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I. I

Maaidorsers zijn geavenceerde machines die ver-
schillende oogstprocessen bundelen. Het oogsten
van gewassen zoals tarwe, gerst of koolzaad be-
staat uit het maaien, dorsen, separeren en opzuive-
ren van het gewas. Deze masterthesis is bedoeld
om een optimalisatie te verwezelijken in het dors-
en separatiesysteem.

Het doel van een dorssysteem in een maaidorser
is wrijving op het gewas te genereren. Wrijving
wordt opgewekt door het gewas te laten bewegen
tussen een rotor en korven (gebogen grote zeven).
De afstand tussen de korven en de rotor samen met
het gewasmassadebiet, -dichtheid en -vochtigheid
staan in voor de hoeveelheid wrijving op het gewas.
De rotor is vast gemonteerd en de positie van de
korven is instelbaar. Aan het begin van deze mas-
terproef worden de korven gepositioneerd door een
mechanisch of traag elektrisch systeem. Hydrau-
lisch gestuurde positie controle van de korven kan
de efficiëntie en capaciteit in verschillende oogst-
omstandigheden optimaliseren. De variaties die
tijdens het oogsten kunnen optreden zijn bijvoor-
beeld: de dichtheid van het gewas op het veld of
de snelheid die de machine rijdt. CNHi ontwik-
kelde een testopstelling met hydraulisch opgehan-
gen korven waarvoor een controle systeem nodig
is.

Het separatie systeem heeft een gelijkaardige con-
figuratie. Echter is hier niet het doel om wrijving
te genereren. In dit onderdeel is het belangrijker
genoeg plaats te hebben om het graan te versnel-
len en te separeren van het stro door centrifugale
krachten.

II. D

Controle algoritmes moeten opgesteld worden
voor het systeem. Voor deze algoritmes geïmple-
menteerd worden, wordt een simulatiemodel ge-
maakt om het systeem te analyseren en verschil-
lende controle parameters te testen. Het simula-

tie model en de identificatie ervan zullen dan ook
een belangrijk onderdeel zijn in deze thesis. Ook
kunnen uit de simulaties, mogelijke verbeteringen
voorgesteld worden. In deze thesis worden de con-
cepten aangetoond d.m.v. het dors systeem, aange-
zien de opbouw gelijk is tussen het dors- en sepa-
ratiesysteem.

III. S

Simulink met de toolboxen SimScape, SimMecha-
nics en SimHydraulics wordt gebruikt om de simu-
laties en modellen op te bouwen. Het voordeel
hiervan is dat zowel het mechanisch, hydraulisch
als controle model binnen hetzelfde programma
blijft. Het nadeel is dan weer dat bij het invoegen
van dynamische effecten zoals inertie, de simulatie
snel tijd oploopt (tot 160 keer de te simuleren tijd).

A. Mechanisch systeem opbouw
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Figuur 1: Mechanisch model van de hydraulische op-
gehangen korven.((1) Dors gedeelte, (2) Se-
paratie gedeelte, (3) Hydraulische cilinders)

Het mechanisch model wordt uit het CAD pro-
gramma: PTC Creo geëxporteerd naar SimMecha-
nics. Een plug-in [1] verzorgt de translatie tus-
sen deze twee programma’s. De translatie brengt
enkele problemen met zich mee door een andere
benadering in opbouw van modellen. Het CAD
programma maakt gebruik van een referentie ske-
let structuur waar alle componenten aan gelinkt
worden. SimMechanics Multibody maakt gebruik
van een aaneenschakeling van componenten. Door
dit verschil is een heropbouw van het model nodig.

De interne mechanica van de componenten wordt
verwaarloosd. De dynamica van de gehele compo-
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nenten wordt gedefinieerd op basis van hun massa
en/of inertie. De coulomb en viskeuze wrijving
is bepaald d.m.v. metingen met de hydraulische
ophanging. De krachten uit simulatie ten gevolge
van de zwaarte kracht en inertie worden vergele-
ken met de berekende krachten uit de drukken van
de ophanging. Het verschil tussen beide krachten
wordt toegewijd aan wrijving.

B. Hydraulisch systeem model
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Figuur 2: Hydraulic opstelling.

Kleppen configuratie
Het hydraulisch schema is zo variabel mogelijk op-
gesteld om in dit stadium van de innovatie zoveel
mogelijk veranderingen toe te laten . Het oorspron-
kelijk idee is om via 1 insteldruk de kracht over
de cilinder te regelen. Tegelijkertijd is actief in-
en uitschuiven van de cilinder gewenst. Hiervoor
wordt een speciale klep (V1) gebruikt die beide
cilinderkamers met elkaar verbindt in neutrale po-
sitie en de tank en pompzijde afsluit. De andere
standen zullen dan dienen om de cilinder in- of
uit te schuiven. Een proportionele afsluitklep (V2)
in combinatie met de richtingsklep (V1) staan in
voor de positie/druk controle. Daarnaast zijn ac-
cumulatoren opgenomen om druk pieken tijdens
het dorsen te dempen. Om de voorblaasdruk van
een accumulator variabel te maken wordt een dub-
bel cilinder accumulator (D1) geïntegreerd. Deze
accumulator bevat reeds een voorblaasdruk, maar
olie kan op beide aansluitzijden toegevoegd wor-
den om de voorblaasdruk voor de andere zijde te
beïnvloeden. Om deze druk in te stellen wordt
een drukregelklep (V3) toegevoegd aan het circuit.
Een afsluitklep (V5) zorgt ervoor dat de dynami-
sche accumulator (D1) zijn druk blijft behouden
wanneer zijn eindwaarde bereikt is. Een laatste
klep (V4) wordt opgenomen om de dynamische
accumulator (D1) volledig te ontladen.

Model
In het algemeen worden de kleppen gemodelleerd
op basis van hun druk-debiet karakteristiek, die te-
rug te vinden is in de data sheet. De meeste klep-
pen kunnen ontworpenworden door smoorkleppen
die de juiste poorten verbinden met de juiste druk-
debiet karakteristieken en een instelwaarde. An-
dere kleppen (V3) worden dan weer met een dy-
namische druk-debiet karakteristiek op basis van
de elektrische instelwaarde gemodelleerd. Om een
uniforme aansturing mogelijk te maken worden
alle klep aanstuurwaarden genormaliseerd. De dy-
namische accumulator (D1) is gemodelleerd door
zijn elementaire onderdelen: 2 hydraulische ci-
linders met gelijke cilinderoppervlaktes en tussen
deze cilinders een accumulator. Om het model cor-
recter en robuuster te maken zijn leidingsverliezen
geïntegreerd.

IV. I

A. Dors traject
Om simulatie van een dorstraject voor te bereiden,
wordt een krachttraject uit velddata berekend. De
kracht is berekend op basis van de drukverschil-
len tussen beide cilinderkamers, rekening houdend
met de zwaartekracht en een afgevlakte wrijving.
De berekeningen zijn een benadering aangezien
tussen de druk sensoren en de cilinders 8 meter lei-
ding zorgt voor een significante drukval en hydrau-
lische inertie.

B. Positie controle
De afsluit- (V2) en richtingsklep (V1) worden aan-
gestuurd vanuit 1 waarde die opgesplitst wordt in
een absolute waarde voor de afsluitklep en een
aan-uit signaal voor de spoelen van de richtings-
klep. Om de configuratie van kleppen (Figuur 2)
te identificeren zijn verschillende benaderingen
uitgeprobeerd. Niet parametrische online identifi-
catie met een niet-ideale PI-controller en spectraal
analyse geeft geen geldig resultaat. Ook spectraal
analyse met een chirp signaal geeft geen duidelijk
resultaat. Een laatste optie is een visuele validatie
van het chirp signaal en stap-responsies [2] of de
dynamiek van het model, het systeem benaderd.
Validatie toont de benadering aan.

De belangrijkste eis voor een positiecontrole is
geen of te verwaarlozen doorschot te hebben, deze
zou propvorming van het gewas kunnen veroorza-
ken. De gewenste tijd voor een positievariatie is
minder dan 2 seconden, want dit is de minimale
tijd die het gewas nodig heeft om door het separa-
tie en dors systeem van de machine te stromen.
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De positie controle is opgebouwd uit een directe
positieregelaar die de positiekleppen aanstuurt.
Verschillende simulaties met verschillende instel-
lingen geven een optimale P-factor voor een P-
controller en PI-factoren voor een PI-controller.
Een P-controller voldoet niet aan de wensen voor
dit systeem. Er is een variërende dode zone in de
afsluitklep (V2), waardoor een zeer hoge P-actie
nodig is om het verschil tussen gewenste en effec-
tieve positie hoog genoeg te houden om de klep aan
te sturen. Deze hoge P-actie levert doorschot waar-
door deze controle verworpen wordt. Een I-actie
lost dit probleem op. Anti-windupwordt tevens ge-
ïntegreerd om vertraging van de aanstuurwaarde of
doorschot in positie te voorkomen. Simulatie met
een dorstraject toont rimpel in de positiecontrole.
De configuratie van de dubbele positieklep is hier-
voor verantwoordelijk.

C. Accumulator druk controle

Figuur 3: Bode van het accumulator en druk circuit.

Identificatie toont aan dat de voorblaasdruk van de
accumulator (D1) 10 bar is. Een PI-controller reali-
seert de drukcontrole. Na het bereiken van de voor-
opgestelde druk, wordt de accumulator afgesloten
om positie controle mogelijk te maken. Doorschot
is in deze component geen probleem aangezien
controle gebeurt wanneer geen positiecontrole ac-
tief is. Het systeem is tevens niet tijdkritisch, waar-
door een prefilter de doorschot bij stapresponsies
kan afvlakken. Het simulatiemodel wordt geverifi-
eerd aan de hand van een bode (Figuur 3).

V. C

A. Model en controle
Het hydraulisch simulatiemodel kan opgesplitst
worden in 2 delen. Een eerste met de dynamische

accumulator met de drukcontrole. Hiervoor is een
goed simulatiemodel en controle algoritme opge-
steld. Het tweede deel bevat de positie kleppen
met hun controle. Het model van de kleppen is ge-
baseerd op data sheet gegevens en levert bijgevolg
behoorlijk theoretische karakteristieken op. Ook
hier is een PI-controller in staat om de controle uit
te voeren. Voor het mechanisch systeem is wrij-
ving bepaald aan de hand van metingen, die niet
ideaal zijn door geen directe drukmeting op de ci-
linderkamers.

B. Suggesties voor verder onderzoek
De configuratie van type kleppen is niet slecht
voor de toepassing, maar beter afgestemde compo-
nenten zijn aangeraden. De hydraulische pomp in
het systeem heeft een debiet van 1.18cc/rev (ide-
aal debiet: 2.84lpm). Identificatie en datasheets
tonen aan dat de proportionele klep (V2) gedimen-
sioneerd is voor hogere debieten (tot 25lpm). Dit
in combinatie met een variabele dode zone (afhan-
kelijk van de actuele druk) zorgt voor een weinig
optimale keuze voor dit systeem. Rekening hou-
dend met het pompdebiet is het regelbereik van de
klep 10% van zijn totale aanstuurwaarde. De off-
set kan door de drukvariatie variëren van 0 tot 40%.
Ook is er geen interne feedback van de plunjerposi-
tie van de klep waardoor een directe debietregeling
afwezig is. Met deze componenten is een aanstu-
ring mogelijk maar aanpassingen op component
niveau is aan te raden.

Een eerste suggestie is het vervangen van de dub-
bele positieklep (V1 en V2) door een proportionele
positie klep met een LVDT [3]. In dit geval zou
de connectie tussen de cilinderkamers wegvallen.
Ook zou een grotere pomp in de debietrange van
de positieklep aan te raden zijn. Een tweede moge-
lijkheid is het drukverschil tussen beide cilinderka-
mers controlleren d.m.v. een drukklep. Om een ge-
forceerde opening mogelijk te maken kan een veer
in de mechanica worden toegevoegd. Deze tweede
opstelling is reeds in ontwikkeling voor verder on-
derzoek.
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