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In de januari-editie hebben we geconstateerd
dat de procescomputer in eerste instantie de
bedrijfsmode vaststelt. Dit gebeurt aan de hand
van ja/nee-beslissingen. Is de bedrijfsmode een-
maal gekozen, dan moet het betreffende regel-
programma worden uitgevoerd. Hiervoor zijn
een aantal regelprincipes beschikbaar. De regel-
techniek kent verder een aantal technische
begrippen die aangeduid worden met ‘x’ als de
gemeten waarde, ‘y’ als de stuurwaarde, ‘z’ als
de storing en ‘w’ als de gewenste waarde. Na
deze basisprincipes zijn we nu zo ver dat we de
voornaamste regelprincipes nader kunnen
bekijken.

Aan-uit-regeling
De aan-uit-regeling is betrekkelijk eenvoudig. In
het voorbeeld van het constant houden van het
stationaire toerental zou dit erop neerkomen
dat de gasklep geheel dicht moet bij te hoog
toerental en geheel open moet bij te laag toe-
rental. Voor het regelen van het stationair toe-
rental is deze methode natuurlijk ongeschikt,
omdat de motor te snel reageert op een grote
verandering van de stuurwaarde. Voor een ver-
warmingsinstallatie (CV-ketel) is dit echter een
veel toegepaste regelmogelijkheid, omdat het
opwarmen en afkoelen van een woonruimte
een langzaam verlopend proces is.

Kenveldregeling
Een kenveld-, of misschien beter een referentie-
veldregeling is ook betrekkelijk eenvoudig te
verklaren. Het gaat dan om een procesregeling
waarbij het te gecompliceerd is om met behulp
van een berekening tot een nieuwe stuur-
waarde te komen. In plaats van een berekening
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Inleiding tot de digitale regeltechniek (2)

In de vorige aflevering hebben we gezien welke compo-

nenten een stuurapparaat bevat en hoe deze functione-

ren. Nu een lesje digitale regeltechniek. We kennen in

de auto-elektronica verschillende regelprincipes, van

eenvoudig ‘aan-uit’ tot uiterst verfijnd. Eén voor één

passeren ze hier de revue.

Zo regelt een
stuurapparaat

Een modern stuurapparaat is een knap stukje
elektronica. Dat geldt niet alleen voor de
hardware, maar zeker ook voor de regeltechnie-
ken die worden toegepast. Er wordt bliksemsnel
bijgestuurd zodra er afwijkingen optreden.
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wordt een tabel gehanteerd. Bij elke optredende
‘fout’ of geregistreerde sensorwaarden geeft de
tabel bijbehorende stuurwaarden op. Zo’n ken-
veld (regeling) komt proefondervindelijk tot
stand.
Een mooi voorbeeld van kenveldsturing (dus
geen regeling) zijn de ontstekingstijdstippen.

Het is namelijk niet goed mogelijk om de ont-
stekingstijdstippen te berekenen uit de motor-
belasting en het toerental. Er blijft dan niets
anders over dan de stuurwaarden uit een tabel
te halen. Nadat de meest efficiënte ontste-
kingstijdstippen op een vermogensbank proef-
ondervindelijk zijn vastgesteld worden ze ver-
volgens in het geheugen van de computer opge-
slagen. In de literatuur vinden we deze tabellen
weer terug in de vorm van fraaie 3D-grafieken
(figuur 1).

P-regeling
Samen met de I-regeling vormt de P- of
Proportionele regeling wel de meest bekende
regelvorm. We nemen als voorbeeld (weer) de
stationair toerentalregeling. Omdat we te
maken hebben met de digitale regeltechniek
moeten zowel het toerental als de stuurwaarde
omgezet worden naar digitale waarden. Ons
regelgebied van bijvoorbeeld 400 t/min tot en
met 1200 t/min moet dan voor een 8-bits com-
puter worden omgezet in een waarde tussen de
0 en 255.
We stellen het gewenste stationaire toerental
op 800 t/min, dat ligt dan keurig in het midden
van ons gestelde regelgebied. Eenzelfde redene-
ring geldt ook voor de stuurwaarde. Maken we
gebruik van een PWM-gestuurde klep (figuren
2, 3 en 4) dan zal vanuit de computer de stuur-
waarde, die varieert tussen 0 en 255, moeten
worden omgezet in een duty-cycle die varieert
tussen de 0 en 100%.
Een bijzonderheid bij onze gekozen P-regeling
is dat de stationairklep ook aangestuurd moet
worden wanneer het gewenste toerental is
bereikt. We mogen er immers vanuit gaan dat
de klep voor 50% geopend is bij het gewenste
stationaire toerental. Zo’n regeling noemt men

een ‘P-regeling met voorinstelling’. Grafisch
kunnen we de regeling volgens figuur 5 weerge-
ven. We zien dat het stationair toerental bereikt
wordt bij een half geopende PWM-klep. De com-
puterwaarden zijn dan 128 voor het toerental
en 128 voor de duty-cycle-waarde.
Met behulp van de grafiek is het gemakkelijk te
zien wat er gaat gebeuren wanneer het statio-
nair toerental daalt als gevolg van een uitwen-
dige storing. Stel dat de airco-installatie wordt
ingeschakeld en dat het toerental terugvalt
naar 600 t/min. We zien dan dat de computer
de klep voor 3/4 gaat openzetten of anders
gezegd: de stuurwaarde van 128 wordt vergroot
naar 3/4x255=192.
Omdat een dergelijke grafiek bestaat uit een
rechte lijn is de (reken)formule ook eenvoudig.
We kunnen aan de hand van de fout eenvoudig
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1. Een ontstekingsreferentie of kenveld. In werkelijkheid is deze grafiek van
ontstekingsstuurwaarden in de vorm van een tabel (bestaande uit getallen
tussen de 0 en 255) in het computergeheugen opgeslagen.

Data-tabel in driedimensionale vorm

2. Deze stationaire toerentalregeling werkt volgens de P-regeling, waarbij
gebruik gemaakt wordt van een PWM-klep (PWM = Pulse Width Modulation).

Stationair toerental regeling

3. Voorbeeld van een PWM-gestuurde stationair-
klep. De computer zal een waarde tussen de 0 en
255 om moeten zetten in een duty-cycle variërend
tussen de 0-100%.

PWM-gestuurde stationairklep
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Signaal van de PWM-klep

4. Het PWM-signaal. Links: duty-cycle 50%, klep
half open. Rechts: duty-cycle 10%, klep vrijwel
dicht. De klep wordt door de computer aan de
massa gelegd.

P-regeling met voorinstelling

5. De P-regeling grafisch voorgesteld. Het statio-
nair toerental van 800 t/min wordt bereikt met
een half geopende klep.
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heid van de gewenste waarde. Gelukkig zijn er
nog andere regelsystemen.

I- en PI-regeling
De I-regeling of integrerende regeling werkt
anders. Na het bepalen van de fout (e) wordt de
fout bijvoorbeeld gedeeld door 10 en vervolgens
wordt de stuurwaarde in 10 kleine stapjes ver-
groot. Het vergroten van de stuurwaarde gaat
net zo lang door totdat de gewenste waarde
wordt bereikt. Een I-regeling kan dus de fout
geheel wegregelen. Zo’n I-regeling wordt door
figuur 7 weergegeven.
Het nadeel van de I-regeling is dat deze vrij
langzaam reageert. Het ligt dus voor de hand
om de P-regeling met de I-regeling te combine-
ren. Er ontstaat dan een zogenaamde PI-rege-
ling. In eerste instantie wordt de fout weggere-
geld door de ‘P’. De fout die vervolgens nog
overblijft wordt door het I-gedeelte weggewerkt.
Er ontstaat dan een regelaar die snelheid met
nauwkeurigheid combineert. Figuur 8 geeft
zo’n PI-gedrag grafisch weer.
I-regelingen worden ook toegepast wanneer we
niet door berekening de grootte van de fout
kunnen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de
lambdaregeling. De klassieke lambdasensor
geeft alleen maar aan of het mengsel te rijk of
te arm is maar niet hoeveel het te rijk of te arm
is. Bij een te arm mengsel zullen we dus in klei-
ne stappen (I-gedrag) de inspuittijd moeten
gaan verlengen totdat de lambdasensor consta-
teert dat het mengsel nu te rijk is waarna de
inspuittijd weer in kleine stapjes verkort wordt.
We zien nu ook onmiddellijk het probleem van
een te traag werkende lambdasensor op het
regelsysteem!

de nieuwe stuurwaarde berekenen. Voor de for-
mule van de P-regeling met voorinstelling
geldt: y=(w-x)+y0. Hierin is y0 de voorinstelling.
Reken maar mee in het airco-voorbeeld, met de
volgende gegevens:
w=800 t/min of 128
x=600 t/min of 64
y0=half open of 128
Ingevuld in de formule wordt de nieuwe stuur-
waarde y=(128-64)+128=192.
Het zal duidelijk zijn dat de computer nu een-
voudig het motortoerental in geval van een sto-
ring bij kan regelen. Er is echter wel een pro-
bleem. Omdat de P-regeling een fout nodig
heeft om te kunnen bijregelen zal het gewenste
toerental nooit geheel worden bereikt. Immers
als de fout geheel weggeregeld zou worden dan
valt de stuurwaarde weer terug op zijn oor-
spronkelijke waarde.
Figuur 6 stelt grafisch het P-gedrag voor. Op het
tijdstip t1 wordt de regeling verstoord door een
storing z. Er ontstaat een fout (w-x). Deze wordt
in één keer weggeregeld door het vergroten van
de stuurwaarde y0 naar yn. Helaas kan de fout
nooit 0 worden omdat anders ook de stuur-
waarde naar y0 terugvalt. Het gewenste toeren-
tal wordt dan ook niet geheel gehaald.
Een P-regeling voldoet dus alleen wanneer we
niet al te hoge eisen stellen aan de nauwkeurig-

Tot slot kennen we nog de fuzzy-regeling. Het
principe van de fuzzy-regeling is al vrij oud,
maar dit regelprincipe is door de regeltechnici
een aantal jaren geleden weer van stal gehaald.
Automatische versnellingsbakken zijn in een
aantal gevallen met computers uitgevoerd die
volgens het fuzzy-principe regelen. Uiteindelijk
komt het op hetzelfde neer. De fout wordt
gemeten en wordt weggewerkt door de stuur-
waarde aan te passen.

Dagelijkse praktijk
Vraag is natuurlijk of we in de werkplaats iets
met deze elementaire kennis kunnen doen.
Kennis van de regeltechniek is voornamelijk
nuttig wanneer we in de praktijk te maken krij-
gen met de meetwaarden van een systeem. Om
een diagnose te stellen kunnen we tegenwoor-
dig met behulp van moderne diagnosetesters al
rijdend meetwaarden opnemen en deze vervol-
gens op een later tijdstip bestuderen. Deze
methode staat bekend onder data-logging of
data-acquisitie. In de data-blokken, of de
beschrijving daarvan, komen we regelmatig
begrippen als ‘gewenste’ en ‘gemeten’ waarde
tegen. Wanneer de ‘fout’ ten gevolge van bij-
voorbeeld een mechanisch defect niet snel
genoeg kan worden weggeregeld dan worden
door het systeem vervangende parameters ter
beschikking gesteld (noodloop). Tevens wordt
een storingscode vastgelegd. Het is hier waar
onze basiskennis van de regeltechniek goed van
pas kan komen. In een volgende aflevering
laten we praktische voorbeelden zien. ●
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6. De P-regeling is door zijn berekening wel snel
maar kan de fout nooit geheel wegregelen.
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7. Een I-regeling is ‘langzaam’, maar regelt wel de
fout geheel weg.
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8. De PI-regelaar. In eerste instantie wordt de fout
rekenkundig snel verminderd. Om op de gewenste
waarde uit te komen wordt vervolgens een I-rege-
ling toegepast.
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