PC bestuurd. Met twee gaskleppen is de gasstroom van en naar de balg te
regelen. De derde gasklep is niet aan de balg maar aan de expiratie gerelateerd en dient
voor de afvoer van gassen. Tijdens een eind-inspiratoire pauze zijn aile gaskleppen gesloten.
De motor wordt aangestuurd door een regeleenheid. Het aan de eenheid geboden signaal
wordt getransformeerd naar een evenredige tangentiele rotorsnelheid. Deze wordt teruggekoppeld door een tachometer, die in de motorbehuizing is ondergebracht.
Het aan de regeleenheid geboden signaal passeert een bewakingseenheid, die middels
optische sensoren ("ODP" en "BDP") controleert of er geen (positie)extremen worden
overschreden. Het door de PC gegenereerde signaal geeft de opgedragen balgpositie aan.
De actuele balgpositie wordt teruggekoppeld naar de bewakingseenheid middels een
potentiometer, die een spanning genereert athankelijk van de positie. Het geheel wordt in
blokdiagram weergegeven door figuur 2.1. Aanvullende specificaties omtrent het beademingsapparaat zijn vermeld in bijlage 1.

Politie

Regel

beweklng

"nheld

Figuur 2.1: Het blokdiagram van het beademingsapparaat.
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De PC wordt slechts gebruikt ter generatie van een positiesignaal en ter besturing van de
gaskleppen. De PC reageert niet op ongewenste gebeurtenissen. Ter illustratie volgen
hierbij twee voorbeelden:
• Indien, om willekeurige reden, een van de (positie)extremen ("OG", "BG", "ODP" of
"BDP") wordt overschreden, grijpt slechts de bewakingseenheid in; niet de PC.
• Indien, bijvoorbeeld door een verstopte gasslang , de druk in de balg te laag of te hoog
wordt, grijpt de PC niet in, maar verhindert een onder- of overdrukventiel ernstige
schade aan de balg en het proefdier.

2.2 Modelvorming
Ter analyse van het beademingsapparaat, wordt hiervan een model opgesteld. Met een
model kunnen modificaties aan het apparaat geanalyseerd worden voordat ze worden
aangebracht. Daardoor kan schade voorkomen worden. Met het model zijn stabiliteit en
regelbaarheid te bestuderen. Eventueel kan de oorspronkelijke aansturing, al naar gelang de
bevindingen, worden aangepast.
Omdat de bewakingseenheid slechts controleert of er positie-extremen worden overschreden, wordt deze in het model buiten beschouwing gelaten. De PC wordt beschouwd als
functiegenerator. Het model beschrijft dus slechts de motor, de bijbehorende regeleenheid
en het koppel waarmee de motor belast wordt.
Het model wordt opgesteld vanuit het tijd domein en overgebracht naar het Laplace domein.
De operator "#" stelt daarbij de Laplace-transformatie voor.

2.2.1 De DC-schijfankermotor
De motor die in het beademingsapparaat gebruikt wordt, is een Mavilor M080 DC-schijfankermotor met gelntegreerde tachometer. Het anker in een DC-schijfankermotor is geen
ijzeren poolanker, maar een uit kunststof vervaardigde schijr. Het permanente magneetveld
wordt opgebouwd door meerdere permanente magneetparen (de stator), waartussen het
schijfanker roteert. De rotorstroom loopt in radiale richting over de schijf, waardoor de
Lorentzkrachten op de geleiders in tangentiele richting wijzen.
Een schijfankermotor biedt belangrijke voordelen [8], zoals
• een hoog koppel-traagheidsmoment verhouding, dus een kleine mechanische tijdconstante;
• een lage inductie daar de geleiders in een luchtspleet opereren, dus lage elektrische
tijdconstante;
• geen magnetisering van de kern wegens een ijzer-vrij anker. Hierdoor wordt geen rimpel
ondervonden op het door de rotor ontwikkelde koppel (als gevolg van de magnetische
wisselwerking tussen rotor en stator);
• een schijfankermotor is zeer geschikt voor incrementele positioneer-systemen.
Omdat het anker ijzervrij is, is het rotor-magneetveld kleiner dan bij een vergelijkbare
"conventionele" poolankermotor. Dit wordt verholpen door een grotere rotorstroom (het
magneetveld is immers recht evenredig met de rotorstroom) en een groter stator-magneetveld. De grotere rotorstroom heeft echter meer gedissipeerd vermogen tot gevolg. Boven-
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dien leidt het aanbrengen van grotere en/of meerdere stator-magneetparen tot een grotere
omvang (behuizing) van de motor.
Het model van een DC-schijfankermotor wordt weergegeven door figuur 2.2 [11]:

Figuur 2.2: De DC-schijfankermotor. Betekenis van de symbolen:
Vm = de opgelegde motorspanning,
fa
= de rotorstroom,
Vemk = de gefnduceerde EMK-spanning,
Ra = de rotorweerstand,
La = de rotorinductie,
J m = het traagheidsmoment,
Fm = de dempingsconstante.
Om enige elementaire vergelijkingen te introduceren, wordt het model eerst in het (ideale)
geval van lineariteit beschreven. Vervolgens worden daarbij niet-lineariteiten betrokken.
Voor het elektrische circuit geldt:

-

(2.1)

De door de rotor gelnduceerde (tegenwerkende) spanning vemk(t) is evenredig met de tangentiele rotorsnelheid
vemk(t)

= K)J(t)

e(t):
-

Vemk(s)

=

K es6(s)

(2.2)

Het door de motor ontwikkelde koppel Tontw(t) is aan de rotorstroom ia(t) gerelateerd door
de koppelconstante K t :
Tontw(t) = Ktia(t)

-

(2.3)

Verder wordt verondersteld dat de motor een traagheidsmoment Jm heeft en een dempingconstante F m • De rotorpositie OCt) en het door de motor ontwikkelde koppel zijn dan gerelateerd door:

-

(2.4)

Het elimineren van la(s), Vemk(s) en Tontw(s) in bovenstaande vergelijkingen, levert na onderlinge substitutie de overdrachtsvergelijking:

15

Ontwerp van een micro- en motioncontroller gestuurd regelsysteem voor een beademingsapparaat

lIKe

6(s)
Vm(s)

s('t m't es

Met:

Ke
't m

2

+ ('t m +

y

+

y+

1)

(2.5)

EMK- constante
JmRa

mechanische tijdconstante

KeKt
La

't e

y'te)S

Ra
FmR

- -a

elektrische tijdconstante

dempingsfactor

KeKt
Deze vergelijking is echter niet interessant: ten eerste geeft vergelijking 2.5 de overdracht
van de motor in onbelaste toestand; ten tweede is de rotorstroom Ia(s) onbekend. Daarom
wordt de overdracht herschreven in kleinere sub-overdrachten, waarbij bovendien de nietlineariteiten worden betrokken [2].
Herschrijven van vergelijking 2.1 levert:
Vm(s) - Vemk(s)
Ra +sLa

(2.6)

Substitutie van vergelijking 2.2 en 2.6 in vergelijking 2.3 levert:
(2.7)

De eerste term van het rechter lid van vergelijking 2.7 wordt het vastloop koppel Tvast<s)
genoemd en de tweede term het (tegenwerkende) elektromagnetisch koppel Temk(s).
Indien de motor belast wordt met een frictiekoppel Tt<s), een lastkoppel T1(s) en een visceus
frictiekoppel Tvt<s)=fv's8(s), dan wordt het rotor-versnellende koppel Tversne'(S) gelijk aan
het door de motor ontwikkelde koppel Tontw(s) minus de som der koppels Tt<s) , T\(s) en
Tvt<s). Frictie wordt nader toegelicht in §2.2.2.
Met behulp van vergelijking 2.7 wordt het versnellende koppel Tversnis) beschreven door
vergelijking 2.8:
Tversnel(S)

= Tontw(s) - T/s)-T1(s)-Tv/(s)
= KmVm(s) - (fm +j)s6(s) - (T1(s) + T/s»)
= KmVm(s) - Fms6(s) - (T/(s) + T/s»)
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Het versnellende koppel Tversne,(t) is gelijk aan het produkt van het traagheidsmoment Jm en
de hoekversnelling (t) van de rotor:

e

Tversne/(t) = J)J(t)

2

-

Tversne/(s) = J ms 6(s)

(2.9)

Combinatie van vergelijking 2.8 en 2.9 leidt tot de differentiaalvergelijking:
K m Vm(s) - T/(s) - F ms6(s)

= J ms 2 6(s)

(2.10)

Herschrijven levert de rotorsnelheid s8(s):
1
[Km Vm(s) - T/(s) - F ms6(s)]Jms

= s6(s)

(2.11)

Met uitgeschreven termen K m en F m wordt de overdracht O(s)/Vm(s) in blokdiagram weergegeven door figuur 2.3. De meeste variabelen zijn bekend (zie bijlage 2). Slechts het frictiekoppel TIs) en het lastkoppel T,(s) behoeven nader onderzoek.

~

!
KIKe
Ra+sL a

fv
-c--

Tis)

Temk(s)
Vm(s)

K
l

TV8Sl(S)

~ • Tveranel(S)

• TonJ.s)

-

R.+sL.

-

1
Jms

s9(s)

.----

1

8(s)

s~
~

I.(s)

-

1

~

T,(s)

T,(s)

Figuur 2.3: Het resulterende blokdiagram van de DC-schijfankermotor.

2.2.2 Fricties
In het beademingsapparaat treden verschillende soorten frictie op. Frictie verdient de nodige
aandacht bij beademingsapparaten met een balg en een motorsysteem [9]. Onderscheiden
worden de volgende soorten frictie:
• Statische frictie. Dit is een niet-lineair krachteffect. Statische frictie treedt op bij stilstand
tussen twee voorwerpen en wordt overwonnen zodra de voorwerpen ten opzichte van
elkaar in beweging komen. Eenmaal in beweging wordt gesproken van coulomb frictie.
• Coulomb frictie. Dit is een niet-lineair krachteffect. Coulomb frictie treedt op bij
schuifbewegingen tussen twee voorwerpen. Coulomb frictie is constant en tegengesteld
gericht aan de verplaatsrichting.
• Visceuse frictie. Dit is een lineair krachteffect. Visceuse frictie treedt op bij draaibewegingen (dus in lagers e.d.). Visceuse frictie is evenredig met en tegengesteld gericht aan
de hoeksnelheid.
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Het verloop van de verschillende soorten frictie in een motor als functie van de tangentiele
rotorsnelheid wordt weergegeven door figuur 2.4 [2]:
T [Nm]
(s)

(c)

----~~----

8(1) [rad/sec)

S: Statlsehe Metle
C: Coulomb rrictie

V: Vlsceuse frictie

Figuur 2.4: Verschillende fricties als functie van de tangentiele rotorsnelheid.
De visceuse frictie Tvt<s) presenteert zich als een tegenwerkend koppel, evenredig met de
tangentiele rotorsnelheid; T v t<s)=4,01l'1O- 5 Nms/rad. (zie tabeI2.1, bijlage 2).
De coulomb frictie Tcr presenteert zich als een continu koppel: Tcf= 1,13'10-2 Nm (zie
tabel 2.1, bijlage 2).
De statische frictie Tis) wordt bepaald door een toenemende gelijkstroom (s=O) aan de
motor op te dringen. Na bepaling van de stroom Ist<s) waarbij de motor in beweging komt,
wordt met behulp van de koppelconstante Kl het statische frictiekoppel berekend. Voor de
Mavilor M080 DC-schijfankermotor bedraagt de stroom Ist<s)=O,37 A. Er geldt:

Tst<s) = K'!st<s) = 0,0568Nm1A . 0,37 A = 2,10'10- 2 Nm

(2.12)

De balg is met een uiteinde aan het chassis van het beademingsapparaat gefixeerd. De
frictie die optreedt in de lagers, die het geheel van spindel en balg uitlijnen (deze zijn nog
niet eerder beschreven), is verwaarloosbaar ten opzichte van de spindelfrictie Tsp(s), die
optreedt tussen de spindel en de aan de balg gemonteerde moer. De spindelfrictie wordt
door de fabrikant gegeven [10]: T sp(s)=0,044 Nm.
De visceuse frictie Tvt<s) werd reeds in figuur 2.3 aangegeven. De statische frictie, coulomb
frictie, en de spindelfrictie worden in figuur 2.3 ondergebracht in het frictiekoppel Tt< s):
dus Tt<s) = Tsis) +Tis)+Tct<s).
Merk op dat feitelijk slechts de orde van grootte van de frictiekoppels belangrijk is: een
druppel olie kan al een flinke afwijking veroorzaken van de zojuist bepaalde waarden.
Nu het frictiekoppel geanalyseerd is, resteert in figuur 2.3 het lastkoppel T1(s) als enige
onbekende.
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2.2.3 Het lastkoppel
Onder het lastkoppel T](s) wordt het koppel verstaan, dat als gevolg van de druk in de balg
op de rotor wordt uitgeoefend, tijdens de ventilatie van een patient of dier. De druk in de
balg veroorzaakt op de spindelmoer een axiale kracht, die wordt omgezet in een koppel op
de spindel. Omdat de spindel aan de rotor is bevestigd, wordt dit koppel direct op de rotor
uitgeoefend.
Het lastkoppel Tl(s) is gelijk aan "T1.lifting " indien de kracht F op de spindelmoer tegengesteld gericht is aan de verplaatsrichting van de moer, en is gelijk aan "T1,lowering" indien de
kracht F op de spindelmoer gelijk gericht is aan de verplaatsrichting van de moer [10]:
S'i'F
2'n'1') 1
(2.13)
T1,lowering

Met:
S:

de spoed van de spindel (S=2mm, zie bijlage 1);

i:

de reductiefactor tussen rotor en spindel (i=I);

F:

de kracht op de spindelmoer (nader te bepalen);

1'):

de mechanische effidlntie tussen spindel en moer (1') 1 =0,87; 1')2=0,79 [10]).

Ter vereenvoudiging van het model wordt gesteld 111=112= 1, zodat Til =T12 =T](s). De
kracht F op de spindelmoer dient nader bepaald te worden.
De kracht F is eenvoudig te bepalen indien de druk in de balg bekend is. De druk in de
balg is vrijwel gelijk aan de tracheadruk P t ("" de druk in de longen) van een patient of
dier. De effectieve cirkeloppervlakte A van de balg is bekend (A= 113 cm2) en er geldt:
F = P·A
(2.14)
t
Ter bepaling van de tracheadruk tijdens mechanische ventilatie is een laboratoriumexperiment geanalyseerd (Experiment 96609 door drs. E.A. den Hartog; passieve inspiratie
bij een big (gewicht 11,0 kg) in 2,4 sec bij 2 em H20 PEEP (Positive End Expiratory Pressure». Figuur 2.5 toont de tracheadruk als functie van het longvolume V van het dier.
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Figuur 2.5: De tracheadruk versus het longvolume bi} passieve beademing van een big.
De volgende aannamen worden gedaan:
• De druk in de balg is gelijk aan de tracheadruk PI en de gemiddelde druk in de longen
van het proefdier of de patient.
• Ret longvolume is evenredig met de omtrek van de thorax. (Ter indicatie van het
longvolume werd tijdens het experiment een kwikkoordje gebruikt).
• Ret eind-expiratoire longvolume (functionele residu capaciteit) bedraagt gemiddeld
255 ml = 2,55'10-4 m3 (volgens eerder uitgevoerd laboratorium-onderzoek).
• Tijdens een mechanisch gecontroleerde expiratie doorloopt de tracheadruk hetzelfde
traject als tijdens een mechanisch gecontroleerde inspiratie, echter in tegengestelde
richting.
Uit de curve-fitting in figuur 2.5 wordt opgemaakt dat er een lineair verband bestaat tussen
de trachedruk PI en het longvolume V. Voor de curve-fitting geldt:
P = 9 g'106 .y
(2.15)
t

'

De relatie tussen het longvolume V en de rotatiehoek 8(s) is eenvoudig te bepalen met de
effectieve cirkeloppervlakte A en de spoed S van de balg. Daarbij wordt in het model aan
het eind-expiratoir longvolume (255 ml) een (rotor)rotatiehoek van 0 radialen toegekend.
Vergelijking 2.16 geeft de relatie weer tussen het longvolume V en de rotatiehoek 8(s).

y

=

62~) ·S~

+

255'10- 6

=

3,60'1O- 6 '6(s) + 255'10-6

(2.16)

Substitutie van vergelijking 2.14, 2.15 en 2.16 in vergelijking 2.13 levert het lastkoppel T1(s) als functie van de rotatiehoek 8(s):
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9,8'10 'S-i-A -( ~'S.4 + 255'10-6)
6

(2.17)

2n'1'Jl

1,27'1O-4 '6(s) + 8,98'10- 3

2.2.4 De regeleenheid
Zoals beschreven in §2.1 wordt de motor aangestuurd door een regeleenheid. Deze eenheid
is een module (merk: Infranor, type MS0606), die de motor een tangentiele rotorsnelheid
geeft evenredig met het ingangssignaal Vi,r' Deze module wordt vanaf hier aangeduid met
de naam "Infranor-module".
Een zogenaamde "Power Up Reset" voorkomt inschakelverschijnselen zodat de rotor in
stilstand blijft na het inschakelen van de voedingsbron (mits Vi,r=O V). Tevens is de
module voorzien van snelheidsbegrenzing, temperatuur-, motorspanning-, motorstroom- en
voedingspanningsbewaking en is de mogelijkheid aanwezig om het vermogenscircuit te allen
tijde te onderbreken.
Het blokschema van de Infranor-module wordt weergegeven door figuur 2.6 [4]:
Ucc

Urleboek

Ja-monltor

81gnaal

L..-_....I

Quedrsst

Figuur 2.6: Het blokschema van de Infranor-module [2].

Figuur 2.6 zal nader worden toegelicht. Opnieuw is het doel de transformatie van het
schema naar een Laplace beschrijving.
De Infranor-module bestaat ten dele uit SMD (Solid Mounted Device) componenten, die
door een beschermlaag worden bedekt. Hierdoor kan niet willekeurig op de module
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gemeten worden. Tot de beschikking staan desondanks een aantal meetpunten X2.l tim
X2.32, waarvan er 14 door Infranor zijn gedefinieerd. Het signaal dat op de betreffende
punten wordt gemeten, wordt evenzo aangeduid met de naam X2.l tim X2.32.
Merk op dat de actieve regelaar in de Infranor-module is opgebouwd uit twee in cascade
geschakelde proportionele plus integrerende (PI) regelaars. Slechts van deze regelaar wordt
door Infranor het elektrische schema gegeven [4]. Dit schema wordt weergegeven door
figuur 2.7. Hierin zijn aIle door Infranor gedefinieerde meetpunten aangegeven, die betrekking hebben op deze regelaar.
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Figuur 2.7: Ret elektrisch schema rond de PI-regelaars in de Infranor-module [2].
De ingangssignalen van de Infranor-module zijn het stuursignaal Vi,r en het teruggekoppelde
tachometersignaal VI' Beiden worden toegevoerd aan twee differentiele versterkers, opgezet
rond operationele versterker OAI respectievelijk OA2. Voor de uitgangssignalen X2.l8 en
X2.3 van operationele versterker OAI respectievelijk OA2 geldt:
X2.lS

= -Vi,r

X2.3 =

2

V,

(2.18)

5,4

zodat voor de stroom 13 (zie figuur 2.7) naar operationele versterker OA3 geldt:

I = X2.lS
3

RIO

+

X2.3

- Vi,r

R120 + R12

2-RIO

V,

+

(2.19)

5,4 '(R120 + R12)

Hierbij wordt aangenomen dat de offset op de niet-inverterende ingang van OA3, 0 V bedraagt, zoals het geval is bij een ideale PI-regelaar.
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Aansluitend wordt voor Vp (zie figuur 2.7) vergelijking 2.20 afgeleid:
V

=

p

V.
--','( 2 'RiO

-V) (RI7+-1 )
C4

+

t

•

5,4 '(RI20 + R12)

(2.20)

S

Ret uitgangssignaal VuJ van OA3 wordt bepaald door Vp , R18 en R122:
V

- (

u3 -

~"

+

2'RiO

-~

5,4'(RI20+RI2)

)'(RI7+ 1 ).( RI8+RI22)
sC4 RI8+R122 +

(2.21)

waarbij R122+ het weerstandsdeel van R122 is tussen diens loper en R18.
Rond de nu beschreven operationele versterker OA3 is PI-regelaar 1 opgezet. In het
algemeen is een PI-regelaar opgebouwd, zoals wordt weergegeven door figuur 2.8:

>-----<~- E,

Figuur 2.8: Het elektrische schema van een PI-regelaar.
De bijbehorende overdrachtsvergelijking Eo/E; luidt:
Eo
Ej

-

-K('t's+l)

Met:

K

S
't'

-1

RjC

(2.22)

= RoC

De som van potentiometer R120 en R12 bedraagt ca. 6,18 kO. Vergelijking 2.21 wordt
herschreven in de vorm van overdrachtsvergelijking 2.22. Tevens substitutie van de
waarden RlO=lO kO, R122=20 kO en R18=1 kO resulteert in vergelijking 2.23:
Vu3
1,05 (
1
) (SRI7C4+1)
~,' - Vt /5,4 = C4' 1'103 + RI22 + •
S

(2.23)

De overdracht VqlVuJ wordt bepaald door de weerstanden R19, R20, R21 en R123. Voor
Vq geldt: Vq =AR123 'VuJ, met 0,03~ARI23~0,90, athankelijk van de instelling van R123. De
overdracht VqI(Vi,r-V/5,4) is de overdracht van PI-regelaar 1. Deze overdracht wordt thans
gegeven door vergelijking 2.24.
Vq
V.I,' - Vt /5,4

=

1,05'A R123
C4

.(

1
).(SRI7C4+1)
1'103 + R122 +
S

(2.24)

De door vergelijking 2.25 gegeven overdracht is analoog aan de overdracht, gegeven door
vergelijking 2.23, zodat de versterkingsfactor K 1 en de tijdconstante 7 1 van PI-regelaar 1
bepaald zijn. De versterkingsfactor K 1 is athankelijk van R122+ en ARl23 : 150~KI~9450.
De oorspronkelijke instelling is K 1 = 350. Voor 7 1 geldt: 7 1 = R17 ·C4 = 8,2 msec.
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PI-regelaar 2 is rand operationele versterker OA4 opgezet. Met behulp van figuur 2.8 en
overdrachtsvergelijking 2.23, zijn de versterkingsfactor K2 en tijdconstante 72 eenvoudig te
bepalen: K 2= 1/(R22'C8) =2266 en 72=R24'C8= 1,5 msec.
Signaal X2.4, de rotorstroom-monitor (I.-monitor), wordt naar de inverterende ingang van
operationele versterker OA4 (PI-regelaar 2) teruggekoppeld. Dit signaal wordt ten opzichte
van signaal Vq gewogen met een factor K weeg =R22 /R23 =0,95.
Signaal X2.16 is het uitgangssignaal van PI-regelaar 2 en het ingangssignaal van een
pulsbreedte modulator. Signaal X2.16 wordt vergeleken met een driehoeksignaal en met
behulp van een spanningsvergelijker omgezet in een blokgolf met een duty-cycle, die
evenredig is met de spanning van signaal X2.16. De blokgolf schakelt de vermogenstransistoren, die het aan de motor geleverde elektrische vermogen regelen. Met deze transistoren
is een H-brug schakeling opgezet [3,7], welke nader wordt toegelicht in §4.5. Omdat de
motor de vermogensspanning gemoduleerd wordt aangeboden, zal in het vervolg gesproken
worden over de gemiddelde motorspanning.
Door meting is de overdracht bepaald tussen signaal X2.16 en de gemiddelde motorspanning Vm,gem' Het resultaat van de meting wordt weergegeven door figuur 2.9.
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Figuur 2.9: De gemiddelde motorspanning

Vm,gem

als functie van signaal X2.16.

Curve-fitting toont aan dat de meetpunten in figuur 2.9 niet op een rechte liggen. De
gevormde functie stelt een "dead zone"-functie voor. Dit wil zeggen dat de motor in
stilstand is voor I X2.16 I <2,16 V. Meting aan signaal X2.4 (I.-monitor, zie figuur 2.7)
leert dat de motor ruis krijgt aangeboden voor I X2.16 I < 2,16 V. Het doel van de ruis is
dat de motor reeds bij stilstand een koppel levert, zodat geen hinder wordt ondervonden van
statische frictie indien de rotor in beweging komt. Voor I X2.16 I ~2,16 V is de
gemiddelde motorspanning Vm,gem evenredig met de spanning van signaal X2.16. De
richtingscoefficient Kpdm van de curve-fit bedraagt hier -3,69; dus ~=-3.69.
In het model wordt de ruis nagebootst met behulp van hoogfrequente sinussoiden. Laagfrequente signalen worden niet gebruikt, omdat de motor in dat geval uit de (stilstand)positie
kan driften.
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In §2.2.1 is uiteengezet hoe de rotorstroom I.(s) toegankelijk is gemaakt in het model van
de DC-schijfankermotor. Omdat signaal X2.4 een indicatie is voor deze rotorstroom [4],
wordt de overdracht bepaald tussen signaal X2.4 en de rotorstroom I.(s).
Vergelijking 2.3 bedingt dat de rotorstroom I.(s) gelijk is aan het quotient van het koppel
Tontw(s) en de koppelconstante Kt, zodat geldt: I.(s)/Tdeis)= 1IKt= 115,68'10-2= 17,61 (zie
bijlage 2).
De overdracht tussen de gemiddelde rotorstroom I.,gem(s) en X2.4 is door meting (bij
meerdere ingangssignalen Vi,r en meerdere rotorbelastende koppels) bepaald. Het resultaat
wordt weergegeven door figuur 2.10:
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Figuur 2.10: Signaal X2.4 (la-monitor) als functie van de rotorstroom la,gem.

Curve-fitting toont aan dat de meetpunten in figuur 2.10 niet op een rechte liggen. De
discontinuHeit bij 1.,gem=O A is een direct gevolg van de "dead zone"-functie, die zich via
de pulsbreedte modulator in het bereik van de motorspanning Vm presenteert (zie figuur 2.9).
Signaal X2.4 heeft een offset (DC-component) van 1,80 V, als gevolg van een offset op het
signaal Vq (zie figuur 2.7). De offset op het signaal Vq wordt veroorzaakt door "offset"potentiometer R121, en is noodzakelijk omdat de integratoren op de Infranor-module niet
ideaal zijn.
Omdat de integratoren in het model wei ideaal zijn, wordt als overdracht la(s)/X2.4=K.non
slechts de richtingscoeficient van de curve-fit genomen: Kmon =0,60.
Tot slot wordt de overdracht bepaald tussen de tangentiele rotorsnelheid en het tachometersignaal Vt. De tachometer genereert een spanning die evenredig is met deze snelheid:
Vt(S)=Ktacho·s8(s). Meting aan de tachometer leert: Ktacho=9,84'10-2 Vs/rad.
De nodige gegevens zijn thans vergaard om het model van het beademingsapparaat
compleet te maken. Dit model, "model A", wordt weergegeven door figuur 2.11 in
bijlage 3. Daarbij worden de volgende kanttekeningen gemaakt:
• Model A toont het oorspronkelijke beademingsapparaat (het positioneersysteem). Het
stuursignaal is de opgedragen rotatiehoek in radialen (bereik ca. 110 rad).
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• Het lastkoppel TI(s) is in figuur 2.11 weergegeven als een koppel dat de rotatie tegenwerkt tijdens een passieve inspiratie. In de praktijk is dit echter een van de drie voorkomende situaties, te weten:
1: De patient of het dier ondergaat een passieve inspiratie. Het lastkoppel werkt de rotatie
meer tegen naarmate de rotatiehoek 8(s) toeneemt. Figuur 2.11 impliceert dit.
2: De patient of het dier ondergaat een passieve expiratie. Het lastkoppel werkt de rotatie
ook hier tegen. De rotatiehoek 8(s) neemt af. In de praktijk echter expireert de patient
of het dier normaliter door het openen van de gasklep tussen de longen en de omgeving. Situatie 3 is dan aan de orde:
3: Er is geen lastkoppel. Dit is het geval bijvoorbeeld bij de zojuist beschreven expiratie
of bij een kalibreer-procedure.
Voor deze drie situaties zuBen de stabiliteit en de karakteristieken van het beademingsapparaat onderzocht worden.
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3

De modellen
Met behulp van het in hoofdstuk 2 gevonden model (zie figuur 2.11, bijlage 3) kunnen
enkele andere relevante modellen opgesteld worden.

3.1 Afgeleide modellen
Model A is als blokschema hanteerbaar in Simulink (onderdeel van het programmatuurpakket Matlab). Met Simulink kunnen systeem-simulaties geanalyseerd worden. Berekenen
van de polen van het model e.d., wordt echter bemoeilijkt door de in het model voorkomende niet-lineariteiten. Een lineaire benadering van het model is daarvoor noodzakelijk.
Model A (figuur 2.11) toont het positioneersysteem, welke is opgebouwd uit het open-Ius
systeem ~;GA(S)/S, dat gesloten wordt door ("eenheids")terugkoppeling van de actuele
rotorhoek 8(s). Het subsysteem GA(s) is de snelheidsregelaar, bestaande uit de DC-schijfankermotor (inclusief de daarin optredende fricties), de Infranor-module en het lastkoppel T1(s). Het subsysteem GA(s) stelt de overdrachtsfunctie s8(s)lVi ,r voor en bevat nietlineariteiten.
De factor Kpos transformeert het verschil tussen de opgedragen en de actuele positie naar
een stuursignaal ten behoeve van GA(s). Regeltechnisch wordt de overdracht van model A
beschreven door:

Actuele positie e (s)
Opgedragen positie

Kpos'GA (s)/s

(3.1)

1 + Kpos'GA(S)/S

Ter vereenvoudiging van model A wordt de dynamische overdracht beschouwd. De lastkoppelconstante Cd en de coulomb frictie Tcf worden hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat
ze beiden statisch zijn.
Bovendien worden de "dead-zone" functie plus ruisbron en de statische frictie buiten
beschouwing gelaten. De "dead-zone"-functie plus ruisbron zijn immers gerealiseerd om
geen hinder te ondervinden van de statische frictie. Het lineair benaderde overdrachtsmodel,
"model B", wordt derhalve verkregen door in figuur 2.11 in bijlage 3 de volgende
modificaties aan te brengen: Cd:=O, fcoulomb:=O, fstatisch:=O, "Ruis":=O en "Dead-zone":=1.
Of deze benadering is veroorloofd, wordt duidelijk na het vergelijken van de stapresponsies
en de responsies op sinussoidale stuursignalen van model A en model B. Hierop wordt
nader ingegaan in §3.2.1 en §3.2.2.
De lineair benaderde overdracht wordt gevonden door met behulp van model B het door de
motor ontwikkelde koppel Tontw(s) op twee manieren te beschrijven. Ten eerste geldt:

(3.2)
en ten tweede geldt:
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Ql(S)'V;,r

Qz(s)·e(s)
Qis )

Met: Q1(s)

=

+

(3.3)

Kt'Kpdm 'K1'Kz'Ct' IS + 1).( 'tzs + 1)

Qz<s) = Kt'Kpdm 'Kt,r'Ktacho 'K1'Kz'( 't IS + 1).( 'tzS + 1)
Qis )

=

(Ra+Las)

+

Kpdm·Kmon·Kweeg·Kz·('tzS+1)·s

Waarbij:

!v!
Jm

= 4.011e-5;
= 44e-6;

KJ
= 350;
K2
= 2266;
Ke
= 0.0568;
K mon = 0.6;

Kpdm = 3.69;
Kpos
~

= 1
= 0.0568;
= 0.0984;
= I.27e-4;
= 0.60;

K laclw
K II
K lr
K weeg = 0.95;

La
Ra
7J
72

=
=
=
=

45.7e-6;
0.71;
8.2e-3;
I.5e-3;

de visceuse frictie;
het traagheidsmoment van de motor;
de versterking van Pl-regelaar 1;
de versterking van Pl-regelaar 2;
de EMF-constante van de motor;
de evenredigheidsconstante tussen signaal X2.4 en la-monitor;
de versterking van de pulsbreedte modulator;
de versterking van de opgedragen minus de actuele positie;
de koppelconstante van de motor;
de tachometerconstante;
de evenredigheidsconstante tussen lastkoppel en actuele positie;
de versterking aan de tachometeringang;
de factor waarmee la-monitor wordt gewogen;
de inductie van het anker;
de weerstand van het anker;
de tijdconstante van Pl-regelaar 1;
de tijdconstante van Pl-regelaar 2;

De lineair benaderde overdracht van het snelheidsregelsysteem Gis), genaamd "GB(s)",
wordt bepaald door substitutie van formule 3.3 in formule 3.2. De dynamische overdracht
van model A, "model B", wordt dan ook bepaald door terugkoppeling van snelheidsregelsysteem GB(s), zodat voor de overdracht van model B geldt:

Actuele positie e(s)
Opgedragen positie

Kpos'Gis)/s
1 +Kpos'Gis)/s

(3.4)

Resume:
De volgende systemen zijn beschreven:
• Model A: dit is het (computer)model van het beademingsapparaat (het positioneersysteem), voorgesteld door figuur 2.11. Dit model bevat niet-lineariteiten.
• Model B: dit is het lineaire (computer)model van het beademingsapparaat en derhalve een
benadering van model A. Naast minder tijdrovende computersimulaties biedt dit model
het voordeel dat berekeningen eenvoudiger zijn en daardoor de bepaling van diens
karakteristieken.
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• Systeem GA(S): dit is het (computer)model van de snelheidsregelaar in het beademingsapparaat (zie figuur 2.11). Systeem GA(s) is het open-Ius systeem van model A en bevat
niet-lineariteiten.
• Systeem GB(s): dit is het lineaire (computer)model van de snelheidsregelaar in het
beademingsapparaat. Systeem GB(s) is dus een subsysteem van model B. Ook dit systeem
biedt naast minder tijdrovende computersimulaties het voordeel dat berekeningen eenvoudiger zijn en daardoor de bepaling van diens karakteristieken.

3.2 Modelanalyse en -simulatie
Met de in §3.1 geponeerde modellen worden computersimulaties uitgevoerd. (Het bij de
simulaties gebruikte Matlab bestand "analyse.m" is opgenomen in bijlage 4).
Het voornaamste doel is het verschaffen van zowel algemene regeltechnische informatie als
informatie over de stapresponsies en de responsies op sinusso'idale stuursignalen van het
positioneersysteem respectievelijk de snelheidsregelaar. De snelheidsregelsytemen GA(s) en
GB(s) worden geanalyseerd, daar de mogelijkheid bestaat om het oorspronkelijke regelsysteem (het positioneersysteem) te modificeren in een snelheid geregeld systeem.
De responsies van de computermodellen worden geanalyseerd met behulp van Simulink. Bij
het aanbrengen van modificaties in het oorspronkelijke regelsysteem kunnen op die manier
schadelijke beproevingen op voorhand worden voorkomen.
De simulaties worden vergeleken met metingen aan het beademingsapparaat. Op die manier
wordt duidelijk of de modellen daadwerkelijk het beademingsapparaat met de ge'integreerde
snelheidsregelaar representeren. Concreet: de modellen A en B worden vergeleken met het
(teruggekoppelde) positioneersysteem en de systemen GA(s) en GB(s) worden vergeleken met
de snelheidsregelaar.

3.2.1 Het positioneersysteem
Model B heeft twee nulpunten en vijf polen. Het feit dat een systeem meer polen dan
nulpunten heeft, betekent dat het fysisch realiseerbaar is [11]. Daarnaast liggen aile polen in
het linker halfvlak (s::::;; 0) van het Laplace domein. Dit houdt in dat model B stabiel is.
De impulsresponsie hB(t) van model B wordt in het tijddomein beschreven door de formule
hB(t)=Ej{Aj'epiot}, waarin Pi de polen van model B voorstellen. Naarmate een pool dichter
bij het rechter halfvlak gelegen is, leidt deze tot een trager uitdempende term Aj·ePiot. De
vijf polen van model B zijn ver van het rechter halfvlak verwijderd. De dichtst bij het
rechter halfvlak gelegen pool is reeel en heeft de waarde -16,8. Deze wordt de dominerende
pool genoemd. De polen, die op de dominerende pool na het dichtst bij het rechter halfvlak
gelegen zijn, hebben de waarde -194± 119i en vormen dus een complex geconjugeerd
polenpaar.
Omdat een imaginaire term in een pool overshoot in de stapresponsie kan veroorzaken,
worden de modellen A en B op overshoot onderzocht. De figuren 2.12a en 2.12b geven de
stapresponsies weer van model A respectievelijk model B:
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Figuur 2.12a: De stapresponsie van
model A voor Kpos=l.

Figuur 2.12b: De stapresponsie van
model B voor Kpos = 1.

Beide stapresponsies vertonen geen overshoot. Het positioneersysteem is zodanig traag, dat
de eindpositie pas bereikt wordt na 0,3 sec. Deze tijdsduur is constant (ook voor kleinere
stapfuncties) en wordt verkleind door vergroting van Kpos'
Bij een versterking van ~s ~ 9 treedt overshoot op. De stapresponsies van de modellen A
en B bereiken de eindpositie dan in 0,03 sec. De gemiddelde rotorsnelheid is dan
{100 rad}/{0,03 sec} = 3,33'1<Y rad/sec.
De responsies op sinusvormige stuursignalen voor Kpos = 1, zijn bij beide modellen 55 msec
(constant) vertraagd. Dit geldt voor aile frequenties binnen de bandbreedte Bp van het
positioneersysteem (zie verder in deze paragraaf).
Geen enkele (model)responsie toont een zichtbare verandering bij variatie van het lastkoppel
tot 50.10-3 Nm.
De uitvoering van een stapfunctie als ventilatiepatroon is niet gewenst. Hierdoor kan deze
zware beproeving voor het positioneermechaniek voorkomen worden. De door de gebruikers gewenste maximale ventilatiefrequentie bedraagt 1 Hz (zie bijlage 1). De daarbij
optredende maximale rotorsnelheid bedraagt 542 rad/sec. Aan het beademingsapparaat zijn
derhalve geen stapresponsies onderzocht met een groot verschil tussen de actuele en de
opgedragen positie op het stapmoment.
Bij verschillende opgelegde sinussoldale stuursignalen is een constante tijdvertraging van
60 msec gemeten (zie bijlage 1).
Drukken in de balg tot 50 cm H20 hebben geen merkbare invloed op de systeemresponsie [6]. Volgens de vergelijkingen 2.15 tim 2.17 komen drukken tot 50 cm H20 overeen
met lastkoppels tot 18,0'10-3 Nm.
Om een completer beeld te creeren van het positioneer-regelsysteem, worden hiervan de
bodediagrammen, het nyquistdiagram en de poolbaan getoond. De Bodediagrammen geven
de versterking en fasedraaiing van het systeem als functie van de frequentie en zijn weergegeven in de figuren 2.13a respectievelijk 2.13b:
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Figuur 2.13a: De versterking van
model B.

Figuur 2.13b: De jasedraaiing van
model B.

De resonantiepiek Mp bij de resonantiefrequentie fp is een maat voor de stabiliteit van teruggekoppelde systemen en presenteert zich vooral bij 2e-orde systemen. Het beademingsapparaat is een 5e-orde systeem en toont volgens figuur 2.13a geen resonantiepiek.
De bandbreedte Bp van het positioneersysteem wordt bepaald door de frequentie waarbij de
systeemversterking -3dB bedraagt. Volgens figuur 2.13a geldt: Bp =2,7 Hz.
Combinatie van de versterking en de fasedraaiing in het reele/imaginaire vlak geeft het
Nyquistdiagram. Dit diagram is weergegeven in figuur 2.14:
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Figuur 2.14: Het Nyquistdiagram van model B.
Belangrijk aan dit diagram is het punt (-1,0). Wordt dit punt door de kromme omcirkeld,
dan is volgens het Nyquistcriterium [11] het systeem instabiel. Figuur 2.14 laat zien dat het
punt (-1,0) niet wordt omcirkeld: het positioneersysteem is stabiel. De stabiliteit van het
positioneersysteem bleek reeds eerder uit het feit dat al diens polen in het linker halfvlak
gelegen zijn.
Omdat de ligging van de polen athankelijk is van de versterkingsfactor Kpos (formule 3.1),
wordt onderzocht voor welke Kpos het positioneersysteem stabiel is. Een analyse van de
poolbaan maakt dit duidelijk. De poolbaan is weergegeven in figuur 2.15:
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Figuur 2.15: De poolbaan van model B.

De kruisjes en rondjes in figuur 2.15 duiden respectievelijk de ligging van de polen en de
nulpunten aan voor Kpos = 1.
Ret positioneersysteem is instabiel (het positioneer heeft minimaal een pool in het rechter
halfvlak) voor Kpos~5,O·103.

3.2.2 De snelheidsregelaar
De snelheidsregelaar is het open-Ius systeem in het (teruggekoppelde) positioneersysteem.
In het positioneersysteem is het ingangssignaal Vi,r van de snelheidsregelaar evenredig met
het verschil tussen de opgedragen en de actuele positie (zie figuur 2.11, bijlage 3). De
output van de snelheidsregelaar is de tangentiele rotorsnelheid, die evenredig is met het
bovengenoemde verschil. Rierdoor is in het tijdsinterval tussen twee door de PC gegenereerde positiegegevens, de rotorsnelheid onmiddellijk na het moment van aanbieden groter
dan net voor het volgende moment van aanbieden. Dit uit zich in een schokkende beweging
bij lage ventilatiefrequenties en bij lange tijdsintervallen tussen twee opgedragen positiegegevens.
Ret te ontwerpen regelsysteem dient het snelheidspatroon waarmee de balg wordt voortbewogen, om bovengenoemde reden te verbeteren. Omdat de Infranor-module een actieve
rotorsnelheidsregelaar is, wordt deze mogelijkerwijs in het nieuwe ontwerp gebruikt. Bijgevolg worden de snelheidsregelsystemen GA(s) en GB(s) nader onderzocht en vergeleken met
de snelheidsregelaar.
Ret systeem GA(s) is het model van de snelheidsregelaar, het open-Ius systeem in een
beademingsapparaat. Systeem GB(s) is de lineaire benadering van het systeem GA(s). Met
behulp van systeem GB(s) zijn de polen en nulpunten bepaald.
GB(s) heeft twee nulpunten en vier polen. De polen en nulpunten zijn nagenoeg op dezelfde
plaatsen gelegen als de polen en nulpunten van het positioneersysteem voor ~s = 1 (zie
figuur 2.15). De pool bij -16,8 ontbreekt hier. Hieruit wordt geconcludeerd dat de dominerende pool van het positioneersysteem een direct gevolg is van de positie terugkoppeling.
Ook bij het open-Ius systeem bestaat de kans op het optreden van overshoot in de stapresponsie. De twee dominerende polen van systeem GB(s) zijn immers complex. Dit complexe
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polenpaar is gelegen bij -204±100i. In §3.2.1 werd reeds beschreven dat een imaginaire
term in een pool overshoot in de stapresponsie kan veroorzaken. De stapresponsies van de
systemen GA(s) en GB(s) en de snelheidsregelaar worden derhalve op overshoot onderzocht.
Bij overshoot behoort een settlingtijd T s ; de tijd die na het stapmoment (t= 1 sec) verstrijkt
alvorens de stapresponsie binnen de 5%-band rond de eindwaarde blijft.
Figuren 2.16a en 2.16b tonen de stapresponsies van GA(s) respectievelijk GB(s). De optredende overshoot en de bijbehorende settlingtijd zijn in de figuren aangegeven.
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Figuur 2.16a: De stapresponsie van systeem GA(s) voor K]=350.
N.B.: Het piekje bij t=O sec
is een inschakelverschijnsel.

Figuur 2.16b: De stapresponsie van systeem Go(s) voor K]=350.

De imaginaire term van het (dominerende) complexe polenpaar wordt geringer naarmate de
proportionele versterkingsfactor K 1 van PI-regelaar 1 wordt vergroot. Voor K1 > 1384 zijn
de polen reeei. Hierdoor verdwijnt de overshoot en neemt bovendien de settlingtijd af,
waardoor de systemen GA(s) en GB(s) beide nagenoeg een ideale stapresponsie hebben.
Bij de responsies van de systemen GA(s) en GB(s) op sinussoi'dale stuursignalen Vi,r treedt
geen overshoot op. WeI treedt hier tussen stuursignaal en responsie een tijdverschil op. In
het door de bandbreedte Bs gegeven frequentiegebied (zie elders in deze paragraat) is het
tijdverschil evenredig met de frequentie (de evenredigheidsconstante bedraagt 23 jLsec/Hz)
en bedraagt maximaal 1,7ms.
Geen enkele responsie van de systemen GA(s) en GB(s) toont een zichtbare verandering bij
variatie van het lastkoppel tot 50'10.3 Nm.
Aan de snelheidsregelaar zijn met behulp van een geheugen-oscilloscoop de volgende
resultaten voor K)=350 gemeten: overshoot = 12,5 %, settlingtijdTs =15ms en eindwaarde=17,3 rad/s.
Vergroting van K) kan leiden tot een resonantieverschijnsel in de vorm van een akoestische
toon (ca. 250 Hz), geproduceerd door de motor. Deze oscillatie is een gevolg van een te
hoge rondgaande versterking, die neerslaat op de rotorstroom [4].
De bodediagrammen van systeem GB(s) (versterking respectievelijk fasedraaiing versus
frequentie) zijn weergegeven in de figuren 2.17a respectievelijk 2.17b. (Om een indruk te
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geven van het traject dat de fasedraaiing doorloopt, is het getoonde frequentiebereik groot).
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Figuur 2.17a: De versterking van
systeem GB(s).

Figuur 2.17b: Defasedraaiing van
systeem GB(s).

Uit deze figuren wordt het volgende afgeleid:
• De cross-over frequentie bedraagt: fco =954 Hz.
• De fasemarge bedraagt 89,7°.
• De resonantiepiek Mp (Mp =26,2 dB) treedt op bij f,=25,4 Hz.
• De bandbreedte van de snelheidsregelaar bedraagt: Bs =73,7 Hz.
Merk op dat in §3.2.1 is beschreven dat een resonantiepiek zich presenteert bij teruggekoppelde systemen. In de snelheidsregelsystemen treedt een resonantiepiek op als gevolg van
het feit dat intern (binnen de systemen GA(s) en GB(s» terugkoppellussen voorkomen (zie
figuur 2.11).
Het Nyquistdiagram kan wederom bepaald worden door combinatie van versterking en
fasedraaiing in het reele/imaginaire vlak. Zoals beschreven, heeft het punt (-1,0) in het
Nyquistdiagram een functionele betekenis: indien de Nyquistkromme door dit punt gaat, is
de noemer van de overdrachtsfunctie van een "conventioneel" teruggekoppeld systeem,
beschreven door Ks Q(s)/(1 + KsQ(s», gelijk aan nul. Bij een dergelijke overdracht kan het
Nyquistcriterium toegepast worden [11]. De noemer van GB(s) wordt echter beschreven
door a·s 4 +b·s3 +c·s 2 +d·s+e, en is niet te herschrijven in de vorm 1+KsQ(s), met Ks
onafhankelijk van de Laplace variabele "s". Het Nyquistdiagram voegt derhalve niets essentieels toe en is daarom niet getoond.
De poolbaan geeft in het s-vlak de set oplossingen van de vergelijking 1+ KsQ(s)=O, voor
een gegeven set versterkingsfactoren Ks • In de snelheidsregelaar en diens modellen ontbreekt een versterkingsfactor Ks echter. Deze is niet aan de Infranor-module toe te voegen
zander een ingrijpende modificatie.
Omdat de overdracht van systeem GB(s) afhankelijk is van de in dat model voorkomende
variabelen, is ook de ligging van diens polen afhankelijk van deze variabelen. Door de
variabelen in getal te wijzigen, wordt derhalve de ligging van de polen beinvloed en
daarmee de responsie van het systeem. Met behulp van het Matlab bestand "analyse.m" in
bijlage 4 kan dit geverifieerd worden.
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Mogelijkheden voor een nieuw ontwerp

4.1 Inventarisatie
In §3.2.2 werd gesteld dat een nieuw regelsysteem het snelheidspatroon verbetert, waarmee
de balg wordt voortbewogen. Met behulp van een actieve rotorsnelheidsregelaar kan de
beweging verbeterd worden door een constante snelheid te handhaven in het tijdsinterval
tussen twee opeenvolgende momenten waarop de PC positioneergegevens genereert.
Positie terugkoppeling is daarbij belangrijk omdat het beademingsapparaat een volume
gecontroleerd systeem is. De oorspronkelijke 12 bits positieresolutie geeft een volume
onnauwkeurigheid van {inhoud balg}12 12 = {622 mI}/2 12 = 0,15 mI. Deze resolutie wordt
in het te ontwerpen regelsysteem nagestreefd.
Een "motioncontroller", een IC (Integrated Circuit) dat is ontworpen voor de besturing van
een motor, is een geschikte oplossing voor een snelheid geregeld systeem met positie
terugkoppeling. Een motioncontroller voor algemene toepassingen is de "HCTLllOO" van
Hewlett Packard. De gebruiker is niet gebonden aan een bepaald type aansturing of motor.
WeI is hierbij positie terugkoppeling door middel van een incrementele encoder vereist. De
incrementele encoder wordt bevestigd op de rotor en genereert een vast aantal pulsen per
rotoromwenteling.
In §3.2.2 werd de snelheidsregelaar in het beademingsapparaat en diens modellen geanalyseerd. Hierin werden de DC-schijfankermotor, de Infranor-module, de fricties en het lastkoppel betrokken. De DC-schijfankermotor werd daarbij inbegrepen omdat deze ook in het
te ontwerpen regelsysteem gebruikt zal gaan worden. Uit de literatuur blijkt immers dat een
DC-schijfankermotor doorgaans de meest geschikte actuator is voor incrementele bewegingssystemen, waarvan hoge prestaties verwacht worden [8]. Wegens de beperkte mogelijkheden tot het aandrijven van zware belastingen door een beperkt uitgangsvermogen [7],
werd in het oorspronkelijke ontwerp van het beademingsapparaat geen stappenmotor
toegepast. De relatief grote vermogensdissipatie in een DC-schijfankermotor ten opzichte
van andere typen motoren, is een nadeel waar doorgaans aan tegemoet gekomen kan
worden.
Om eenvoudig verschillende en complexe ventilatiepatronen te genereren, wordt de patroongeneratie door een PC gehandhaafd. De programmatuur hiervoor is geschreven in de
prograrnmeertaal Pascal. Daarbij wordt een besturingsinterface gebruikt, die geschreven is
in machinetaal (assembly). De Pascal-prograrnmatuur is in staat meerdere complete ventilatiepatronen (een reeks balgpositie gegevens) voor meerdere balgen te berekenen en op te
slaan. De huidige besturingsinterface-prograrnmatuur dient voornamelijk om gegevens via
de DAC-kaart te converteren naar een analoog uitgangssignaal, dat een maat is voor de
opgedragen balgpositie. Vanwege de complexiteit van de prograrnmatuur, bestaat op de
afdeling de wens deze programmatuur zoveel mogelijk intact te laten.
Een standaard PC beschikt over een aantal I10-poorten (Input/Output-poorten), maar niet
over een DAC-kaart. De compatibiliteit van het beademingsapparaat wordt derhalve
vergroot indien besturing en/of communicatie geschiedt via een I10-poort. Hiertoe dient
slechts de besturingsinterface-prograrnmatuur te worden aangepast. Bij het gebruik van een
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I10-poort dient eventuele digitaal-naar-analoog conversie buiten de PC plaats te vinden (dus
in het positioneersysteem).
Tevens is de vraag gerezen om besturing en/of communicatie mogelijk te maken in
omgevingen waar geen PC beschikbaar is. Dit betekent dat een daarvoor bestemde eenheid
de taken van de PC moet kunnen overnemen.
Het ontwerp dat wordt weergegeven door figuur 4.1, voldoet aan de genoemde wensen en
eisen.
Bewaklng
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Balgdruk
Motor
87CSI
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UART
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Figuur 4.1: Het blokdiagram van het ontworpen regelsysteem.
Er is gekozen voor een modulair ontwerp met twee 87C51 microcontrollers.
Microcontroller #1 geeft opdrachten aan de HCTLllOO motioncontroller. Tevens neemt
deze de resterende taken in het beademingsapparaat op zich, zoals het besturen van de
gaskleppen en het bewaken van het positioneermechaniek. Doordat deze taken zijn ondergebracht in een microcontroIler, vervult de PC slechts de (complexe) taak van het genereren
van ventilatiepatronen. Bovendien is de vervanging van de PC door een zogenaamde
generatoreenheid eenvoudiger naarmate diens taken ongecompliceerder zijn.
De generatoreenheid is opgezet rond microcontroller #2 en fungeert, evenals de PC, als
generator van ventilatiepatronen. De belangrijkste taak van de generatoreenheid is de in- en
uitvoer van gegevens van en naar microcontroller #1, het beeld- of tekstscherm, het
toetsenbord en het RAM (Random Access Memory).
Een 87C51 microcontroller is evenals een PC uitgerust met een UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter), zodat seriele communicatie mogelijk is tussen de PC en
microcontroller #1 of tussen microcontroller #2 en #1. Door de keuze van seriele datatransmissie kan de Pascal-programmatuur voor de PC intact blijven en dient aIleen de besturingsinterface-programmatuur te worden gemodificeerd.
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Via een 8-bits DAC en de Infranor-module wordt de DC-schijfankermotor aangedreven
door de motioncontroller. De DAC dient als interface tussen de motioncontroller en de
Infranor-module. De Infranor-module genereert een tangentiele rotorsnelheid, die evenredig
is met de uitgangsspanning van de DAC. Terugkoppeling van de actuele balgpositie geschiedt middels de incrementele encoder, welke op de rotor is bevestigd.
Microcontroller #1 vormt vanwege zijn taken het hart van het ontworpen regelsysteem voor
het beademingsapparaat. Omdat deze continu via de motioncontroller de beschikking heeft
over de balgpositie en -snelheid bewaakt deze bovendien het ventilatiepatroon. Dat wil
zeggen dat microcontroller #1 continu de balg controleert op het volgen van het door de PC
gegenereerde ventilatiepatroon.
Ret ontworpen regelsysteem wordt nader uiteengezet aan de hand van een toelichting bij de
componenten, waarmee het systeem is opgebouwd. Daarbij wordt tevens de keuze van de
componenten verklaard.

4.2 Controle over gaskleppen en balgdruk
Per balg beschikt het positioneersysteem over drie gaskleppen (zie figuur 2.1): (i) een
gasklep voor de inlaat van gas in de balg, (ii) een voor de gasstroom van de balg naar de
longen en (iii) een voor de afvoer van gas uit de longen. De gaskleppen worden elektrisch
bediend, waarbij een spanning van 0 V de gasklep opent en een spanning van 24 V de gasklep sluit. Besturing van de gaskleppen door microcontroller #1 vereist derhalve elektronica
om diens logische spanningsniveaus (0 V en 5 V) te transformeren naar 0 V en 24 V.
Normaliter zet de PC de drie gaskleppen op hetzelfde moment in een nieuwe toestand. Dit
leidt tot twee bezwarende punten. Deze zullen worden beschreven in de volgende twee
alinea's.
Omdat terugkoppeling naar de PC ontbreekt, wordt verondersteld dat het positioneersysteem stil staat op het moment dat een dergelijke opdracht wordt verstuurd. De gaskleppen
worden vervolgens in de opgedragen toestand gezet. Op dat moment kan het positioneersysteem echter nog in beweging zijn. Dat kan zowel een gevolg zijn van de vertraging die
optreedt tussen het versturen en de uitvoering van de opdracht, als van de massatraagheid
van de rotor plus belasting. Rierdoor worden de gaskleppen mogelijkerwijs te vroeg
gesloten, als gevolg waarvan een onder- of overdruk in de balg ontstaat. Dit accentueert het
belang van patroonbewaking. In het nieuwe ontwerp staat de balgpositie continu ter
beschikking aan microcontroller #1 middels de motioncontroller. Derhalve bestuurt microcontroller #1 de gaskleppen.
Indien op hetzelfde moment minimaal twee gaskleppen in een andere toestand worden
gezet, kan door een overdruk in de longen (bijvoorbeeld na een inspiratie of door PEEP)
gas uit de balg of de patient/dier ontsnappen. Dit is mogelijk omdat de geopende gaskleppen een tijd T s nodig hebben alvorens geheel gesloten te zijn, terwijl de gesloten gaskleppen
direct na de opdracht (ten dele) geopend zijn.
Bij de verandering van de toestand van de gaskleppen dienen eerst aile gaskleppen gesloten
te worden. Na de tijd T s kunnen de nodige gaskleppen geopend worden. Men dient reke-
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ning te houden met het feit dat voortdurend tijdens deze procedure het positioneersysteem
een tijd T s stil staat.
De balg is voorzien van een onder- en overdrukventiel. Indien deze actief worden is de
balgdruk, en dus mogelijk de druk in de longen, gedaald tot een minimum of gestegen tot
een maximum. Doordat terugkoppeling naar de PC ontbreekt, zet deze de generatie van het
ventilatiepatroon voort. Het gevolg is dat de onder- of overdruk aanhoudt en dat er gas uit
de balg ontsnapt. Een patient of dier kan schade ondervinden van de aanhoudende onder- of
overdruk. Bovendien maakt het verlies van gas via het ventiel het experiment onbetrouwbaar.
Indien de druk in de balg bekend is, kan ingegrepen worden voordat het onder- of overdrukventiel geactiveerd wordt. Deze druk kan niet afgeleid worden uit de rotorstroom. De
rotorstroom is immers ook athankelijk van het lastkoppel, de rotorsnelheid en de rotorversnelling. De oplossing dient daarom gezocht te worden in een druksensor in de balg. Met
behulp van een bijbehorende interface, die de druk ornzet in een elektrisch signaal, wordt
een outputsignaal gegenereerd indien de druk een limiet overschrijdt. Indien dit signaal
wordt aangeboden aan microcontroller #1, kan deze tijdig reageren op de toe- of afname
van de druk. De gebruiker dient gealarmeerd te worden om het probleem te verhelpen. De
alarmering dient te gebeuren middels een optische en akoestische indicatie.

4.3 De motioncontroller HCTLII00
De HCTLI100 motioncontroller is een 40-pins CMOS motioncontrol-IC met een laag
vermogen. Het IC is een digitaal datasysteem, geoptimaliseerd voor het aansturen van een
stappenmotor of een DC-motor, al dan niet met koolborstels.
Het IC is ontworpen voor digitale positie- en snelheidsregeling en is daartoe voorzien van
een 8-bits I/O-poort. Een compleet regelsysteem bestaat uit een controller, een HCTLllOO
motioncontroller, een vermogensversterker, een motor en een incrementele encoder. Analoge compensatie of terugkoppeling van de snelheid is niet noodzakelijk. Een blokdiagram
wordt weergegeven door figuur 4.2:
HCTL
1100

Controller

'------IE

Figuur 4.2: De basis van een regelsysteem random de HCTLII00.
De interne structuur van de HCTLllOO is weergegeven in figuur 4.3. De structuur, die
specifiek wordt gebruikt bij stappenmotoren, is niet getoond. Aan de hand van figuur 4.3
zal de HCTLI100 nader worden toegelicht.
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Figuur 4.3: Het interne blokdiagram van de HeTL 1100.
De HCTLllOO ontvangt opdrachten van een controller en is van positie terugkoppeling
voorzien middels een op de rotor bevestigde incrementele encoder met quadratuur output [8]. Ben interne 8-bits bidirectionele gemultiplexte adres-/databus dient als interface
tussen de controller en de HCTLl100. Het teruggekoppelde encodersignaal wordt gedecodeerd in quadratuur telling, waarbij de relatieve positie door een 24-bits teller wordt bijgehouden. Het uitgangssignaal van de HCTL1100 wordt continu berekend door de "profile
generator" en is beschikbaar zowel via de 8-bits "motorcommand-port" als via de "PWMport". De motorcommand-port is bedoeld voor besturing van een motor via een DAC; de
PWM-port is bedoeld voor besturing van de motor middels een pulsbreedte modulator.
Filteren van het uitgangssignaal is mogelijk door een programmeerbaar filter.
Het IC is operationeel bij een klokfrequentie van 100 kHz tot 2 MHz. De klokfrequentie
dient aangeboden te worden aan de "ext.elk" pin.
De HCTLl100 voert voortdurend een van de vier besturingsalgoritmes uit:
• De positioneermode:
In de positioneer mode voert de HCTLl100 positie-naar-positie bewegingen uit. De
gebruiker specificeert een 24-bits (2's complement) positie opdracht, welke de HCTLllOO
vergelijkt met de 24-bits actuele positie. Het positieverschil wordt berekend, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het totale digitale filter D(z) = tA· K-(z-A/256)/(z-B/256).
Vervolgens wordt de motor aangestuurd met conforme output, ofwei via de 8-bits motorcommand-port ofwei via de PWM-port. De HCTLl100 positioneert de rotor tot de volgende opdracht wordt gegeven. De 24-bits teller blijft tijdens de positionering actief.
• De proportionele snelheidsmode:
In de proportionele snelheidsmode voert de HCTLllOO de controle uit over de rotorsnelheid, waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van de filterversterking K. Hierdoor dient de
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gebruiker een eventuele offset op de snelheid te corrigeren. De HCTLllOO handhaaft de
opgedragen snelheid tot de volgende opdracht wordt gegeven. De actuele 24-bits positie is
continu beschikbaar.
De opgedragen rotorsnelheid Vr (omw/min) is gerelateerd aan de snelheid in encodertellingen (l6-bits 2's complement) per HCTLllOO bemonsteringstijd Vql (sec-I), volgens
vergelijking 4.1:

v
,

60'v
= _
_
qt

N·t

16'(T+1)

(4.1)

f/dok

b

Met:
v,

de rotorsnelheid [omwlmin]

V qt

de snelheid in quadratuur encoder tellingen [sec-I]

N

4 '(het aantal vensters in het encoderwiel)

tb

bemonsteringstijd van de HCTL 1100 [sec]

T

inhoud van register OFhex

f k10k

klokfrequentie van de HCTL 1100 [Hz]

• De integrale snelheidsmode:
In de integrale snelheidsmode voert de HCTLllOO de controle uit over de rotorsnelheid
en de (lineaire) versnelling waarmee de opgedragen snelheid behaalt dient te worden. De
snelheid wordt in deze mode ingesteld met 8-bits (2's complement). Omdat deze resolutie
te laag is, is deze mode niet geschikt voor toepassing in het ontworpen regelsysteem.
• De trapezium snelheidsmode:
In de trapezium snelheidsmode voert de HCTL1100 positie-naar-positie bewegingen uit,
waarbij de tijd-snelheidsfunctie de vorm heeft van een trapezium. De versnelling en de
(maximale) snelheid zijn daarbij instelbaar. Omdat in deze mode de snelheid wordt ingesteld met slechts 7 bits, is de trapezium snelheidsmode niet geschikt voor toepassing in
het ontworpen regelsysteem.
Zowel de positioneermode als de proportionele snelheidsmode zijn interessant voor gebruik
in het ontworpen regelsysteem. Met de positioneermode wordt de balg op een bepaalde
positie gepositioneerd. Met de proportionele snelheidsmode wordt de balg verplaatst. De
actuele positie kan continu door microcontroller #1 worden uitgelezen.

4.4 De microcontroller 87C51FB-4F40
De 87C51FB-4F40 is een hoogwaardige geintegreerde 8-bits microcontroller, gebaseerd op
de MCS-51 architectuur van Intel en geoptimaliseerd voor regelaar-applicaties.
Deze microcontroller gebruikt dezelfde instructieset als de MCS-51 familie. Voor een
complete beschrijving van de interne opbouw en de instructieset wordt verwezen naar [5].

40

Mogelijkheden voor een nieuw ontwerp

De 87C51FB-4F40 heeft 32 programmeerbare I/O-lijnen, 16 KB intern EPROM, 256 bytes
intern RAM en 7 interruptbronnen bij een 4 niveau interruptprioriteit. De klokfrequentie
heeft een bereik van 3,5 tot 16 MHz. De maximale klokfrequentie van de meeste MCS-51
microcontrollers is 12 MHz. Een klokfrequentie van 16 MHz maakt echter generatie mogelijk van een blokgolf met een frequentie van 2 MHz, zodat een externe blokgolfgenerator
niet vereist is voor het aanbieden van de externe klokfrequentie aan de HCTLllOO motioncontroller.
Een programmeerbare seriele interface maakt comrnunicatie mogelijk met een PC of andere
microcontrollers. Deze interface is voorzien van "frame-error"-detectie en automatische
adresherkenning. Adresherkenning maakt comrnunicatie mogelijk in een "netwerk"-omgeving van meerdere microcontrollers.
Een 87C51FB-4F40 microcontroller wordt gebruikt als controller voor de HCTLllOO (zie
figuur 4.2). In §4.1 werd beschreven dat patroonbewaking een belangrijke taak is voor
microcontroller #1. Hierbij wordt de balg voortdurend gecontroleerd op het volgen van het
door de PC gegenereerde patroon binnen vooraf gestelde marges. Dit kost rekenwerk en
dus tijd, zodat overwogen moet worden waar welke kwaliteit programmatuur wordt geimplementeerd. Hierop wordt nader ingegaan in §5.1 en §5.2.
De tweede 87C51FB-4F40 rnicrocontroller staat centraal in de zogenaamde generatoreenheid (microcontroller #2, figuur 4.1). De generatoreenheid dient de PC te kunnen vervangen in het geval van een aantal standaard functies. Middels een beeld- of tekstscherm en
een toetsenbord moet de gebruiker een keuze maken uit een aantal standaard functies
(bijvoorbeeld een blok- of sinusvormig snelheidspatroon), waarbij een aantal grootheden
(bijvoorbeeld volume, ventilatie-, inflatie-, expiratie- en pauzeduur) variabel is. RAM is
hierbij noodzakelijk voor de berekening en opslag van ventilatiepatronen plus aanvullende
informatie. Tijd-continue berekening (dus op het moment van uitvoering) is riskant: imrners
een ventilatiepatroon dat niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal dan tijdens de uitvoering moeten
worden afgebroken. Indien een patroon voor aanvang al onuitvoerbaar blijkt te zijn, kan
tijdig worden ingegrepen.

4.5 De vermogensversterker
Zoals wordt weergegeven door figuur 4.1, is de interface tussen de motioncontroller en de
motor gerealiseerd door een 8-bits DAC en de Infranor-module. Volgens de databladen van
de HCTLllOO is een H-brug versterker echter voldoende als vermogensversterker.
In deze paragraaf wordt toegelicht waarom is gekozen voor de Infranor-module (met
geintegreerde H-brug versterker) en niet voor uitsluitend een H-brug versterker.
Een H-brug is een vermogensversterker met relatief weinig verliezen, opgezet met vier
Power-MOSFET's (Metal Oxide Semiconductor Field Operating Transistor), die het met
een enkelzijdige voedingsspanning (Ude ) mogelijk maakt een DC-motor zowel links- als
rechtsom te laten roteren [3,7]. Het blokdiagram van een H-brug versterker is weergegeven
in figuur 4.4.
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Figuur 4.4: Het principe van een H-brug versterker.
Het linksom roteren van de rotor gebeurt door de MOSFET's A en D in geleiding te
brengen, het rechtsom roteren gebeurt door de MOSFET's B en C in geleiding te brengen.
De gestippelde lijn in figuur 4.4 geeft hierbij de stroomrichting door de versterker aan.
Om te voorkomen dat de voedingsbron wordt kortgesloten bij een verandering van de rotatierichting, dient de ene set MOSFET's uit geleiding te worden gehaald, voordat de andere
set in geleiding wordt gebracht. De HCTL1100 motioncontroller komt aan deze eis tegemoet met het zogenaamde "Sign Inhibit": op het moment dat de rotatierichting wordt
veranderd, wordt een (geleidings)puls overgeslagen.
Het in geleiding brengen van de MOSFET's A en C geschiedt door het aanbrengen van een
verschilspanning tussen de betreffende source- en gate-aansluitingen. Hiervoor zijn IC's
beschikbaar (bijvoorbeeld de HIP4080 van Harris Semiconductor).
Dergelijke IC's gebruiken ladingspompen om de MOSFET's te activeren en zijn zeer
gevoelig voor spanningspieken op de "bootstrap"-pinnen (er geldt: Q=CV). De bootstrappinnen zijn gekoppeld aan de sources van de MOSFET's A en C, dus aan de knooppunten
waarop bovendien de motor is aangesloten (zie figuur 4.4). Ais gevolg van de lage rotorimpedantie in een DC-schijfankermotor kunnen op deze knooppunten grote spanningspieken
optreden als gevolg van grote rotor(piek)stromen. (De nominale stroom door de DCschijfankermotor bedraagt 5 A (zie bijlage 2)).
De piekspanningen over de rotor zijn te beperken door een analoge rotorstroom terugkoppeling. Een analoge terugkoppeling heeft continu invloed op de regelaar, waardoor er geen
vertraging optreedt tussen de piek en de daarop volgende reactie [8].
Een input-pin van de genoemde IC's, waarmee de besturing van alle MOSFET's tegelijk
kan worden onderbroken, is in de regel, als gevolg van traagheid, niet geschikt voor terugkoppel doeleinden.
In het beademingsapparaat is een betrouwbare en robuuste (vermogens)versterker vereist.
Een defect is immers niet geoorloofd tijdens de ventilatie van een patient of dier.
De pluspunten van de Infranor-module zijn diens compactheid (euroformaat), robuustheid,
vermogensbeveiligingen, temperatuurbewaking en diens logische ingangssignaal waarmee
het vermogenscircuit, dus de motorbekrachtiging, te allen tijde kan worden onderbroken.
Een minpunt is het gebruik van elektronica welke bij besturing door de HCTLllOO
motioncontroller overbodig is: terugkoppeling van de snelheid is niet noodzakelijk (zie §4.3) en in een adequate timing in de MOSFET-schakelprocedure voorziet reeds de motioncontroller. Bovendien is bij het gebruik van de Infranor-module een interface vereist in de
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vorm van een 8-bits DAC.
Gei"ntegreerde beveiliging inactiveert de Infranor-module bij rotorstroompieken die groter
zijn dan 12 A. Deze inactivering wordt aangegeven door een rode LED (Light Emitting
Diode) en kan opgeheven worden door het wederom inschakelen van de voedingsspanning.
Voor een betrouwbaar functioneren dient de rotorstroom dusdanig beperkt te worden dat
inactivering niet optreedt tijdens gangbare ventilaties.
De rotorstroom kan hiertoe beperkt worden middels weerstand R123 (zie figuur 2.7). Deze
verzwakt het ingangssignaal van PI-regelaar 2 (zie §2.2.4). Merk op dat een beperking van
de rotorstroom echter tevens een beperking van de rotorversnelling betekent. De genoemde
beveiliging wordt niet in werking gesteld voor rotorversnellingen tot ca. 6000 rad/sec 2 • Bij
het gebruik van de Infranor-module zijn derhalve versnellingen groter dan 6000 rad/sec 2
niet haalbaar.
Daar de maximale rotorversnelling bekend is, kan uit voorzorg het ventilatiepatroon v66r
de uitvoering onderzocht worden op dergelijke versnellingen. Dit vereist echter een modificatie van de Pascal-programmatuur in de PC. Indien het ventilatiepatroon niet vooraf wordt
onderzocht, dan zal erop vertrouwd moeten worden dat microcontroller #1 de positieafwijking, die optreedt als gevolg van de onhaalbare versnelling, kan minimaliseren tijdens de
uitvoering van de volgende opdrachten.
PI regelaar 1 op de Infranor-module (zie §2.2.4) heeft een tijdconstante van 8,2 msec. Deze
fungeert in het ontworpen regelsysteem tevens als bandbreedte-beperkend filter ter demping
van hogere orden frequentiespectra van de DAC-uitgang. Indien deze de H-brug versterker
zouden bereiken, dragen ze slechts bij aan overtollige vermogensdissipatie.
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5

Programmatuur voor het nieuwe regelsysteem
In het ontworpen regelsysteem is zowel in de PC als in de twee microcontrollers programmatuur gei'mplementeerd ter besturing van de elektronica in het positioneersysteem. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden en eisen met betrekking tot deze programmatuur. Modificaties van de originele PC-programmatuur kunnen plaatsvinden in de besturingsinterface (het deel van de programmatuur dat is geschreven in machinetaal).

5.1 De vereiste gegevens
In §4.1 werd de taak van de PC beschreven, namelijk de verandering van gegevens in het
regelproces, dat wordt uitgevoerd door microcontroller #1 en de HCTLl100 motioncontroller. In deze paragraaf wordt beschreven welke gegevens voor het regelproces noodzakelijk
zijn.
De originele (PC-)programmatuur zendt met constante tijdsintervallen positiegegevens naar
het positioneersysteem. In het ontworpen regelsysteem worden deze gegevens naar microcontroller #1 verzonden. Indien de microcontroller wetenschap heeft over de tijdsduur
waarin de opgedragen positie moet worden bereikt, is een snelheidsberekening mogelijk uit
het quotient van de opgedragen positie minus de actuele positie en de genoemde tijdsduur.
Indien het tijdsinterval constant is, behoeft de tijdsduur slechts eenmaal aan de microcontroller bekend te worden gemaakt. Deze weet dan de tijd waarin elke (volgende) opgedragen positie moet worden bereikt. Indien door een verandering van de PC-programmatuur
ook de uitvoering van ventilatiepatronen met niet-equidistante bemonsteringstijdstippen
mogelijk wordt, dient daarbij wei aan elk positiegegeven het betreffende tijdsinterval te
worden toegevoegd.
De tijdsduur van een interval wordt geprogrammeerd in een 16-bits timer (stel timer_I) van
microcontroller #1. De PC verzendt dit getal (serieel) in twee bytes.
In het ontworpen regelsysteem geschiedt positie terugkoppeling middels encoderschijf
"HEDS5120-A06" en encodermodule "HEDS9100-AOO" (beide van Hewlett Packard).
De encoderschijf heeft 500 vensters. Dit grote aantal vensters is noodzakelijk om langzame
rotorsnelheden mogelijk te maken. Door de quadratuur output [8] van de encodermodule
wordt een rotoromwenteling gesplitst in 4'500=2000 intervallen. Het bereik van het aantal
rotoromwentelingen wordt bepaald door het quotient van de balglengte en de spoed van de
spindel: {55 mm}/{2 mm}=27,5 (zie bijlage 1). De (relatieve) rotorpositie heeft derhalve
een bereik van 27,5'2000=55000 intervallen, zodat de opgedragen balgpositie kan worden
gecodeerd en verzonden in twee bytes (immers 55000<2 16). Elk interval komt overeen met
een volume van 11,3 J.d.
Bij een sinussoi'daal ventilatiepatroon met een frequentie van 1 Hz komen grote rotorsnelheden voor, waardoor de encodermodule een groot aantal pulsen per tijdseenheid moet
leveren. De 100 kHz bandbreedte van de encodermodule is ruim voldoende.
De teller in de HCTLll00 motioncontroller (zie §4.3) duidt slechts de relatieve balgpositie
aan. De balgpositie dient echter absoluut te zijn, om kennis te hebben over de positie van
de balg ten opzichte van het chassis, waaraan een balgzijde is bevestigd.
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Een absolute oorsprong kan in de initialisatieprocedure van de microcontroller worden
bepaald middels een van de optische eindlimieten ("ODP" of "BDP", zie §2.1). Verificatie
van de relatieve balgpositie met de absolute balgpositie gebeurt tijdens elke ventilatie
middels een extra optische sensor. Deze wordt aan het chassis bevestigd op de helft van het
positiebereik van de balg.
De toestand van de gaskleppen werd reeds door de oorspronkelijke programmatuur bij elk
positiegegeven herschreven. Dit gebeurt ter bescherming van zowel het mechaniek als de
patient of het dier, mocht de informatie over de gaskleppen om willekeurige reden verloren
zijn gegaan. De toestand van een gasklep wordt door een bit beschreven (een gasklep is
"open" of "dicht"). Voor de drie gaskleppen (per balg) worden derhalve drie bits gereserveerd. Een vierde bit wordt gereserveerd voor de besturing van een (extra externe) gasklep.
De mode (positioneer- of proportionele snelheidsmode) wordt aangeduid met een bit. Dit bit
wordt in dezelfde byte ondergebracht als de vier bits voor de besturing van de gaskleppen.
Deze byte bevat nu totaal 5 informatiebits, zoals wordt weergegeven door figuur 5.1.
Gaskleppen
IE

PC

--

Mode
~I

Figuur 5.1: De byte, die injormatie bevat over de mode en de gaskleppen.

Resumerend zendt de PC vijf bytes per set gegevens naar microcontroller #1: een byte met
gaskleppen- en modeinformatie, twee bytes met de opgedragen positie en twee bytes om
timer_1 te programmeren met het tijdsinterval waarin de opgedragen positie moet worden
bereikt.

5.2 Communicatie tussen PC en microcontroller
Ten behoeve van een snelle vernieuwing van de gegevens in microcontroller #1 (en indirect
de motioncontroller) is een hoge transmissiesnelheid en een snel communicatieprotocol
noodzakelijk tussen de PC en het positioneersysteem. Transmissiesnelheden van 14400,
19200, 28800 en 57600 bits/sec worden onder andere gebruikt bij modems. Deze snelheden
veroorzaken bij korte afstanden (enkele meters) geen elektromagnetische problemen indien
de transmissie plaatsvindt met een zogenaamde "transmissiekabel". Deze kabel dient ook te
worden toegepast bij de communicatie tussen de PC en het positioneersysteem.
De programmering van de genoemde bitsnelheden wordt ondersteund door de BIOS (Basic
Input Output System) van de PC. Verwezenlijking van bitsnelheden, die niet door een BIOS
service-routine worden ondersteund, geschiedt door directe programmering van de Baud
Rate Divisor (BRD) registers van de UART. De BRD bepaalt de UART-transmissiesnelheid
en wordt als voIgt berekend [13]:
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ERD

UART kloksnelheid
16·bps

Met:

UART kloksnelheid

1,8432MHz

bps

de transmissiesnelheid in bits/sec

(5.1)

De transmissiesnelheid van de UART in een 87C51 microcontroller is athankelijk van de
klokfrequentie (= kristalfrequentie) waarop de microcontroller werkt. De standaard bitsnelheden (14400, 19200, 28800 en 57600 bits/sec) worden verwezenlijkt door het gebruik van
een 14,7456 MHz kristal.
Conform de RS232-standaard zijn de logische spanningsniveaus van een seriele PC-poort
± 12 V. Bij een microcontroller zijn deze spanningsniveaus echter 0 en +5 V. Om communicatie mogelijk te maken, dienen deze niveaus aan elkaar te worden aangepast door een
zogenaamd "RS232 zender/ontvanger" IC (bijvoorbeeld de MAX232 van SGS Thomson).
Op dit moment worden experimenten uitgevoerd, waarbij vier balgen (met verschillende
ventilatiepatronen) tegelijkertijd door een PC bestuurd worden.
Besturing van meerdere balgen door een PC is mogelijk door per balg een seriele poort in
te zetten. Voor de besturing van vier balgen resulteert dit in vier seriele poorten.
Een methode waarbij de PC slechts van een seriele poort gebruik maakt, is het toepassen
van een adresseringscode. Aile microcontrollers worden hiertoe parallel met diodes aangesloten op de seriele datalijnen van de PC, zoals wordt weergegeven door figUUf 5.2. De
daarin aangegeven controlesignalen worden verder in deze paragraaf toegelicht.
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2x
MAX232

I'

p,C
1C

1,~",;2
Il: ... ~~

~~

I'

!I~~~
A.ll.c.c

2x
MAX232

,

PC
JW)

TxD
PE,."
PE_out
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Figuur 5.2: De verbinding tussen de PC en meerdere microcontrollers.

Door elke (ontvangende) microcontroller een (extern instelbare) code te geven, zijn deze
individueel te adresseren. De eerste van een set door de PC gezonden gegevens fungeert
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hierbij altijd als adresseringscode. Adressering kost nauwelijks extra tijd indien de adresseringscode kan worden toegevoegd aan een informatie-byte waarvan niet aIle bits gebruikt
worden. De code kan worden toegevoegd aan de byte, die gebruikt wordt om de toestand
van de gaskleppen en de volgende mode aan te geven (zie figuur 5.1). Deze byte bevat
dan 8 informatiebits, zoals wordt weergegeven door figuur 5.3.
Gaskleppen

Adres
IE

Mode
~I

PC

Figuur 5.3: De inhoud van de eerste byte van een set gegevens.
Het is niet mogelijk de adresherkenningsfunctie te gebruiken waarmee de microcontrollers
zijn uitgerust (zie §4.4). Hierbij geschiedt adresherkenning namelijk door het zenden en
ontvangen van een ge bit. Ben PC ondersteunt echter aIleen het zenden en ontvangen van 7
en 8 bits gegevens.
Nadat een microcontroller is geadresseerd, geschiedt de gegevensuitwisseling tussen de PC
en de betreffende microcontroller. Omdat deze gegevens (toevallig) kunnen overeenstemmen met de adresseringscodes van de overige microcontrollers, zouden deze hierdoor
geadresseerd kunnen worden. Tijdens het zenden van een adresseringscode dient derhalve
een signaal actief te zijn, dat de microcontrollers attendeert op een adresseringscode. Dit
adresseringssignaal heeft dezelfde functie als het hierboven genoemde ge bit. Nadat adressering heeft plaatsgevonden wordt dit signaal wederom inactief.
Omdat het ontworpen regelsysteem ingrijpt wanneer het elektromechanische systeem
disfunctioneert, is terugkoppeling naar de PC noodzakelijk. De gebruiker dient immers van
de ingreep op de hoogte te worden gebracht en te beslissen over de te nemen actie. De
terugkoppeling is mogelijk door een modificatie van de besturingsinterface-programmatuur
voor de PC. De microcontroller zendt de ingreep middels een code naar de PC, direct nadat
adressering heeft plaatsgevonden. Nadat de PC de ontvangen code heeft ge'interpreteerd,
wordt de gebruiker (indien nodig) geattendeerd op het opgetreden disfunctioneren.
Omdat het adresseringssignaal niet actief is tijdens de terugkoppeling, is het niet mogelijk
dat de code andere microcontrollers activeert.
De code kan een van de volgende meldingen vertegenwoordigen:
• Het positioneersysteem kan de opgedragen snelheid niet volgen; de snelheidsberekening
resulteert in een snelheid die mechanisch niet realiseerbaar is.
• De balgdruk heeft het ingestelde minimum overschreden.
• De balgdruk heeft het ingestelde maximum overschreden.
• De balg heeft de minirnaal toegestane positie overschreden.
• De balg heeft de rnaximaal toegestane positie overschreden.
• Br is geen disfunctioneren waargenomen.
Deze zes meldingen zijn te coderen met drie bits. De microcontroller verzendt deze code in
een byte naar de PC.
Het thans beschreven protocol wordt weergegeven door figuur 5.4:
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Figuur 5.4: Het communicatieprotocol tussen de PC en microcontroller #1.
In het beschreven communicatieprotocol zenden zowel de PC als de microcontroller
gegevens over de transmissielijnen (TxD en RxD, zie figuur 5.2). De datatransmissie is
derhalve bidirectioneel. Omdat de datatransmissie slechts in een richting tegelijkertijd
plaatsvindt, wordt de transmissie "half-duplex" genoemd.
Bij half-duplex transmissie wordt normaliter gebruik gemaakt van twee of vier controlesignalen om de transmissie in goede banen te leiden. In het geval van vier controlesignalen
vervangen de signalen de (8 bits) ASCII-codes "Acknowledge" en "Negative Acknowledge", die gebruikt worden in datacommunicatienetwerken zonder controlesignalen. Het
gebruik van controlesignalen maakt half-duplex communicatie sneller ten koste van extra
elektronica.
Omdat betrouwbaarheid en snelheid gewenst zijn bij het communicatieprotocol tussen de PC
en het positioneersysteem, wordt half-duplex transmissie aanbevolen. Zowel de PC als de
microcontroller geven hierbij door middel van twee outputsignalen een bevestiging van
dataontvangst (signaal "ACK") en van correcte ontvangst (signaal "PE").
Het protocol is echter geen standaard half-duplex protocol (met vier controlesignalen). Het
protocol dient zodanig te worden aangepast, dat meldingen betreffende de controlesignalen
altijd door de PC aan de gebruiker kenbaar gemaakt worden. Indien immers microcontroller #1 hiervoor een code zou genereren, is de kans groot dat deze niet door de PC wordt
ontvangen als gevolg van de verstoorde communicatie.
Bovendien dient het controlesignaal "PE" als adresseringssignaal te worden gebruikt, om de
microcontrollers op een door de PC verzonden adrescode te attenderen.
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5.3 Berekening van de snelheid
In het ontworpen regelsysteem wordt continu de rotorsnelheid berekend (dus indirect de
snelheid waarmee de balg wordt gepositioneerd). De snelheidsberekening is primair een
taak voor microcontroller #1, omdat deze zowel gegevens uit de motioncontroller kan lezen
als resultaten van berekeningen naar de HCTL1100 motioncontroller kan schrijven. De PC
biedt microcontroller #1 voortdurend een set gegevens aan, waaronder de opgedragen positie en de tijd waarin deze positie bereikt moet worden. De actuele positie staat microcontroller #1 continu ter beschikking, zodat de snelheid kan worden berekend uit het quotient
van het positieverschil (opgedragen minus actuele balgpositie) en de resterende tijdsduur in
timer_1 (zie §5.1).
In een microcontroller wordt een berekening sequentieel uitgevoerd. Hoe complexer de
berekening, des te meer tijd de berekening beslaat. De snelheid wordt dan ook altijd berekend op basis van gegevens, die aan het eind van de berekening reeds zijn verouderd. In de
periode dat een berekening wordt uitgevoerd, roteert de rotor dus nog op een snelheid, die
gebaseerd werd op de voorgaande berekening. Deze "onjuiste" snelheid veroorzaakt een
positieafwijking die voortdurend wordt betrokken in de volgende berekening en daardoor
niet alsmaar toeneemt. Het algoritme van de snelheidsberekening uit het quotient van positie
en tijd wordt nader uitgewerkt om de orde-grootte van de positieafwijking te bepalen.
Het resultaat van de snelheidsberekening is de 16-bits (2's complement) snelheid die wordt
geprogrammeerd in de snelheidsregisters {R24,R23}. Volgens de databladen van de HCTL1100 motioncontroller wordt de registerinhoud {R24,R23} bepaald door:
{R24,R23}

(5.2)

= 16'vqt

met V qt het aantal encodertellingen per HCTL1100 bemonsteringstijd tb (zie vergelijking 4.1).
Indien de HCTL1100 klokfrequentie wordt gegenereerd door een timer van microcontroller #1, stel timer_2, dan zijn zowel timer_1 als de HCTL1100 klokfrequentie athankelijk
van de klokfrequentie (= kristalfrequentie) van microcontroller #1. Dit maakt de berekening eenvoudiger.
De HCTL1100 klokfrequentie bedraagt minimaal 100 kHz en maximaal 2 MHz. Deze dient
voor stabiliteit en een hoge bemonsteringsfrequentie zo groot mogelijk te zijn. De maximaal
door timer_2 gegenereerde outputfrequentie bedraagt 8/14,7456'106 sec [5]. Volgens
vergelijking 4.1 geldt dan voor de bemonsteringstijd tb van de HCTL1100 motioncontroller:
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=

t
b

16'(T+l)

16'(T+l)'8

I k/ok

14.7456'106

[sec]

(5.3)

Met:
tb

bemonsteringstijd van de HCTL 1100 [sec]

T

inhoud van register OFhex

I k/ok

klokfrequentie van de HCTL 1100 [Hz]

De tijd waarin de een opgedragen positie moet worden bereikt, wordt opgeslagen in de
twee 8 bits (timer_I) registers {th,t,}. De 87C51 microcontroller verlaagt {th,t,} bij elke
(microcontroller)machineslag tm • Een dergelijke machineslag duurt 12 (microcontroller)klokslagen, zodat bij het gebruik van een 14,7456 MHz kristal geldt:

=

t
m

12
14,7456'106

[sec]

(5.4)

Wanneer microcontroller #1 de actuele positie bij de HCTL1100 motioncontroller uitleest,
is het positieverschil (opgedragen minus actuele positie) bekend (in encoder tellingen).
Tevens is de inhoud van de timer_1 registers {th,t,} bekend. Het quotient van het positieverschil en {th,t,} dient getransformeerd te worden naar het quotient van het positieverschil en
de HCTLI100 bemonsteringstijd tb • De transformatiefactor A, waarmee het quotient van het
positieverschil en {th,t,} vermenigvuldigd moet worden, wordt derhalve bepaald door het
quotient van de HCTLllOO bemonsteringstijd tb en de 87C51 machineslagtijd 1m. In de
transformatiefactor A wordt tevens de factor 16 meegenomen uit vergelijking 5.2:
16·t
16'128'(T+ 1)
A = __
b
(5.5)
tm
12
Kiest men T = 191 dan geldt A = 32768 = 2 15 • Merk op dat een macht van twee de berekening eenvoudiger maakt.
De 16-bits registerinhoud {R24,R23} wordt thans bepaald door:
15

{R24.R23}

{positieverschil} '2
= ~---~-

(5.6)

{th.t/}

De nauwkeurigheid van de berekening is belangrijk, zeker indien de teller klein is ten
opzichte van de noemer. De berekening is nauwkeuriger indien eerst wordt vermenigvuldigd en daarna gedeeld. Het tussenresultaat wordt dan echter in 2 x 16=32 bits uitgedrukt,
waardoor de deling tijdrovend is. De deling is immers veel complexer dan de vermenigvuldiging.
Een compromis tussen tijdsduur en nauwkeurigheid wordt bereikt door eerst de deling te
verrichten en daarna de vermenigvuldiging. Het tussenresultaat blijft dan 16-bits groot,
zodat de deling relatief snel verloopt. Om de berekening snel en doeltreffend uit te voeren,
is gekozen voor een routine die geschreven is in machinetaal. Om een maximale nauwkeurigheid te bereiken, wordt de 16-bits noemer voor de aanvang van de deling zodanig vaak
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gedeeld door twee, dat net geen restwaarde resulteert. Om de teller niet groter dan 16-bits
te maken, wordt deze niet met een macht van twee vermenigvuldigd. Nadat het eindresultaat (het resultaat na de deling en vermenigvuldiging) bepaald is, wordt deze wederom door
de genoemde macht van twee gedeeld, zodat het resultaat correct is.
Nadat de deling is uitgevoerd, wordt de verschilpositie met het laatstgenoemde resultaat
vermenigvuldigd. Slechts het integere dee 1 van het verkregen eindresultaat wordt naar de
snelheidsregisters geschreven.
Een snel algoritme voor het uitvoeren van een deling is een algoritme dat is gebaseerd op
"long integer division" [1]. Een flowdiagram voor dit algoritme wordt toegelicht in
bijlage 5.
De totale berekening (vanaf het lezen van de actuele positie tot en met het schrijven van de
snelheidsregisters) duurt bij een 87C51 microcontroller hoogstens 1500 machineslagen. De
meest langdurige berekening ("worst case") is de berekening: {{2 1S /1} x positieverschil}.
Bij gebruik van een 14,7456 MHz kristal duren 1500 machineslagen 1,2 msec.
Bij een maximale tangentiele rotorsnelheid van 50 omw/sec levert dit een volume-afwijking
van 1,36 ml. (Deze snelheid wordt bereikt bij een sinussoidale ventilatie met een frequentie
van 1 Hz).
De oorspronkelijke maximale volume-onnauwkeurigheid bedroeg 1 % (zie bijlage 1). Bij
een maximale volume-aflevering van 400 ml komt dat overeen met 4 ml. De verbetering op
het gebied van de dynamische volume nauwkeurigheid is derhalve een factor 4/1,36=2,9.
Met de Runge/Kutta methode of de voorspelling/correctie methode kan de snelheid
nauwkeuriger bepaald worden dan met het hier beschreven algoritme. Bij de Runge/Kutta
methode en de voorspelling/correctie methode wordt immers gebruik gemaakt van de systeemdynamica matrix [11].
Systeem GB(s) (het dynamische model van de snelheidsregelaar) kan gebruikt worden om
deze matrix te bepalen. Systeem GB(s) is echter groot. Als gevolg hiervan zal de systeemdynamica matrix ook groot zijn waardoor berekeningen met deze matrix tijdrovend zullen
zijn. Om de rekentijd te bevorderen, kan het gebruik van een snellere microcontroller of
een extra rekenkundige controller onderzocht worden.
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Conclusies
In dit hoofdstuk voigt een opsomrning van de getrokken conclusies.
Er zijn modellen opgesteld van zowel het beademingsapparaat als de daarin geimplementeerde snelheidsregelaar. De modellen kunnen gebruikt worden om modificaties aan het
oorspronkelijk regelsysteem te analyseren nog voordat deze worden aangebracht. Bovendien
kunnen zij gebruikt gaan worden bij nader onderzoek naar een geschikt algoritme dat de
snelheid van de balg berekend aan de hand van voorkennis over de systeemdynamica.
Ter verbetering van het oorspronkelijke regelsysteem is een modulair regelsysteem voorgesteld met twee 87C51 microcontrollers (microcontroller #1 respectievelijk #2) en een
HCTLllOO motioncontroller. Microcontroller #1 geeft opdrachten aan de HCTLllOO
motioncontroller voor de snelheidsregeling van de balg. Deze microcontroller is de centrale
regelaar in het positioneersysteem en verzorgt (naast het geven van de opdrachten) zowel de
besturing van de gaskleppen als de bewaking van de balgdruk, het positioneermechaniek en
het uitgevoerde ventilatiepatroon.
Microcontroller #1 en de motioncontroller vormen tezamen een autonoom regelcircuit voor
het positioneersysteem en de gaskleppen. Middels een seriele interface kan de PC de gegeyens in dit regelproces veranderen.
Door het gebruik van een seriele interface is de compatibiliteit van het beademingsapparaat
vergroot en is bovendien de besturing van meerdere positioneersystemen door een PC eenvoudig mogelijk. Besturing van meerdere positioneersystemen kan gebeuren door een
uitbreiding van het aantal seriele PC-poorten of door toepassing van een adresseringscode.
Ais comrnunicatieprotocol wordt half-duplex gegevenstransmissie aanbevolen met vier controlesignalen. In het geval van eenvoudige ventilatiepatronen behoort de vervanging van de
PC door een patroongenerator, opgezet rond microcontroller #2, tot de mogelijkheden.
De Pascal-programrnatuur voor de berekening van het opgedragen ventilatiepatroon kan
(nagenoeg) intact blijven. Echter omdat de DAC-interface (Digitaal naar Analoog Conversie
interface) tussen de PC en het beademingsapparaat is vervangen door een seriele interface,
dient wei de besturingsinterface-programrnatuur te worden gemodificeerd.
Theoretisch wordt de volume onnauwkeurigheid door het ontworpen regelsysteem verbeterd
met een factor 2,9. De dynamische volume onnauwkeurigheid van het ontworpen regelsysteem is kleiner dan 1,36 mt.
Gerealiseerd is een experimenteeropstelling, waarbij de PC met de HCTLI100 motioncontroller comrnuniceert via een 87C51FB-4F40 microcontroller. De motioncontroller bestuurt
de DC-schijfankermotor middels een 8-bits DAC (MC1408-8N van Philips) en de Infranormodule. Door middel van een DOS (Disk Operating System) applicatie kan de gebruiker de
motioncontroller opdrachten geven en kunnen de registers van de motioncontroller individueel beschreven en uitgelezen worden.
In deze experimenteeropstelling is het positioneermechaniek zodanig gedemonteerd, dat de
balg hiervan niet langer deeI uitmaakt. De rotorhoek heeft hierdoor een onbeperkt bereik,
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zodat het onderzoeken van de door de motioncontroller uitgevoerde besturingsalgoritmes
eenvoudiger is. Bovendien worden hierdoor beschadigingen aan de balg en het positioneermechaniek vermeden.
Met de experimenteeropstelling zijn stapresponsies van het ontworpen systeem geanalyseerd
met als doel het onderzoek naar de prestaties en de stabiliteit van het systeem, bestaande uit
de motioncontroller, de 8-bits DAC, de Infranor-module en de DC-schijfankermotor. De
prestaties en de stabiliteit zijn immers sterk afhankelijk van het filter in de motioncontroller
en de resolutie van de toegepaste encoder.
De transmissie tussen de PC en de microcontroller geschiedt thans middels twee gegevenslijnen met een (niet variabele) snelheid van 27778 bits/sec. Controlesignalen worden hierbij
nog niet gebruikt. De klokfrequentie van de microcontroller dient 16 MHz te bedragen.
In de programmeertaal C++ is een extra DOS applicatie geschreven, die gebruik maakt van
een seriele interface, waarmee de "standaard" transmissiesnelheden mogelijk zijn (zoals
bijvoorbeeld precies 28800 bits/sec). De kloksnelheid van de microcontroller dient daarbij
weI verlaagd te worden naar 14,7456 MHz.
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Bijlage I: Specificaties omtrent het oorspronkelijke beademingsapparaat
Algemeen [6]:
Soort systeem:
Besturing:

Balg, aangedreven door motor.
PC voorzien van toetsenbord, DAC/ADC kaart, beeldscherm en MSDOS omgeving.
Frequentie gegevens verstrekking:
50 Hz.
2.
Aantal balgen per apparaat:
Effectieve diameter per balg:
120 mm.
55mm.
Maximale lengte balg:
2mm.
Spoed van de spindel:
3.
Aantal gaskleppen per balg:
12 bits.
Data resolutie:
1 Hz.
Maximale ventilatiefrequentie:
strikt lineair.
Relatie tussen opgedragen en geleverd volume:
< 10 % voor sinussoidale stuursignaVolume-onnauwkeurigheid:
len tot 1 Hz.
<1 %.
Lange termijn volume-onnauwkeurigheid:
Tijdverschil tussen opgedragen en geleverd volume: 60 ms.

Infranor-module (MS0606) [4]:
Soort regelaar:
Bandbreedte:
Stroombegrenzing:
Maximale stuurspanning:
Snelheid-onnauwkeurigheid: < 1 omw/min:
1..300mw/min:
30 .. 3000 omw/min:
Maximale vermogensspanning (motorspanning):
Maximaal uitgangsvermogen:
Piekstroom:

(Vermogens)transformator:
Spanning:
Stroom:
Vermogen:

Proportioneel plus integrerend (PI).
1 kHz.
Begrenzing van effectieve rotorstroom en stroompieken.
±40 V (tegen massa).

±0,1 %.
±2 %.
±5 %.
85 V DC.
300W.
12 A (maximaal 2 sec).

2 x 25 V AC.
6 A.
300 VA.
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Bijlage II: Karakteristieken van de Mavilor MO-80 DC-schijfankermotor

Grootheid

Symbool

Eenheid

Getal (bij 40°C)

Nominaal vermogen
Nominale snelheid
Nominale spanning (±5%)
Nominale stroom
Nominaal vermogen
Nominaal koppel
Efficientie
Maximaal koppel
Maximale snelheid
EMF constante (± 5 %)
Koppel constante (± 5 %)
Frictie koppel
Visceuse frictie
Rotorinductie
Rotorweerstand
Traagheidsmoment
Mechanische tijdconstante
Gewicht

P
n
U
I
P
T

W
omw/min
V
A
W
Nm
%
Nm
omw/min
Vs/rad
Nm/A
Nm
Nms/rad
H

150
6000
40,3
5
155
2,47'10- 1
77
2,47
10000
5,68-10-2
5,68-10-2
1,13-10-2
4,01'10- 5
4,57'10-5
0,71
4,40-10-5
9,24-10-3
2

T/

T max
Ilmax

Ke
Kt
Tcf
fYf

La

R"

0

Jm

kgm-2

Tm

S

W

kg

Tabel 2.1: Karakteristieken van de Mavilor MO-80 DC-schi}fankermotor.

59

c=

~
l:::
l:::
.,

~
(J'Q

~

tI>

-

t::

......
......

~
~
~

~
....

00

Snelheidsregelaar GA(S)

~

tI>
""
tI>
e ""tI>==

S"

~

("')
~

~

-

;:;

"0

C

~

....~

t")

tI>

~

e

~

~

....

0\

0

....

-

~

Q.,
tI>

\:r'

~

~-.

~
'"
~
"15

<
~

=
=tI>

Mme"

""
0

politic

~

~

0
"'1

~

'""

0.60

O.'S
K_weeg

rI.l

11 monitor

"0
"'1
0

K_DIOO

T_spindel

0.60

~
t

....
fJ

K_tr

.84E-2
K_tacho

~

tI>

c:::
~

tI>

"'1
tI>

-

(J'Q

tI>

rI.l

~

rI.l
I

tl:l

c.::::

i

(I:l

::l

Bij/agen

Bijlage IV: Het Matlab bestand "analyse.m"
%Analyse van de modelIen A en B of de systemen GA(s) en GB(s).
%Model A (GA(s»: Simulink model met niet-lineariteiten.
%Model B (GB(s»: overdraeht zonder niet-lineariteiten (formulevorm).

%VARIABELEN EN CONSTANTEN:
ktr=0.60;
ktaeho =0.0984;
kpdm=3.69;
ktl = 1.27e-4;
etl =8.98e-3;
k1 =350;
k2=2266;
t1 =8.2e-3;
12=1.5e-3;
j=44e-6;
ra=0.71;
la=45.7e-6;
fv =4.011e-5;
fe=1.l3e-2;
fs=2.1e-2;
kt=0.0568;
ke=0.0568;
kmon=0.6;
kweeg =0.95;

%verzwakking taehoingang.
%taehometereonstante.
%PDM regelaar.
%lastkoppel factor.
%lastkoppel eonstante.
%eonstante PH.
%eonstante PI2.
%tijdeonstante PH.
%tijdeonstante PI2.
%traagheidsmoment.
%weerstand anker.
%induetie anker.
%viseeuse frietie.
%eoulomb frietje.
%statisehe frietie.
%koppelconstante motor.
%EMF-eonstante motor.
%faetor X2.4/la-monitor.
%weegfaetor la-monitor.

%OVERDRACHTSFUNCTIE'S
a2=kpdm*k2*kt*k1 *tl *12;
a1 =kpdm*k2*kt*k1 *(tl +12);
aO=kpdm*k2*kt*k1;

%a2: termen met sA2 in telIer.
%a1: termen met sAl in teller.
%aO: termen met SAO in teller.

b5=j*la;
% b5: termen met sA5 in noemer.
b4=j*ra+j*kmon*kweeg*k2*12*kpdm+fv*la; % b4: termen met sA4 in noemer, etc.
b3 = j*kmon*kweeg*k2*kpdm +fv*ra +fv*kmon*kweeg*k2*12*kpdm + ktl*la + ...
...k1 *k2*tl *12*kpdm*kt*ktr*ktaeho;
b2=fv*kmon*kweeg*k2*kpdm+ktl*ra+ktl*kmon*kweeg*k2*kpdm*12+ ...
... (t1 +12)*k1 *k2*kpdm*kt*ktr*ktaeho+kt*ke;
b 1= ktl*kmon*kweeg*kpdm*k2 + k1 *k2*kpdm*kt*ktr*ktaeho;
bO=O;
num=[a2 a1 aO];
den=[b5 b4 b3 b2 b1 bO];
dens = [b5 b4 b3 b2 b1];
[nume,dene] =cloop(num,den,-l);

%num,den = open loop positieregelaar (thetalV;).
%num,dens = open loop snelheidsregelaar (GB(s».
%nume,dene = closed loop positieregelaar (Model B).
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%CODE (ANALYSE)
printsys(nume,dene,' s');
zero = roots(nume); pole = roots(dene); pause;
clg; pzmap(nume,dene); pause;
clg; rloeus(nume,dene); pause;
clg; bode(nume,dene); pause;
clg; nyquist(nume,dene); pause;

%systeemvergelijking model B.
%polen en nulpunten model B.
%pool/nulpunt diagram model B.
%poolbaan model B.
%Bode diagrammen model B.
%Nyquist diagram model B.

clg;
set_paramCspos3/PI regelaar 1', 'Numerator' ,[ki *tI ,kI]);
setyaram('spos3/PI regelaar 2' ,'Numerator' ,[-1 *k2*t2,-I *k2]);
setyaramCspos3/kpdm' ,'Gain' ,-1 *kpdm);
set_paramCspos3/fv', 'Gain' ,fv);
setyaramCspos3/fe' ,'Gain' ,fe);
setyaramCspos3/fs', 'Gain' ,fs);
setyaramCspos3/ktl', 'Gain' ,ktl);
setyaramCspos3/ktlc', 'value' ,etl);
set_paramCspos3/ktaeho', 'Gain' ,ktaeho);
setyaramCspos3/ktr', 'Gain' ,ktr);
[s,x] =spos3(o,D,D,0); xO=x;
options = [le-3, Ie-3, Ie-3,0,0,2];
[t,x,y] = linsimCspos3' ,2,xO,options);
subplot(l ,2, 1); plot(t,y); hold on; pause;

%Oversturen parameters model A.

%initialisatie.
%meegeven opties.
%responsie van systeem spos3.

%Oversturen parameters model B.
%terugkoppellus in model aanwezig.
%initialisatie.
%meegeven opties.
%responsie van systeem spos2.

setyaramCspos2/spos_2', 'Numerator' ,num);
setyaramCspos2/spos_2' ,'Denominator' ,den);
[s,x]=spos2(o,D,D,O); xO=x;
options = [Ie-3, Ie-3, Ie-3 ,0,0,2];
[t,x,y] = linsimCspos2' ,2,xO,options);
subplot(l,2,2); plot(t,y); pause;
end.
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Bijlage V: Programmatuur voor de berekening van de snelheid
Een snel algoritme om een deling uit te voeren, wordt beschreven door het onderstaande
flowdiagram. De deling "alb" wordt uitgevoerd volgens een "shift and subtract" algoritme gebaseerd op de "long integer division" methode [1].
Voor de aanvang van de deling dient geverifieerd te worden dat de noemer ongelijk is
aan nul. Eerst wordt de noemer "b" "p" keer vermenigvuldigd met twee, zodanig dat een
extra vermenigvuldiging het resultaat groter zou maken dan de teller "a". Het resultaat is
thans 2p·b en er geldt: 2 p·b:::;a<2p+ l ·b. Het aftrekken van de vermenigvuldigde noemer
van de teller geeft a-2 p·b en dit wordt de nieuwe teller. Het bit qp van het quotient is
thans bepaald.
De verschoven noemer wordt vervolgens "k" keer gedeeld door twee, totdat de noemer
kleiner is geworden dan de teller. Opnieuw wordt de resulterende noemer van de teller
afgetrokken en is het bit qk van het quotient bepaald.
Dit verschuiven en aftrekken stopt wanneer de noemer wederom op zijn originele positie
is aangekomen. Het flowdiagram ziet er in een "semi"-machinetaalbeschrijving als voIgt
uit:

00: p:=l
01: b-a
JNN(02)
p:=p+l
b:=b'2
JMP(OI)

02: q:=O
03: q:=q'2
a-b
IN(04)
a:=a-b
q:=q+l
04: a:=a'2
p:=p-l
JNZ(03)
RET

;naar label 02 als het resultaat niet negatief is.

;naar label 01.

;naar label 04 als het resultaat negatief is.

;naar label 03 als het resultaat niet nul is.
;terug naar de subroutine die deze routine aanriep.

Indien deze routine voor 16 bits getallen in een 87C51 microcontroller wordt geimplementeerd telt de "worst case" berekening 530 machineslagen. Bij een klokfrequentie
van 14,7456 MHz komt dit overeen met een tijd van 530'12/14,7456,106 =430 /lsec.
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