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I.  INLEIDING 

A.  Siemens Industry Software: Product design 

Siemens Industry Software biedt de ingenieur de mogelijk om 

via software interactief en automatisch verschillende ontwerpen 

te analyseren en te verbeteren. Hierdoor wordt een optimaal 

ontwerp bekomen en wordt het gebruik van fysieke prototypes 

gereduceerd. 

B.  Software: LMS Imagine.Lab AMESim 

LMS Imagine.Lab AMESim is een geïntegreerd simulatie-

platform om accuraat de performantie van intelligente systemen 

te voorspellen. Amesim biedt de mogelijk om ontwerpen, 

simulaties en analyses te maken van multidisciplinaire 

gestuurde systemen.  

C.  Citroën DS 

De Citroën DS (figuur 1) was tijdens zijn introductie in 1955 

één van de meest vooruitstrevende auto’s op gebied van 

technologie, comfort en vormgeving. De DS is vooral gekend 

om zijn hydropneumatische vering en variabele hoogteregeling 

[1].  

 

 
Figuur 1: Citroën DS 

 

                                                           
 

Figuur 2 toont het hydraulische circuit van de DS. Hiervan 

worden twee componenten in detail uitgewerkt, namelijk het 

verdeelblok en de remservo. Het verdeelblok is verbonden met 

het primaire circuit dat de hydraulische olie levert. Vervolgens 

wordt de olie verdeeld naar de remservo, de hoogteregelaars en 

de sturing. 

De remservo is verbonden met het verdeelblok, maar ook met 

de vering. Hierdoor is de druk die de remservo kan leveren 

zowel afhankelijk van de druk van het verdeelblok als van de 

aanwezige druk in de vering. 

 

 
Figuur 2: Hydraulisch circuit 

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van de masterproef is het opbouwen van een 

fysieke demo-opstelling die samenwerkt  met het AMESim 

platform. Hiervoor is de masterproef in twee stukken verdeeld. 

Het eerste deel: aantonen dat AMESim gebruikt kan worden 

voor het opstellen/modelleren van systemen. Dit zowel in het 

tijds- als frequentiedomein en aan de hand van voorbeelden met 

de Citroën DS. 

Het tweede deel: het primair circuit (figuur 3) dat opgebouwd 

werd tijdens de voorgaande masterproef verder uitbreiden met 

het verdeelblok en de remservo. 

 
Figuur 3: Testbank primair circuit[2] 
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III.  AANPAK 

Figuur 4 toont de werkflow die gevolgd wordt voor deze 

masterproef. In een eerste fase worden de componenten 

gedemonteerd en opengemaakt om de parameters op te meten. 

Het werkingsgebied van elke component wordt bepaald volgens 

de functionaliteit van het onderdeel.  

Met deze gegevens worden de eerste modellen opgesteld. 

Gelijktijdig worden testopstellingen gemaakt en metingen 

uitgevoerd op deze componenten. 

De testbankmetingen & simulatieresultaten worden met elkaar 

vergeleken. Hieruit volgt de hervalidatie. Dit is het bijwerken 

van de parameters van het simulatiemodel. Het valideren 

gebeurt totdat het AMESim-model dezelfde functionaliteit 

heeft als het fysieke component. 

 

 

Figuur 4: Flowchart Eindwerk [2] 

IV.  RESULTATEN 

Deel 1: 

A.  Het verdeelblok 

Werking:  

Het verdeelblok bestaat uit één ingang en drie uitgangen. De 

uitgang naar de remservo is  rechtstreeks verbonden met de 

ingang van de verdeelblok. De uitgangen naar de vering komen 

onder druk te staan indien er genoeg druk geleverd wordt. Dit 

door middel van een piston die onder voorspanning staat. 

Resultaat:  

Tijdens het hervalideren zijn vooral de wrijving, demping en 

lek aan bod gekomen. Dit komt doordat de wrijving en lek niet 

rechtstreeks opgemeten kunnen worden. Andere parameters 

zoals massa’s, veerconstante, diameters en lengtes zijn wel 

direct op te meten. 

 
Figuur 5: AMESim: Verdeelblok 

Tijdsdomein: 

Door de wrijving tussen de piston en de behuizing ontstaat er 

een hysteresislus voor de beweging van de piston (figuur 6). 

Hierdoor opent en sluit de doorgang niet bij dezelfde druk. Bij 

het afsluiten van de leidingen blijft de druk niet constant. Dit is 

te wijten aan lek.  

 

 
 

Figuur 6: Verdeelblok: Beweging piston & druk vering 

Frequentiedomein:  

De piston, veer en hydraulische olie van het verdeelblok kunnen 

herleid worden tot een massa-veer-dempingsysteem [3].  

Figuur 7 toont de bekomen bodeplot van het verdeelblok. 

Hieruit volgt de transfertfunctie: 
123.4

𝑠2 + 54.07 𝑠 + 9.256𝑒05
 

 

 

 
Figuur 7: Bodeplot piston verdeelblok 

B.  De Remservo 

Werking: 

 De verdeling van de druk naar de remmen gebeurt door twee 

ventielen. Het eerste ventiel stuurt druk naar de voorremmen, 

het andere naar de achterremmen. De druk, die uitgestuurd kan 

worden, is afhankelijk van de kracht op het pedaal. De kracht 

wordt doorgegeven naar het 2de ventiel via de doorboring van 

het 1ste ventiel (Figuur 8). De druk naar de remmen bereikt een 

stabiel punt wanneer de tegenwerkende kracht, bekomen bij een 

bepaalde druk, gelijk is aan de uitgeoefende kracht op het 

rempedaal. 

 
Figuur 8: Remservo schema 
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Resultaat: 

Het globaal model (figuur 9) van de remservo is opgesteld. 

De parameters van de wrijving en de werking van de doorboring 

moeten nog diepgaander onderzocht worden zodat het 

simulatiemodel dezelfde werking geeft als het bestaande 

component.  

 
Figuur 9: AMESim: Remservo 

 

Deel 2: 

De testbank is verder uitgetekend, maar nog niet uitgevoerd. De 

elektromotor die de verbrandingsmotor van de DS vervangt, 

wordt via een drive aangestuurd. Deze drive kan handmatig of 

via DSpace worden aangestuurd. Het motortoerental, bekomen 

vanuit het virtueel model, wordt   via Matlab/DSpace naar de 

drive gestuurd. De motor draait nu aan een bepaald toerental 

waardoor de hydropomp druk begint te leveren. De druk wordt 

geleverd naar het verdeelblok. Indien de druk hoog genoeg is, 

gaat de doorgang open naar de hoogteregelaars. Deze worden 

samen met de veringen  vervangen door een reduceerventiel 

zodat de opstelling compact blijft. De remservo staat nu onder 

druk. Naargelang de kracht die uitgevoerd wordt op het 

rempedaal zal de remservo druk uitsturen. Deze 2 uitgangen  

worden via 2 druksensoren opgemeten. De signalen worden 

ontvangen via DSpace en verwerkt in AMESim. Naargelang de 

remkracht, snelheid & massa van de wagen zal de wagen over 

een bepaalde afstand stoppen.  

 

 
Figuur 10: Opstelling AMESim-Citroën DS 

Op Figuur 10 wordt de opstelling schematisch weergegeven. 

Het bovenste deel is het virtueel model. Het onderste deel is de 

fysieke opstelling. De communicatie tussen deze 2 delen 

gebeurd via DSpace.  

 

V.  BESLUIT 

De resultaten in AMESim van het verdeelblok komen overeen 

met de metingen & de theoretische verwachting. Dit zowel in 

het tijds- als in het frequentiedomein. Van de remservo moet 

vooral de doorboring van het ventiel nog verder onderzocht 

worden. 
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