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programma geeft de computer (dus dezelfde
hardware) de mogelijkheid om een andere taak
uit te voeren.
Een computer werkt op basis van ‘ja/nee’-beslis-
singen. Twijfels tussen ja en nee kent de compu-
ter niet. Het is een logische 1 (ja) of een logische
0 (nee). Een voorbeeld: ‘Draait de motor? Zo ja,
voorzie de benzinepomp van spanning. Zo nee,
verbreek de elektrische verbinding naar de ben-
zinepomp’. Onderschat deze eenvoud niet. Vele
honderden ‘ja/nee’-beslissingen achter elkaar
maken uiterst complexe programmatuur.
Een eenvoudig, doch compleet computersys-
teem bestaat uit een beperkt aantal functiegroe-
pen meestal in de vorm van IC’s. We noemen;
● de microprocessor,
● het RAM-geheugen,
● het (EEP)ROM-geheugen,
● Input-/Output-poorten,
● de klok (met kristal),
● de voeding.
We nemen deze componenten stuk voor stuk
met u door.
De microprocessor is verreweg de belangrijkste
chip van het systeem. De microprocessor heeft
vooral een regelende functie. Maar ook reken-
kundige bewerkingen worden door hem uitge-
voerd. Er zijn een groot aantal processoren van
bekende merken, bijvoorbeeld Intel, Motorola,
Siemens en Hitachi.

Het programma (de opdrachten die de proces-
sor uitvoert) bevindt zich in de geheugenchips.
Ook de typische motorgegevens worden in het
geheugen opgeslagen. De gegevens die we
slechts tijdelijk hoeven te bewaren slaan we op
in het RAM-geheugen. De gegevens die perma-
nent aanwezig zijn bevinden zich in het ROM-
geheugen. Een RAM-geheugen is vluchtig (de
inhoud verdwijnt als de voedingsspanning weg-
valt) terwijl een ROM-geheugen de niet vluchti-
ge informatie bevat. De éénmaal (veelal door de
fabrikant) aangebrachte informatie blijft aan-
wezig, dus ook wanneer de computer span-
ningsloos wordt gemaakt.
Er zijn verschillende RAM- en ROM-uitvoerin-
gen. Een bekende ROM-variant is de EPROM,
een geheugen dat betrekkelijk eenvoudig
gewist kan worden en vervolgens weer opnieuw
kan worden geprogrammeerd. EEPROM en de
goedkopere Flash-ROM geheugens zijn de laat-
ste ontwikkelingen. Deze geheugen-IC’s hoeven
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De computer, ook wel regeleenheid of stuurap-
paraat genoemd, staat centraal in het regelen
van een groot aantal auto-systemen. We noe-
men als voorbeeld het motormanagement, het
ABS en het automatische transmissiesysteem
(AT). Maar er zijn natuurlijk nog veel meer
intelligente elektronische systemen in de
moderne auto.
De digitaal werkende computer wordt toegepast
om dergelijke systemen te regelen en we spre-
ken dan ook over de digitale regeltechniek.
Vroeger werden ook analoge regelapparaten
toegepast, waarvan het L-Jetronic systeem het
bekendste voorbeeld is. Deze tijd ligt echter ver
achter ons. Tegenwoordig is het allemaal digi-
taal wat de klok slaat. We zouden gemakshalve
de computers in twee categorieën kunnen ver-
delen, namelijk de procesbesturende computer
en de personal computer (PC). Een wezenlijk
verschil bestaat er echter niet. De PC is in staat
om verschillende werkzaamheden (program-
ma’s) uit te voeren, terwijl de procescomputer
ontworpen is voor één taak. De principiële wer-
king van beide is echter gelijk.

Kenmerken van de procescomputer
Voor een computer is de elektronicaschakeling
zelf (de hardware) niet voldoende. Er is een pro-
gramma (software) nodig om de computer de
gewenste taak te laten uitvoeren. Een ander

Inleiding tot de digitale regeltechniek (1)

Nu we meer weten van de moderne auto-elektronica,

is het tijd om de ‘black-box’ te gaan verkennen. Het

motormanagement is een voorbeeld van een

computer, die aan de hand van sensorsignalen

en informatie in z’n geheugen, diverse actua-

toren aanstuurt. Een eerste kennismaking met

deze digitale regeltechniek.

Het regelbrein
ontmaskerd

Bijna alle elektronische systemen in de moderne
auto worden bestuurd door een regeleenheid. Wie
kennis heeft van de digitale regeltechniek begrijpt
wat er in deze ‘black-box’ gebeurt.
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voor het (her)programmeren niet uit het
systeem te worden verwijderd.
Een computer kan niet veel doen wanneer hij
niet kan communiceren met de buitenwereld.
Voor de autocomputer betekent ‘de buitenwe-
reld’ het contact met (bijvoorbeeld) de motor.
Voor de uitvoering van een procesregeling
dient de computer informatie te krijgen over
het toerental, de belasting, de motortempera-
tuur en andere zaken. Deze Input van gege-
vens geschiedt via Input-poorten. Aan de ande-
re kant dient te computer iets te besturen, bij-
voorbeeld het inspuitelement (injector, ver-
stuiver) of een stelmotor. Deze zogenaamde
Output wordt verzorgd door Output-poorten.
In de praktijk zijn deze In- en Output-poorten
vaak gecombineerd. Soms zijn dit losse IC’s,
soms zijn deze geïntegreerd in de processor-
chip.
Het gehele systeem werkt op basis van een
soort uurwerkje, een klok die regelmatig tik-
jes afgeeft. Meer technisch praten we liever
over een (kwarts)oscillator die een blokspan-
ning van een bepaalde frequentie afgeeft. Het
tijdsbepalende element van de klok wordt
gevormd door een kristal. Deze klok gaat erg
snel, bij klokfrequenties gaat het altijd over
MHz. ‘Standaard’ voor oudere microprocessor
systemen was 8 MHz (Mega=1.000.000). De
klok bepaalt voor een belangrijk deel hoe snel
de computer het programma uitvoert.

Moderne autocomputers werken vanaf 16 MHz
en hoger. 40 MHz is echter geen uitzondering
meer.
Uiteraard geldt ook hier dat het geheel alleen
maar werkt wanneer het gevoed wordt. De voe-
dingsspanning is meestal een gestabiliseerde
(constante) 5 Volt spanning die vanuit een
spanning-stabiliserend IC wordt verkregen.
Lagere spanningen komen echter ook voor.

Extra functieblokken
De processor die gebruikt wordt voor het rege-
len van een autotechnisch systeem bevat meest-
al zoveel extra ingebouwde functieblokken dat
de chip een complete computer wordt. We spre-
ken dan van controllers. Een controller kan
worden beschouwd als een single-chip compu-
ter met gespecialiseerde besturende taken. 
Een beetje procescontroller heeft het volgende
‘aan boord’;
● de eigenlijke processor als kern (core),
● diverse geheugens,
● analoog/digitaal-omzetter (ADC),
● timers,
● seriële interfaces,
● CAN-bus interface,
● PWM-outputs (voor duty-cycle regeling).
Figuur 1 laat de functieblokken zien van een
nog steeds toegepaste, maar inmiddels wat ver-
ouderde microcontroller van Motorola, de
68HC11.

Interface schakelingen
Ontbreekt er nog wat? Wel, dat hangt sterk van
het systeem af. Sensoren meten per definitie
natuurkundige of scheikundige grootheden en
zetten deze (meestal) om in een analoog verlo-
pend elektrisch signaal. Deze signalen moeten
worden aangepast voordat ze aan de processor
kunnen worden aangeboden. Aan de andere
kant van de computer bevinden zich de actua-
toren. Dit zijn vaak inductieve circuits die veel
stroom opnemen.
De benodigde aanpassingsschakelingen, zowel
voor de sensoren als actuatoren, noemt men
interface schakelingen. Deze kunnen zich bij-
voorbeeld als losse eindtrappen in de regeleen-
heid bevinden. Veel energie in de autotechniek
gaat zitten in het ontwerpen van deze interface
schakelingen. Figuur 2 toont ons een autotech-
nische procescomputer. Er zijn twee klok-
kristallen zichtbaar hetgeen wijst op twee pro-
cessoren. Acht eindtrappen bevinden zich op
aluminium koelplaten. Deze IC’s zijn tegen de
koelplaten geklemd.

Zo werkt het
Laten we beginnen bij de processor. Deze vormt
het hart van de computer en deze kan iets. Bij
de fabricage van de processor zijn een aantal
instructies ‘ingebakken’. We zouden dit kun-
nen vergelijken met de letters van het alfabet.
De letters a t/m z zijn dan in de processor digi-
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Van processor tot computer

1. De functieblokken en de poorten van de Motorola 68HC11 microcontroller. De verbinding met de bui-
tenwereld geschiedt door poorten (P), hier aangegeven met PA, PB, PC etc.

2. Voorbeeld van een digitaal regelende bestu-
ringscomputer (stuureenheid) van een diesel-
managementsysteem (Seat). We zien twee kristal-
len, hetgeen wijst op twee processoren. Acht
eindtrappen bevinden zich op aluminium koelpla-
ten.

Kristal
Eindtrappen op koelplaat
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Een klein RAM-geheugen is noodzakelijk voor
het tijdelijk opslaan van gegevens en (bereken-
de) tussenwaarden. Ook voor de interne afwik-
keling van een programma is een RAM-geheu-
gen noodzakelijk. De snelheid waarmee zo'n
programma wordt uitgevoerd, wordt uitgedrukt
in het aantal MIPS (Miljoen instructies per
seconde). Het optellen van twee getallen is bij-
voorbeeld zo’n instructie. 100 MIPS is momen-
teel gebruikelijk.

Het motormanagement 
als regelsysteem
Eenvoudig gezegd dient een motormanage-
mentsysteem van een mengselmotor ervoor te
zorgen dat onder alle bedrijfsomstandigheden
de verbranding van het mengsel op het juiste
tijdstip (ontsteking) plaatsvindt en dat de
mengselsamenstelling optimaal is ten aanzien
van zuinigheid, vermogen en uitlaatgassamen-
stelling. Echter, alvorens de computer gaat
regelen moet deze eerst vaststellen in welke
bedrijfsomstandigheid de auto zich bevindt.
Elke bedrijfsomstandigheid heeft namelijk zijn
aparte regeltechnische eisen en kenmerken.
We onderscheiden, als voorbeeld, de volgende
bedrijfsomstandigheden met de bijbehorende

taal opgeslagen. In werkelijkheid zal het niet
gaan om letters maar om digitale instructies
die bepaalde eenvoudige handelingen voorstel-
len. Wanneer we het verhaal van de letters blij-
ven volgen, kunnen we woorden maken door de
verschillende letters in de juiste volgorde te
plaatsen. En zo kunnen we verder redeneren.
Door de woorden in de juiste volgorde te plaat-
sen ontstaan zinnen, en de juiste zinnen
maken het verhaal. Dit laatste, het verhaal dus,
is te vergelijken met een computerprogramma.
Een programmeur zet in zijn programma, de
instructies die de processor kent in de juiste
volgorde. Zo’n door een programmeur gemaakt
programma wordt door de fabrikant in een
ROM-achtig geheugen (Flash-ROM) geplaatst.
Wanneer de computer wordt opgestart (de klok
begint te ‘tikken’) worden op de maat van de
klok de instructies één voor één uit het geheu-
gen gehaald en door de processor uitgevoerd.
Is het programma ten einde, dan begint het
weer opnieuw. Soms heeft een computerpro-
gramma een aantal gegevens (data) nodig. Ook
deze data (bijvoorbeeld de ontstekingstijdstip-
pen) kunnen in een ROM-geheugen worden
opgeslagen. Het RAM-geheugen speelt bij deze
autoprocessoren meestal een minder grote rol.

(maar even aangenomen) kenmerken;
● koude start: mengsel rijk, ontsteking laat,
● warme start: mengsel minder rijk dan bij

koude start,
● koud stationair draaien: mengsel rijk, toeren-

tal verhoogd,
● warm stationair draaien: mengsel minder

rijk, toerental laag,
● deellast draaien: mengsel correct, toerental

1500-4000, ontstekingstijdstip volgens pro-
gramma, lambda-regeling actief,

● vollast draaien: mengsel rijk, belasting en
(meestal) toerental hoog,

● acceleratie: mengsel rijk, ontsteking verlaat,
● deceleratie: mengsel arm, ontsteking ver-

vroegd.
Het belangrijkste is ongetwijfeld het deellastrij-
den, waarbij zuinigheid en milieu centraal
staan.
Op het moment van ‘contact omdraaien’ zal de
motormanagementcomputer aan de hand van
ja/nee-beslissingen beginnen met de bedrijfsmo-
de te bepalen. In de verdere programma-afwik-
keling zal de computer steeds controleren of er
nog in de juiste bedrijfsmode wordt gewerkt.
Figuur 3 en 4 geven voorbeelden op welke wijze
dat gebeurt. Voor het inzicht maken we gebruik
van een stroomdiagram of flowchart. In rood is
aangegeven op welke wijze voor de mode ‘warm
stationair draaien’ (figuur 3) en voor ‘deellast
draaien’ (figuur 4) wordt gekozen.

De eigenlijke regelstrategie
In het blokje ‘stationair draaien’ wordt door het
programma het motortoerental stabiel gehou-
den. Zo’n programma bestaat uit een aantal
instructies die tezamen een regeltechnisch pro-
gramma vormen. In zijn algemeenheid wordt
de regeltechniek door een schema van figuur 5
samengevat.
Hierin zien we een aantal begrippen (symbolen)
die regeltechnisch veel, maar autotechnisch
weinig worden gebruikt. Het blokje aangeduid
als regelaar is het motormanagementsysteem
in de stationair-regelmode. Het ‘proces’ is onze
verbrandingsmotor waarvan het toerental moet
worden geregeld. De sensor is de toerentalsen-
sor en de actuator de stationaire-regelklep. We
zien een pijl met de letter ‘w’ bij de regelaar
staan. De ‘w’ staat voor de gewenste waarde en
bedraagt bijvoorbeeld 800 t/min. Dit is het
gewenste stationaire toerental. Het gewenste
stationaire toerental is in het geheugen van de
computer getalsmatig opgeslagen. Het gewenste
toerental kan echter afhankelijk van de motor-
temperatuur variëren. Maar dit laten we voor
de eenvoud buiten beschouwing. De letter ‘x’
komt van de toerentalsensor en stelt het geme-
ten of werkelijke toerental van de motor voor.
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3. Om inzicht te krijgen in de werking van de motormanagementcomputer is een stroomdiagram of
flowchart illustratief. Door middel van ja/nee beslissingen selecteert de motormanagementcomputer de
‘stationair warmdraai-mode’.
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De letter ‘y’ is de stuurwaarde. De stuurwaarde
wordt vertaald in een elektrisch signaal waar-
mee de actuator, in dit geval de stationaire
regelklep, wordt aangestuurd. De ‘z’ stelt de
storing voor. Een regeltechnische storing is ech-
ter heel wat anders dan een autotechnische
storing. In de regeltechniek verstaat men onder
een storing, een invloed van buitenaf die het
regelproces, in dit geval het handhaven van het
stationaire toerental, verstoort. Voorbeeld: Het
inschakelen van de airco-installatie belast de
stationair draaiende motor waardoor het toe-
rental zal gaan dalen. De airco-installatie is
dan een storende factor op het regelproces.
In het hokje van de regelaar, de motormanage-
mentcomputer, staat ‘e=w-x’. Dit betekent dat
de computer eerst de fout e (=error) uitrekent
tussen het gewenste en het werkelijke toeren-
tal. Zo’n fout kan positief of negatief uitvallen.
Immers het motortoerental kan 1000 t/min of
600 t/min zijn. In beide gevallen is er, uitgaan-
de van een gewenst stationair toerental van
800 t/min, een fout van 200 t/min. Plus of min
200 dus. De fout moet vervolgens weggeregeld
worden door de stationaire regelklep verder
open te sturen als de fout positief is of in de
richting van dicht te sturen als de fout negatief
is. De stuurwaarde dient te worden aangepast.
Een grotere fout betekent meer sturing van de
klep. Er bestaat dan ook een relatie tussen de
grootte van de fout en de stuurwaarde op de
klep, in formulevorm: y=f(e) of anders gezegd
de grootte van de stuurwaarde y hangt af van
de grootte van de fout e. Hoe die relatie precies
ligt, wordt bepaald door de gekozen regelstra-
tegie. Men onderscheidt voornamelijk de vol-
gende regelingen;
● aan-uit regeling,
● kenveld-regeling,
● P-regeling,
● I-regeling, 
● D-regeling,
● een combinatie van bovenstaande regelin-

gen, een PID-regeling.
Er zijn wel meer regelsystemen, waarvan bij-
voorbeeld de fuzzy-regeling steeds meer be-
kendheid geniet. De gekozen regelstrategie is
echter niets anders dan een bepaalde regelfor-
mule of methode om de fout om te zetten in de
stuurwaarde. Voor welke regelmethodiek wordt
gekozen hangt in sterke mate van het te rege-
len proces af.
In de regeltechniek wordt verder nog onder-
scheid gemaakt tussen regelen en sturen. In ons
voorbeeld is er sprake van regelen omdat de
gemeten waarde weer teruggekoppeld wordt
naar de computer. Is dat niet het geval, dan
spreken we van sturen. Onze oude carburateur
was een voorbeeld van mengsel-‘sturing’. Aan de

voorbijtrekkende lucht werd in relatie tot de
optredende onderdruk benzine toegevoegd en
dan hoopten we maar dat de mengselsamenstel-
ling correct was. Er was echter geen controle op.
Tot zover een eerste kennismaking met digitale
regeltechniek. We bekijken in de volgende afle-

vering de voornaamste eigenschappen van de
genoemde regelsystemen. ●
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Regeltechniek schematisch voorgesteld

5. Een blokschema van een regelkring. Het blokje, aangeduid als regelaar is het motormanagement-
systeem in de stationair regelmode. Het ‘proces’ is de verbrandingsmotor waarvan het toerental moet
worden geregeld. De sensor is de toerentalsensor en de actuator de stationaire-regelklep.

4. Nog een voorbeeld. Door middel van ja/nee-beslissingen selecteert de motormanagementcomputer de
‘deellast-mode’.
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