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Dit wil
in drie
machine

geregeld

van een Sinclair 2X
voor de sturing van de
aanpassing na iedere

Samenvatting.

Dit verslag beschriJFt ontwerp en realisatie van een intelligen
te besturing voor een automatische aFzakmachine. Een dergelijke
machine kan automatisch zakken vullen vanuit een voorraadsilo,
met poeder- of korrelvormige producten. Hierbij moet een
instelbaar eindgewicht binnen een bepaalde nauwkeurigheid
benaderd worden, in een zo kort mogeliJke vultijd.
De machine werkt volgens het zgn. DrieFasenprincipe.
zeggen dat bij het einde van de vulling de productFlow
stappen tot nul wordt teruggebracht. Hiervoor bezit de
een kegelvormige klep waarmee de productFlow continu
kan worden.
De verstelling van de kegelklep gebeurt met een pneumatische
cilinder waarvan de stand met een potentiometer gemeten wordt.
De besturing regelt de stand van de klep aFhankelijk van het
gewicht in de zak, gemeten en aFgegeven door een electronische
weger. Na iedere vulling wordt het regelgedrag gecorrigeerd op
basis van het geregistreerde verloop van de vulling. Hierdoor
past de machine zich aan aan de eigenschappen van het product,
zodat een vultijd wordt bereikt die minimaal is onder de gegeven
omstandigheden.
De besturing werd gerealiseerd met behulp
Spectrum hobby-computer. De programmatuur
klep volgens het drieFasenprincipe en de
vulling is geschreven in Pascal.
Het project werd uitgevoerd bij de Firma MATAM, een Fabriek van
weegwerktuigen in Bladel.



Summar~.

This report describes design and realisation of an intelligent
controls~stem for an automatic bagging-machine. This machine can
automatically fill bags ~ith powder~ or granular products from a
silo. Each bag must be filled to an adjustable weight. with a
certain accuracy. while the filling time must be as short as
possible.
The machine uses a three stage filling method. This means that
at the end of each filling the productflow is reduced to zero in
three stages. To do this the machine has a cone-shaped valve by
which the productflow can be controlled.
The cone-valve can be positioned b~ a pneumatic cilinder. The
position of this cilinder is measured by a potentiometer.
The control s~stem directs the position of the valve according
to the weight alread~ accumulated in the bag. This weight is
measured by an electronic weighing s~stem.

Each filling is anal~sed afterwards, to adjust the behaviour of
the controller to the properties of the product. Hereb~ a
filling time is realised which is minimal under the given
circumstances.
The controlling algorithm was implemented on a Sinclair
2X-Spectrum hobb~computer. Programs for the control of the valve
and the adaptation after each filling were written in Pascal.
The proJect was executed in cooperation with MATAM, manufacturer
of weighing machines in Bladel Holland.
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1. INLEIDING

Dit rapport doet verslag van een afstudeerproject bij de
vakgroep MEIEN en REGEL EN aan de I.H. Eindhoven, in het kader
van het project Flexibele Automatisering en Industiele Robots
( FAIR ) .
Het project werd uitgevoerd bij de firma Matam, machinefabriek

in Bladel, in opdracht van prof. ir. F.J.Kylstra, onder
begeleiding van ir. H.H.van de Uen.

De firma Matam produceert onder meer afzakautomaten; machines
waarmee automatisch zakken tot een bepaald gewicht gevuld kunnen
worden met producten als meel, melkpoeder, kunstmest en
dergelijke.

De regeling van deze machines is gebaseerd op een mechanische
weger en vergt een afstelling die sterk afhankelijk is van het
af te zakken product. Onjuiste afstelling resulteert in een
onjuist eindgewicht of in een onnodig lange vultijd.

Door toepassing van een nieuw soort doseerklep en
electronisch weegsysteem werd het mogelijk om afzakautomaten
construeren waarbij een computerbesturing zorgt voor
correcte maar vooral tijdoptimale afstelling.
Het ontwikkelen van een dergelijke besturing was het doel van

dit afstudeerproject.
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2. DOSEREN

Het leveringsprogramma van Matam omvat vriJwel alle machines die
maar enigszins te maken hebben met het afzakken van poeder- en
korrelvormige producten. HierbiJ zijn afzakautomaten,
zaksluitapparatuur, transportbandsystemen en palletiseermachines
als hoofdgroepen aan te geven.

Hoewel de palletiseermachines hierbiJ het meeste opvallen door
hun complexiteit en imposante afmetingen ziJn het toch de afzak
automat en die de typische vakkennis van Matam het beste
weerspiegelen. Het scala van producten die verwerkt kunnen
worden is zeer uitgebreid en varieert van melkpoeder tot
steenkoolbrokken. Aangezien de eigenschappen van deze producten
sterk uiteenlopen beschikt Matam over een aantal verschillende
methodieken van doseren. Zo kan de toevoer van goedlopende
producten eenvoudig met een pneumatisch bediende schuifklep
geregeld worden, terwiJl slechtlopende producten met een
trogschroef aangevoerd moeten worden. Zeer moeiliJk hanteerbaar
is biJvoorbeeld magere melkpoeder. In normale toestand kleeft
dit product in brokken aan elkaar en is vaak alleen met
roerwerken ertoe te bewegen uit een silo te stromen. Indien het
echter met lucht vermengd wordt, biJvoorbeeld in een
trogschroef, dan stroomt het product plotseling als water.
Het zal duideliJk ziJn dat inzicht in de eigenschappen van de
producten essentieel is om een vulproces met voldoende snelheid
en vooral nauwkeurigheid te verkriJgen. Bovendien spelen
aspecten als productbeschadiging CbiJvoorbeeld in trogschroeven)
en reinigbaarheid Clevensmiddelen !) een grote rol biJ de
constructie van deze machines.

2.1 Afzakautomaat DP-VB.

In biJlage 1 van dit verslag is een brochure van Matam opgenomen
waarin een van de afzakautomaten wordt gepresenteerdj de OP-VB.
Aan de hand van deze machine kan de werking van de conventionele
Matam afzakapparatuur geillustreerd worden. Figuur 1 geeft de
machine schematisch weer.
De machine bestaat grofweg uit drie delen, te weten een
mechanische weger, de wegend opgehangen bunker en de
doseerinrichtingen zoals biJvoorbeeld schroef en trilgoot.

De bunker is een karakteristiek onderdeel van de OP-VB. In
tegenstelling tot andere machines die regelrecht in een wegend
opgehangen zak doseren vult deze machine de bunker met het
gewenste gewicht. Zodra de bunker correct gevuld is wordt er een
klep onder de bunker geopend waarmee de bunkerinhoud in een zak
wordt gestort. Het voordeel van deze aanpak is dat de bunker
gevuld kan worden in dezelfde tiJd waarin de lege zak
aangebracht wordt.

Op de wiJzerplaat van de weger ziJn behalve de weegwiJzer drie,
met de hand verstelbare, wiJzers aangebracht die een optisch
kOPJe bevatten. Hiermee kan het passeren van de weegwiJzer langs
elk van de drie wiJzers gedetecteerd worden. Hierop is de
sturing van de machine gebaseerd.
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Figuur 1.

Met de schroef en de trilgoot kunnen drie verschillende
doseersnelheden of productflows gerealiseerd worden. In de
praktijk levert een schroef een productflow van ca. 10 kg/so Dit
noemt men de grofdosering. De trilgoot op hoge snelheid levert
de middendosering met ca. 1 kg/so Door de trilgoot op lage
snelheid te laten werken kan een flow van ca. 100 g/s.
gerealiseerd worden; de fijndosering. Hiermee gebruikt men bij
de DP-U8 een zogenaamde Driefasendosering.

De trogschroef loopt totdat de weegwijzer het kopje van de
eerste wijzer passeert. Op dat moment wordt de schroef
uitgeschakeld en neemt de trilgoot op hoge snelheid het over.
Bij het passeren van de tweede wijzer schakelt de trilgoot over
op lage snelheid om vervolgens te stoppen na het passeren van de
derde wijzer. 20 wordt de productflow in drie stappen
teruggebracht van maximaal tot nul. Telkens als het gewicht op
de weger een bepaalde waarde overschrijdt wordt overgeschakeld
naar de volgende fase van de dosering.

De gewichten waarbij telkens een doseerfase afgelopen is (dus
de stand van de vaste wijzers op de weger) noemt men Setpoints.
De keuze van deze setpoints is bepalend voor het verloop van de
vulling. Indien de setpointwijzers te laag ingesteld worden dan
zal de vulling onnodig lang duren, te hoog ingestBlde setpoints
kunnen leiden tot afwijkingen in het eindgewicht. De optimale
afstelling van de setpointwijzers is sterk afhankelijk van de
producteigenschappen.

2.2 Driefasendosering.

Het uitgangspunt van de driefasendosering om de flow in meerdere
stappen tot nul terug te brengen is gebaseerd op het feit dat
er bij het afschakelen van een bepaalde flow een
onnauwkeurigheid optreedt die in grootte meestal afhankelijk is
van de grootte van de afgeschakelde flow.

In principe zou men de bunker willen vullen met alleen de
trogschroef, simpelweg omdat vullen met de schroBf sneller gaat
dan met de trilgoot.
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Het is echter niet mogelijk om bij het bereiken van het gewenste
eindgewicht de productflow van de schroef ineens tot stilstand
te brengen, o.a. door traagheid van de schroefaandrijving, de
productstroom en de weger en door reactietijden van
besturingsrelais. De gewichtstoename die er na het uitschakelen
nog optreedt noemt men naval.

Daarom zou het setpoint van de schroefdosering op een bepaalde
afstand voor het gewenste eindgewicht gekozen moeten worden, om
zo met de naval precies op het bedoelde eindgewicht uit te
komen. Figuur 2 geeft een en ander weer. Het setpoint wordt met
5 aangegeven, het gewenste eindgewicht met We. Op de horizontale
as is telkens het gewicht op de weger uitgezet, verticaal de
productflow.

Figuur 2.

Hierbij treedt echter de complicatie op dat de naval niet steeds
gelijk is maar varieert tussen een maximale en een minimale
waarde, zoals de gestippelde lijnen in figuur 2 weergeven. Bij
de schroefdosering onstaat deze onnauwkeurigheid vooral doordat
bij het stoppen van de schroef de kamer achter het laatste
schroefblad soms weI en soms niet leegvalt, maar bijvoorbeeld
ook door variatie in de reactietijd van de besturing.

Omdat de onnauwkeurigheid van de naval van de laatste
doseertrap dezelfde onnauwkeurigheid in het eindgewicht
impliceert, moet nadosering toegepast worden met een tweede
kleinere doseertrap die dan ook een kleinere onnauwkeurigheid
bij de naval heeft. Hiertoe moet het setpoint van de
grofdosering zo laag gekozen worden dat zelfs bij de maximale
naval het eindgewicht niet overschreden wordt. Indien de naval
van de grofdosering kleiner dan maximaal uitvalt dan wordt de
rest nagedoseerd met de fijndosering. Hiertoe moet het setpoint
van de fijndosering weer afgesteld worden op een bepaalde
afstand voor het eindgewicht, overeenkomstig de gemiddelde
naval.

20 corrigeert de fijndosering de fout die de grofdosering bij
het afschakelen maakt. Figuur 3 geeft deze tweefasendosering
weer.
Aangezien bij de gebruikelijke grofdosering de onnauwkeurigheid
van de naval al gauw in de orde van grootte van 500 g. ligt en
van de andere kant de fijndosering niet groter mag zijn dan
100 g/s. C nauwkeurigheid van het eindgewicht ) zou het
nadoseren gemiddeld 2.5 sec. duren. Om dit te ondervangen is een
middendosering te introduceren die qua grootte C en dus ook qua
onnauwkeurigheid van de naval ) tussen de fijndosering en de
grofdosering in ligt.
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20 kan de fout van de grofdosering met de relatief grote
middendosering nagedoseerd worden en de relatief kleine fout van
de middendosering door de fijndosering. De fout van de
fijndosering kan niet meer gecorrigeerd worden en komt tot
uiting in het eindgewicht. In de praktijk heeft de
middendosering een productflow van ca. 1000 g/s. en bedraagt de
onnauwkeurigheid van de naval ca. 100 g. Hierbij is er gemiddeld
0.25 sec. nodig voor het nadoseren door de middendosering en 0.5
sec. voor de fijndosering. Hiermee is de driefasendosering van
de DP-U8 ontstaan hetgeen in figuur ~ geillustreerd is.

,,,,,,
\ ,

Figuur ~.

Theoretisch kan deze driefasendosering nog verder uitgebreid
worden tot bijvoorbeeld vier doseerfasen, weer met als gevolg
dat er minder tijd verloren gaat door het nadoseren. In de
praktijk blijkt echter de tijdwinst hierdoor niet overeenkomstig
de te nemen moeite.

2.3 Productafhankelijkheid.

Hoewel de conventionele doseermachines van Matam in de praktijk
uitstekend werken kleven er enkele nadelen aan.

De machines zijn mechanisch aangepast aan de eigenschappen van
het af te zakken product, enerzijds door de keuze voor
trogschroef of schuifklep, anderzijds door allerlei mechanische
afstellingen en bijvoorbeeld het toerental van de trogschroef.



- 6 -

Dit betekent dat aanpassing voor een ander soort product slechts
moeilijk mogelijk is, zodat het verwerken van andere producten
in de praktijk steeds gepaard gaat met verlies aan
nauwkeurigheid en snelheid. 20 zal bijvoorbeeld de snelheid van
een trogschroef aangepast zijn aan de soortelijke massa van het
meest voorkomende product. Bij een lichter product zal de
opbrengst van de grofdosering dan Kleiner zijn en de vultijd
langer.
Productafhankelijkheid uit zich ook in de afstelling van de

setpointwijzers op de weger. Deze afstelling is niet eenmalig
bij het plaatsen van de machine maar moet regelmatig door de
klant worden aangepast om variaties van de producteigenschappen
door vochtigheid- en temperatuurveranderingen te compenseren.
Hierbij blijkt over het algemeen dat het als moeilijk wordt
ervaren om de juiste afstelling te vinden zodat men mag aannemen
dat menige machine gebruikt wordt met een overdreven veilige, en
daardoor te trage afstelling van de setpoints.
De afhankelijkheid van producteigenschappen uit zich in de
optimale keuze van de setpoints en de flowgrootten van de drie
doseertrappen. Daarom zou men graag een afzakautomaat willen
ontwikkelen die deze zes grootheden zelfstandig optimaal kan
aanpassen aan de eigenschappen van het product. Onder optimale
afstelling moet worden verstaan dat de gemiddelde vultijd
minimaal is terwijl elk eindgewicht aan een bepaalde,
instelbare nauwkeurigheid voldoet.

2.lf Schotelklep.

Behalve een intelligente besturing, die de optimale instelling
kan bepalen is er voor een volautomatische afzakmachine ook een
doseerelement nodig waarmee traploos elke gewenste doseerflow
gerealiseerd kan worden. Uoor dit doel is er een schotelklep
ontwikkeld die zowel grof-, midden- als fijndosering voor haar
rekening moet nemen. Figuur 5 toont een principeschets van de
klep.

\

"4:1.~~.'. \
, I

~,~ .
••,.' I

Figuur 5.

Bijlage 2 geeft een
schotelconstructie.

gedetaileerde weergave van de
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universele, productonafhankelijke
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De schotel kan in verticale richting bewegen, waardoor de
doorsroomopening tussen de schotel en de aanvoerbuis gevarieerd
kan worden. 20 wordt de flow door de klep direct geregeld door
de verticale positie van de klep, waarmee de schotelklep volgens
hetzelfde principe werkt als de schuifklep. Uan dit
doseerprincipe is echter bekend dat het niet goed werkt voor
kleine flows bij minder goed lopende producten; de klep slibt
dicht doordat het product een brug vormt over de relatief kleine
uitstroomopening. Om dit te voorkomen wordt de schotel door een
electromotor vrij snel om haar as gedraaid, zodat het product
steeds door de centrifugaalkracht uit de klep geslingerd wordt
en geen kans krijgt tot brugvorming.
Bovendien moet de draaiing van de klep de homogeniteit van de
productflow verbeteren.

Met de klep zijn enkele eenvoudige proeven gedaan met slechts
een goedlopend product. Hoewel bij deze proeven keurig elke
gewenste productflow instelbaar bleek, is het de vraag hoe de
klep zich gedraagt bij andere producten. 20 is het goed mogelijk
dat slechtlopende producten (waarbij men normaal een trogschroef
zou toepassen) niet uit eigen beweging uit de aanvoerbuis willen
stromen, hetgeen roerwerken nodig maakt. Bovendien zou
bijvoorbeeld bij vette producten kunnen blijken dat het
uitslingerprincipe niet werkt, omdat de schotel geen grip heeft
op het product.

Hoewel de schotelklep in
de constructie van een
afzakautomaat is nog veel
omtrent het gedrag van de

2.5 Uolautomatische afzakmachine.

Met de schotelklep en een door Matam zelf ontwikkelde
electronische weger is een volautomatische afzakautomaat te
realiseren waarbij een computer moet zorgen voor zodanige
besturing van de klep dat het gewenste eindgewicht zo snel
mogelijk met de gewenste nauwkeurigheid bereikt wordt onder
alle omstandigheden.
Hierbij zou men de kortste vultijd kunnen bereiken door

er voor te zorgen dat de computer de klep op ieder moment in
(vrijwel) iedere gewenste stand kan commanderen. In feite komt
dit neer op een dosering met oneindig veel fasen. Een dergelijke
aanpak zou echter voor de verstelling van de klep een snelle,
nauwkeurige en vooral sterke positioneerservo nodig maken. Omdat
het financieel aantrekkelijker is om de aandrijving van de klep
met eenvoudige draaistroommotor uit te voeren en bovendien de
driefasendosering in de praktijk voldoende snel blijkt is
besloten om ook voor de schoteldosering het driefasenprincipe
toe te passen. Hierbij moet worden aangetekend dat voor een
draaistroommotor driefasendosering weI ongeveer het uiterste van
de mogelijkheden betekent, omdat dit gepaard gaat met vier keer
starten en stoppen, waarvan twee met richtingsomkering, binnen
de vultijd van ca. 6 seconden.

Bovendien heeft bij de keuze voor de driefasendosering een rol
gespeeld dat zowel het personeel van Matam als de klanten bekend
zijn met dit principe, terwijl dosering met een analoge
klepverstelling voor velen moeilijk begrijpbaar zou zijn.
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3. Probleemstelling.

Met de schotelklep en de electronische weger wil Matam een
volautomatische afzakautomaat construeren volgens het driefasen
doseerprincipe, die zichzelf instelt op de eigenschappen van het
product. Hiervoor is een besturing noodzakelijk die afhankelijk
van de stand van de weger de opening van de klep regelt. De
stand van de weger verandert op zijn beurt weer als functie van
de opening van de klep. Het hele systeem vormt een regelkring.
Figuur 7 geeft een eenvoudig blokschema van de machine.

silo

,11'

doseer. kL-er- •
He"

~ ct Q \1\d"'VV'U!!

1 T
w~e.V' b~tturi~

Figuur 7.

Aan de besturing zijn in principe drie taken toe te kennen.
De eerste is het uitvoeren van een vulling volgens het

driefasenprincipe; de tweede taak is het automatisch aanpassen
aan de eigenschappen van het product. Als derde taak kan
aangemerkt worden het verzorgen van communicatie en
synchronisatie met omringende apparatuur zoals
zakaansteekmachine, transportsysteem en eventueel
dataverwerkende computers.

3.1 Uulgedrag.

Het invullen van de eerste taak houdt eenvoudigweg het
implementeren van het driefasen vulprincipe in. Hiervoor moet de
besturing de klep eerst openen tot een grofdoseringsstand K3 en
daar houden totdat het setpoint van de grofdosering 53
overschreden wordt. Dan moet de klep verder dichtgedraaid worden
tot stand K2 voor de middendosering.
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Als het setpoint hiervan gepasseerd wordt moet de klep naar de
fijndoseringsstand K1 en daar blijven tot de weger 51 passeert.
Hierna moet de klep dichtgedraaid worden naar een stand KO
waarbij geen productflow meer optreedt. Figuur 8 geeft het
verloop van de klepstand en de productflow hierbij weer.
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Figuur 7.

Het verloop van een vulling wordt dus volledig bepaald door de
zes parameters K1, K2, K3, 51, 52 en 53.

3.2 Aanpassing.

Hierin manifesteert zich de tweede taak van de regelaar. De drie
klepstanden en de drie setpoints bepalen Cnatuurlijk samen met
de eigenschappen van het product) het verloop van de vulling,
dus ook de nauwkeurigheid en de vultijd. Het aanpassen aan de
eigenschappen van het product houdt dus in dat afhankelijk van
de »ervaringen met het product bij het vullen» de regelaar
zelfstandig de klepstanden en setpoints zo moet kunnen kiezen
dat de gemiddelde vultijd minimaal wordt bij handhaving van de
vereiste nauwkeurigheid. De regelaar moet dus een vulling kunnen
analyseren om bijvoorbeeld te bepalen of een setpoint hoger
gekozen mag worden om tijdwinst te verkrijgen of lager afgesteld
moet worden vanwege de nauwkeurigheid.

Het is gewenst dat alle vullingen Cook de eerste !) aan de
vereiste nauwkeurigheid voldoen. Tijdoptimale instelling moet na
ca. 30 vullingen bereikt zijn.

Het aanpassen van de setpoints en de klepstanden, op basis van
behaalde resultaten, houdt in feite een tweede regelkring in.
Met de drie setpoints en klepstanden wordt een driefasendosering
uitgevoerd. Door analyseren van bijvoorbeeld het flowverloop
bij de vulling kan bepaald worden inhoeverre de setpoints en
klepstanden bijgesteld moeten worden. Hieruit worden dan nieuwe
setpoints en klepstanden bepaald voor de volgende vulling.

Figuur 8 geeft deze regelkring weer.
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Figuur 8.

3.3 Eerste vulling.

Bij de eerste vulling met een onbekend product zijn er nog geen
ervaringen met dat product, zodat een verantwoorde keuze van de
setpoints en klepstanden niet mogelijk is. Men zou hierbij weI
uit kunnen gaan van een vaste basisinstelling afgestemd op de
gemiddelde situatie, maar aangezien bijvoorbeeld de naval van de
fijndosering met het setpoint daarvan regelrecht bepalend is
voor het eindgewicht zou dit waarschijnlijk bij de eerste
vullingen een incorrect eindgewicht opleveren. Uerder is
bijvoorbeeld niet bekend welke klepopening geschikt is voor de
fijndosering. Een vaste basisinstelling zou ertoe kunnen leiden
dat bij producten met grote korrels geen enkele
fijndoseringsflow op gang komt terwijl bij fijnkorrelige
producten de flow veel te groot zou zijn.
Om deze problemen te ondervangen is besloten om de eerste
vulling niet volgens het normale procede maar op een speciale
manier te vullen, waarbij »geexperimenteerd» wordt met het
product om zo de benodigde informatie te verkrijgen die nodig is
voor het bereiken van het juiste eindgewicht. 20 zal de eerste
experimentele vulling bijvoorbeeld een »tussenstop» moeten
bevatten om de naval van de fijndosering te meten.

Met de informatie van de eerste vulling kunnen verantwoord
setpoints en klepstanden voor de volgende vulling bepaald
worden, waarna deze volgens het normale procede kan gebeuren.
Hierna kan het aanpassen van de instelling beginnen.

3.~ Synchronisatie.

De besturing moet signalen kunnen uitwisselen met de buiten
wereld. De voornaamste gesprekspartner zal hierbij meestal een
PLC ziJn, die de aanvoer van lege zakken en het aftransport van
de gevulde zakken moet besturen. 20 moet het vulproces pas op
gang gebracht worden als de PLC gemeld heeft dat de bunker
geleegd is en dat de bunkerklep gesloten is. Na het vullen moet
aan de PLC gemeld worden dat de vulling klaar is zodat de bunker
gelost kan worden. HierbiJ kan de besturing biJvoorbeeld ook
melden of de vulling al dan niet aan de opgegeven nauwkeurigheirt
voldoet zodat de PLC eventueel alarm kan geven.
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Communicatie moet voornamelijk gebeuren met de operator van de
machine, via een toetsenbord en een beeldscherm. Hierbij wordt
grote waarde gehecht aan gebruikersvriendelijkheid. De gebruiker
moet de nauwkeurigheid en het gewenste eindgewicht kunnen
instellen. Uoor uitvoer naar het beeldscherm komen in aanmerking
statistische overzichten van nauwkeurigheden en vultijden,
bijvoorbeeld in de vorm van grafieken. Bovendien moet het
bereikte eindgewicht aan randapparatuur uitgegeven kunnen
worden, zoals bonprinters of registrerende computers.

Hoewel deze signaaluitwisseling met de buitenwereld essentieel
is voor de werking van de machine als geheel, is hieraan binnen
het afstudeerproject weinig aandacht besteed. Enerzijds zijn de
problemen hieromtrent weinig interessant, anderzijds is het
zeer weI mogelijk om de klepbesturing apart te ontwikkelen en
te testen.

3.5 Criteria.

Samenvattend zijn aan de besturing de volgende eisen te stellen:
-Uullingen moeten volgens het driefasenprincipe uitgevoerd
worden.

-Elke vulling moet aan een bepaalde instelbare nauwkeurigheid
voldoen.

-Het gewenste eindgewicht moet instelbaar zijn.
-Na ca. 30 vullingen moet de gemiddelde vultijd minimaal zijn
onder de gegeven omstandigheden.
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'i. KLEPREGELING

Voor het regelen van de klep gedurende een vulling is een
discrete regelaar nodig die de klep in die stand brengt en houdt
die nodig is volgens de ligging van de setpoints. Met deze
regelaar onstaat de regelkring van figuur 9. Hierbij is het
verstandig onderscheid te maken tussen het bepalen van de
gewenste klepstand vol gens de setpoints en het sturen van de
klepaandrijving zodat die klepstand inderdaad ook bereikt wordt.
We kunnen ens de klepaandrijving met haar besturing dan
voorstellen als een zelfstandige eenheid, een positioneerservo,
die door de discrete regelaar gevoed wordt met de klepstand die
volgens de stand van de weger en de ligging van de setpoints
noodzakelijk is.
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Figuur 9.

Het gedrag van de discrete regelaar is hiermee in het volgende
Pascal-achtige algorithme uit te drukken.

WHILE TRUE DO BEGIN If gewicht < 53 THEN klepstand :- 1<3
ELSE IF gewicht < 52 THEN klepstand .- 1<2
ELSE IF gewicht < 51 THEN klepstand .- 1<1
ELSE klepstand .- 1<0

END;

Het gedrag van de regelaar van de klepaandrijving staat hier
geheel los van en wordt bepaald door de eigenschappen van het
aandrijfmechanisme. Algemeen kan de taak van deze regelaar
omschreven worden als: "Stuur de klepaandrijving zo, dat de
meest recent aangeboden gewenste kleppositie zo snel mogelijk
ingenomen wordt". Bij toepassing van een echte servomotor zou
het hier om een PID-regelaar gaan; bij een eenvoudigere
aandrijving zoals de draaistroommotor zal de benodigde regeling
veel eenvoudiger zijn.
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De aangebrachte scheiding tussen het bepalen van de gewenste
klepstand en het daadwerkelijk verstellen van de klep is van een
zuiver functionele aard en impliceert niet dat de beide taken
oak door aparte hardware zouden moeten worden uitgevoerd.

In de regelkring van de setpointregeling komen drie aparte
delen voor. waarvan de eigenschappen enerzijds bepalend zijn
voor de definitieve realisatie van de setpointregelaar.
anderzijds voor de manier waarop na iedere vulling de setpoints
en klepstanden aangepast moeten worden am tijdoptimaliteit te
verkrijgen.

~.1 Klepaandrijving.

In het voorgaande is aan de orde gekomen dat de klepaandrijving
zou moe ten geschieden met een draaistroommotor omdat deze veel
goedkoper is dan een positioneerservo.

Uolgens de mechanische plannen bij Matam zou het hier moeten
gaan am een motor met een vermogen van ca. 0.25 pk. en een
toerental van ca. 5 omw/min. Het lege toerent61 impliceer-t dat
er een motor nod1g 1s met eengebouwde vertr6gingek6et. Uit de
catalogus van SEGE. Matam's hofleverancier van motoren bleek
dat de prijs van een dergelijke motor rand f 1800.- ligt:

Uoor het Ban en uit schakelen van een draaistroommotor, zijn
vijf relais nodig. drie voor het schakelen van de drie netfasen
en twee voor het verwisselen van twee fasen ten behoeve van de
richtingsomkering. Aangezien het te verwachten is dat deze
relais in ca. 6 sec. vultijd 8 keer moeten schake1en zou aan
normale electromechanische relais een kart leven beschoren zijn.
Daarom zouden voor het sturen de motor vijf solid-state relais
nodig zijn waarvan de prijs. mede door de hoge spanning van
380 Uolt van de motor. ca. f 100.- bedraagt.
De kosten van de draaistroommotor komen hiermee in totaal op
f 2300.- hetgeen bepaald niet goedkoop te noemen is.
Aangezien in de directe omgeving van een afzakautomaat altijd

perslucht aanwezig is ten behoeve van andere aandrijvingen is
gezocht naar een goedkopere pneumatische oplossing die gevonden
werd in een c~linder van WASCO-Westinghouse. Deze firma levert
een complete positioneereenheid die bestaat uit een
luchtcilinder en een electronische regelaar. De stand van de
c~linder wordt gemeten met een potentiometer. Uoor het
verstellen van de cilinder zijn er twee stellen ventielen.
waarmee een hoge snelheid en een lage snelheid te realiseren is
in beide richtingen.

In bijlage 3 is een brochure te vinden met nadere gegevens over
de positioneereenheid van Wabco.

De prijs van de complete eenheid bedraagt ca. f 2500.- Na
over leg met Wabco werd aIleen de cilinder met de aangebouwde
potentiometer aangeschaft voor f 1~00.- .

De besturing van de cilinder moest dan gerealiseerd worden met
dezelfde hardware die oak de setpointregeling verzorgt. Uit
informatie van Wabco blijkt dat zij bij hun regelaar een
algorithme toepassen dat gebaseerd is op het wegnemen van de
bekrachtiging op een bepaalde afstand voor het eindpunt. Als we
de gewenste eindpositie Ki noemen en de werkelijke positie Kw,
en aannemen dat de positie waarbij de cilinder volledig
uitgeschoven is overeenkomt met een maximale Kw dan is het
toegepaste regelalgorithme uit te drukken als :
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IF Kw < Ki - marge1 THEN
bekrachtig

ELSE IF Kw < Ki - marge2 THEN
bekrachtig

ELSE IF Kw > Ki + marge2 THEN
bekrachtig

ELSE IF Kw > Ki + marge1 THEN
bekrachtig

ijlgangventielen uitschuiven

sluipgangventielen uitschuiven

sluipgangventielen inschuiven

ijlgangventielen inschuiven

ca.
De

bij
een

ruim

De marges marge1 voor de ijlgang en marge2 voor de sluipgang
zijn mede afhankelijk van de massa van de te bewegen last en de
snelheid van de cilinder en kunnen experimenteel vastgesteld
worden.

Aangezien Wabco-Westinghouse een goede naam geniet op het
gebied van luchtcilinders en anderzijds in de literatuur weinig
te vinden bleek over het besturen van een dergelijke cilinder is
beloten om het regelprincipe van Wabco ongewijzigd over te
nemen.

De cilinder heeft een slag van 10 cm. en kan een kracht van
80 kg. ontwikkelen bij een luchtdruk van 6 atmosfeer.
snelheid bedraagt bij geopende ijlgangventielen 2S cm/s. en
sluipgang 2 cm/s.. Wabco geeft bij deze gegevens
instelnauwkeurigheid op van O.S~ hetgeen zeer goed en
voldoende is.
Hiermee vormt de cilinder een uitstekend alternatief, omdat
grote lasten binnen korte tijd nauwkeurig gepositioneerd kunnen
worden. Een bijkomend voordeel is dat er geen grote electrische
stromen geschakeld hoeven te worden met alle storingen van dien.
Hoewel een dergelijke cilinder niet als een echte servo gezien
kan worden omdat er maar twee vaste snelheden mogelijk zijn
(pulserend aansturen van de ventielen bleek in de praktijk geen
goed effect te hebben) is hij voor de toepassing van de
driefasendosering uitstekend geschikt.

~.2 De electronische weger.

Het gewicht van de geaccumuleerde hoeveelheid product kan
gemeten worden met behulp van een electronische weger die door
Matam zelf ontwikkeld is in samenwerking met de TH Eindhoven.
Uoor nadere informatie over het totstandkomen van deze weger zij
verwezen naar het verslag van de stage die Peter Baltus in
opdracht van de vakgroep Meten en Regelen aan deze problematiek
gewijd heeft.
Figuur 10 geeft in een blokschema de principiele opbouw van de

weger weer.
Het gewicht wordt bepaald door een standaard loadcel van de
firma Hottinger Baldwin van het type H3 26. Deze loadcel is
gebaseerd op een weerstandsbrug van rekstrookjes, waardoor een
uitgangsspanning afgegeven wordt die evenredig is met de kracht
op de loadcel. De brug wordt geexciteerd met een wisselspanning
van ca. 200 Hz. bij een amplitude van ca. 10 U..
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Figuur 10.

Hierbij geeft de loadcel een wisselspanning af bij vollast C100
kg) van ca. 20 mU. Deze wisselspanning wordt versterkt tot in de
orde van grootte van 5 Uolt en gelijkgericht. Na het passeren
door een laagdoorlaatfilter wordt de gelijkspanning aangeboden
aan een AD-converter. Hierbij is als referentie een
gelijkspanning nodig die evenredig is met de grootte van het
excitatiesignaal dat aan de loadcel wordt aangeboden. Deze
gelijkspanning wordt om een goede temperatuurstabiliteit te
verkrijgen op dezelfde manier bewerkt als de meetspanning, met
dien verstande dat een vaste verzwakkerschakeling in de
referentietak de rol van loadcel vervult. De AD-converter werkt
vol gens het dual-slope principe en levert de verhouding van de
referent ie- en de meetspanning af in een 16-bits getal in een
cyclus van 35 ms .. Dit getal wordt door de computer vergeleken
met de waarden die overeenkomen met nullast en vollast om zo de
echte belasting van de loadcel in grammen te bepalen. Daarna
wordt de uitlezing van de weger bepaald als zijnde het
rekenkundig gemiddelde van de laatste 20 metingen. Dit middelen
is nodig om een stabiele aanwijzing te verkrijgen. Het bepaalde
gewicht wordt door een display zichtbaar gemaakt maar is ook
beschikbaar aan een digitale uitgang voor verdere verwerking.

Uit de opbouw van de weger is te concluderen dat er voornamelijk
twee effecten zijn die het gedrag van de weger overwegend
bepalen, te weten de traagheid in de laagdoorlaatfilters en de
numerieke middeling. Uerder is de tijddiscretisering van belang.
De analoge traagheid heeft een tijdconstante van ca. 0.7 sec.
die een exponentiele stapresponsie tengevolge zou hebben zoals
figuur 11.1 weergeeft. De numerieke middeling over de laatste
20 metingen levert een rampfunctie als stapresponsie, zoals
figuur 11.2 weergeeft.
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Figuur 11.1 Figuur 11.2

De stapresponsie van de weger is gemeten, door een gewicht van
20 kg. plotseling op het weegplateBu te zetten en verloop van de
aanwijzing in de tijd te registreren met behulp van een
eenvoudige personal computer. Hierbij kon de computer slechts
elk derde sample van de weger verwerken zodat een
bemonsteringstijd van 115 msec. ontstond. Figuur 12 geeft de
opgenomen grafiek weer. In de stapresponsie zijn de werking van
de analoge traagheid en de middeling duidelijk te onderkennen,
waarbij de middeling in het begin overhesrst en de traagheid op
het einde.

Figuur 12.

Behalve de discretisering in tijd geeft de weger ook een
discretisering in grootte van het gewicht. De kleinste eenheid
die aangegeven kan worden bedraagt 1 gram. Uoor het bepalen van
gewichten is dit op zich ruim voldoende. Uoor het bepalen van de
productflow uit twee opeenvolgende gewichten betekent het
echter dat de kleinst meetbare flow 1 gram per 35 ms. dus ca.
30 g/s. is.
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Lf.3 Uulproces.

De verbinding in de regelkring tussen de klepverstelling en de
weger wordt gevormd door het vulproces, de manier waarop de
stand van de klep leidt tot de toename van de stand van de
weger. De stand van de klep resulteert in een bepaalde
productflow die via het valkanaal leidt tot een accumulatie van
product in de bunker. Het zal duidelijk zijn dat dit proces
sterk bepaald wordt door de eigenschappen van het product.

Naar het gedrag van poeder- en korrelvormige producten is
weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, terwijl de
wetmatigheden hieromtrent waarschijnlijk zeer complex zijn. Het
is dan ook weinig verwonderlijk dat men bij Matam bij het
hanteren van dergelijke producten puur uit ervaring put en
meestal door experimenteren probeert tot optimale constructies
te komen. Het feit dat de schotelklep een nieuwe constructie is
waarmee nog nauwelijks ervaring is opgedaan maakt het moeilijk
om zich een voorstelling te vormen van de effecten die een rol
spelen bij het vulproces. Uit gesprekken met personeel van Matam
zijn echter een aantal typische gedragingen te destilleren die
altijd zouden optreden bij een dergelijk vulproces.

Figuur 13 geeft een blokschema van het vulproces met daarin de
beschreven effecten.
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Figuur 13.

Met de klepfunctie wordt het verband aangeduid tussen de stand
van de klep, bijvoorbeeld de opening in mm., en de productflow
die hierbij optreedt. Als eerste zal deze functie gekenmerkt
worden door een drempelwaarde voor de opening waaronder geen
flow meer optreedt. Dit heeft te maken met de korrelgrootte van
het product. Boven deze drempelwaarde neemt de flow toe met de
opening, maar dit verband hoeft niet noodzakelijk lineair te
zijn. Uoor grote openingen zal er waarschijnlijk van verzadiging
sprake zijn, omdat dan niet meer de klepopening maar
biJvoorbeeld de productaanvoer uit de silo de flow bepaalt.
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een zeker
producten
van de

de klep zal
poedervormige

constantheid

Het stromen van het product door
stochastisch karakter vertonen. Uooral
neigen tot brokvorming hetgeen de
productflow niet bepaald bevordert.

Het op gang komen en afnemen van een productstroom zal gebeuren
met een bepaalde traagheid. Oorzaak hiervoor is de massa van de
hoeveelheid product die in beweging is.

Uanaf de klep tot in de bunker moet het product een bepaalde
afstand vallen hetgeen een looptijd representeert. Aangezien de
bunker gedurende de vulling voller wordt neemt de valhoogte en
daarmee de looptijd af naarmate het gewicht toeneemt.

De productflow geeft een accumulatie van product in de bunker,
hetgeen door een integrator kan worden voorgesteld.

Door het vallen van het product in de bunker ontstaat een
kracht op de weger die haar oorsprong vindt in de impuls van de
vallende deeltjes. Deze kracht noemt men de valkracht. Hierdoor
geeft de weger tijdens het vullen niet het echte gewicht in de
bunker weer maar dat gewicht vermeerderd met het schijngewicht
van de valkracht. Indien men ervan uitgaat dat de valsnelheid
van het product en de botseigenschappen van de korrels
onafhankelijk zijn van de grootte van de productflow dan moet
noodzakelijkerwijze de valkracht evernredig zijn met de grootte
van de productflow.
AIle bovengenoemde effecten zijn afhankelijk van de

eigenschappen van het product. Om nu een beeld te krijgen van de
mate waarin deze effecten een rol spelen zou het wenselijk zijn
om met:ngen te verrichten aan de gedragingen van enkele
extrema uit het productenrepertoire van Matam. Dit bleek
praktisch echter niet mogelijk, omdat zowel de middelen voor
dergelijke experimenten ontbraken als de verschillende
producten. Daarom werd besloten aIleen metingen te doen aan de
restge~ichten van bepaalde flows. Enerzijds was het opgang
brengen 'Jan een productflow van bepaalde grootte en het meten
van de gewichtstoename na het wederom sluiten van de klep de
enige proef die met de beschikbare middelen te doen was,
anderzl~ds zou inzicht in de wetmatigheden omtrent dit gebeuren
voldoen~e moeten zijn omdat bij een driefasenvulling ongeveer
hetzelfce gebeurt. Het enige dat hierbij een rol speelt is
immers ~et welke gewichtstoename na het overschakelen naar de
volge;ce klepstand men nog rekening moet houden, en niet
biJvccrteeld volgens welke curve de flow hierbij afneemt.

Deze ~:perimenten konden worden uitgevoerd met een enkel
product te wet en plastickorrels. Aangezien het gedrag van de
bestur:~g gebaseerd wordt op de wetmatigheden die met dit
prod~;ct geconstateerd worden is niet zeker dat de besturing met
andere =rcducten ook optimaal zal werken.
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5. RESTGEWICHTEN.

Het principe van doseren is gelegen in het terugbrengen van een
productstroom tot nul zodat op het moment dat de flow nul wordt
het gewicht precies de Juiste waarde bedraagt. BiJ het doseren
volgens het driefasenprincipe wordt de flow in drie stappen tot
nul teruggebracht. Elk schakelpunt is gekoppeld aan het
overschriJden van een bepaald gewicht op de weger, het setpoint.
BiJ het overschakelen naar de volgende doseerfase en dus biJ het
terugbrengen van de flow tot een kleinere waarde ontstaat er
onvermiJdeliJk een gewichtstoename tussen het moment waarop de
het setpoint overschreden wordt en het moment waarop de flow op
de weger werkeliJk teruggebracht is. Deze gewichtstoename
definieren we als restgewicht biJ die overschakeling. De grootte
en de spreiding van de restgewichten van de drie
overschakelingen ziJn bepalend voor de optimale keuze van de
setpoints en klepstanden biJ de driefasendosering. Om deze reden
ziJn we geinteresseerd in de wetmatigheden omtrent deze
restgewichten. Figuur l~ illustreert nog eens het begrip
restgewicht, met het verloop in de tiJd van de klepstand, de
flow op de weger en het gewicht op de weger biJ een
overschakeling. Dp tiJdstip tl overschriJdt het gewicht op de
weger het setpoint. Hierop wordt de klep dichtgedraaid van K2
naar Kl. Hierdoor neemt na enige tijd de flow op de weger af van
F2 tot Fl. Op tijdstip t2 is de nieuwe waarde Fl bereikt. Dp tl
bedraagt het gewicht op de weger Ws, de waarde van het setpointj
op t2 is het gewicht We. Het restgewicht van de overschakeling
is We-Ws.

Figuur l~.

5.1 Uerwachtingen.

De restgewichten zijn gedefinieerd als de gewichtstoename op de
weger vanaf het moment waarop het setpoint overschreden is
en het terugbrengen van de flow op gang gebracht wordt tot aan
het moment waarop de flow op de weger werkeliJk teruggebracht
is. Uoor het ontstaan van deze restgewichten zijn een aantal
oorzaken aan te geven, die meestal het karakter van een
traagheid of looptijd hebben.
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Nadat het overschrijden van het setpoint gedetecteerd is moet de
klepaandrijving aangeschakeld worden om de klepopening te
verkleinen. Hierbij is er een reaktietijd in de stuurrelais en
de hoofdrelais van een draaistroommotor of de ventielen van een
luchtcilinder. Nadat de aandrijving bekrachtigd is duurt het een
bepaalde tijd voordat de gewenste klepstand bereikt is. Indien
de productstroom een traagheid bezit dan neemt de productflow in
de klep pas na een bepaalde tijd die waarde aan die hoort bij de
nieuwe klepopening. Door de tijd die het product nodig heeft om
te vallen voIgt de flow op de weger deze verandering ook pas
weer na een bepaalde tijd. Mogelijke oorzaken van de
restgewichten zijn dus:

reaktietijd klepbesturing
traagheid klepaandrijving
werktijd klepaandrijving
traagheid productstroom
valtijd product

Naast de grootte van de restgewichten onder bepaalde
omstandigheden is ook de spreiding in de grootte van de
restgewichten van belang. Hiervoor kunnen onder andere variaties
in bovengenoemde effecten verantwoordelijk zijn. 20 is
bijvoorbeeld de reactietijd van een wisselstroomrelais
afhankelijk van de fase van het lichtnet op het moment van
inschakelen. Daarnaast zijn nog enkele andere oorzaken voor een
dergelijke spreiding ~e geven.

De weger geeft 30 keer per seconde het gewicht af. Bij het
detecteren of het setpoint overschreden is door de
setpointregelaar kan hierdoor een onnauwkeurigheid ontstaan
afhankelijk van de manier waarop dit verwerkt wordt. Indien de
setpointregelaar in het rithme van de weger telkens per 35 ms.
het gewicht leest en bepaalt of het setpoint overschreden is,
dan is het mogelijk dat enerzijds het gewicht op het moment van
bemonsteren net weI of anderzijds net nog niet groter is dan het
setpoint. In het eerste geval wordt de overschrijding correct
gedetecteerd, in het tweede geval gebeurt dat pas bij de
volgende bemonstering en dus bijna 35 ms. te laat. In deze tijd
is het gewicht op de weger toegenomen evenredig met de momentane
productflow, waardoor het restgewicht overeenkomstig groter is.

Een andere oorzaak van spreiding in de restgewichten kan
gelegen zijn in stochastisch gedrag van de productflow na het
detecteren van de setpointoverschrijding. Indien de flow
toevallig wat groter uitvalt dan is ook het restgewicht groter.
Een dergelijke variatie in de flow kan ook veroorzaakt worden
door onnauwkeurigheid van de klepopening.
De grootte van de productflow heeft ook via de valkracht invloed
op het restgewicht. Een gedeelte van het gewicht dat de weger
aangeeft is het schijngewicht van de valkracht. Indien nu
toevallig op het schakelmoment de flow groter is dan is ook het
schijngewicht groter, waardoor het gewicht groter lijkt dan
normaal. Hierdoor wordt te vroeg verondersteld dat het setpoint
overschreden is, waardoor het gewicht na het voltooien van de
overschakeling lager is dan normaal.

Mogelijke oorzaken voor de spreiding van de restgewichten zijn
dus:

spreiding in looptijden en traagheden
bemonstertijd van het gewicht
stochastisch gedrag productflow
onnauwkeurigheid klepinstelling
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5.2 Metingen.

Om inzicht te kriJgen in de wetmatigheden omtrent de
restgewichten ziJn metingen verricht waarbiJ het eerste
prototype van de schotelklep als proefobject diende. De
aandrijving van deze klep was nog met een draaistroommotor
uitgevoerd, die via een verticale schroefspindel de klepschotel
verplaatste. Langs de spindel waren twee benaderingsschakelaars
gemonteerd, die reageerden als de klep in een van de uiterste
standen kwam en de motor afschakelden. De positie van de
benaderingsschakelaar die overeenkomt met de maximale opening
van de klep was verstelbaar, zodat de opbrengst van de klep in
volledig geopende toestand hiermee in te stellen was.De
bekrachtiging van de motor werd verzorgd door een
relaisschakeling die gestuurd werd door twee ingangen voor het
openen of sluiten van de klep en die de motor afschakelde in een
van de uiterste posities.

Onder de schotelklep was een plateauweger geplaatst met daarop
een mand, waarin het product terecht kwam dat door de klep
stroomde.

Uoor het verwerken van de gewichtsaanduidingen van de weger
het besturen van de motor via de ingangen van
relaisschakeling is dezelfde hobbycomputer gebruikt als bij
meting van de stapresponsie van de weger. Figuur 15 geeft
proefopstelling schematisch weer.

+--... ~c,.ee",

Figuur 15.

De computer werd geprogrammeerd zodat hiJ de gewichts
aanduidingen van de weger en de sturing van de klep kon
registreren alsmede de productflow op de weger door
differentieren van het gewicht.
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Hierbij kon de computer door de benodigde rekentijd slechts elk
derde sample van de weger verwerken, zodat bij de bemonstering
van het gewicht een sampletijd van 115 ms. gold. Deze
geregistreerde waarden konden in het geheugen bewaard en later
grafisch weergegeven worden. Tevens werden op het beeldscherm de
actuele waarde van het gewicht en de flow zowel grafisch als
numeriek weergegeven.

Uoor het besturen van de klepmotor werd geprogrammeerd dat dit
of door handbediening via het toetsenbord van de computer kon
geschieden of automatisch waarbij de klep gesloten werd vanaf
het moment waarop het gewicht een bepaald instelbaar setpoint
overschreed.
Bij de proeven werden als product plastickorreltjes gebruikt,

met een doorsnede van ca. ~ mm ..

Als eerste werd van deze klep het verband tussen klepopening en
productflow bepaald bij dit product. Dit kon door de sensor voor
de maximale klepopening steeds in Kleine stapjes te verstellen
en de klepopening in cm. te meten en de productflow die hierbij
optrad. Bijlage ~ geeft de opgenomen grafiek.

Uit de grafiek blijkt dat er bij openingen Kleiner dan ca. 5mm.
geen flow meer optrad, hetgeen redelijk overeenkomt met de
korrelgrootte van het product. Uerder is de grafiek voor
openingen groter dan ca. 15 mm. praktisch lineair. Uan
verzadiging is bij de ingestelde klepopeningen niets gebleken.
Overingens is er niet bij grotere productflows gemeten omdat de
mand die het product moet opvangen slechts 25 kg. product kon
bevatten. Bij een flow van 8 kg/so is de mand reeds vol na 3
seconden. Metingen bij grotere productflows bleken niet mogelijk
zonder intensief gebruik van een bezem.

liet behulp van de registratie door de computer van zowel de flow
op de weger als de sturing van de klepmotor is geprobeerd een
indruk te krijgen van de looptijd in het systeem. Hierbij werd
een aantal keren achter elkaar de klep met Korte pulsen op de
handbediening steeds een klein stukje verder geopend. De flow op
de weger volgde deze veranderingen van de klepopening steeds na
een bepaalde tijd. De vertraging die er bestaat tussen het
veranderen van de klepsturing en de flow op de weger ontstaat
voornamelijk door de looptijd van het product. In figuur 16 is
een van de geregistreerde grafieken weergegeven. De looptijd
bedraagt ongeveer een seconde waarbij opvalt dat in het begin de
looptijd iets groter is. Dit zou kunnen ontstaan doordat de
looptijd bij kleinere flows groter is, hetgeen zou impliceren
dat bij een kleinere flow de valsnelheid van het product Kleiner
is. Een andere oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat bij de
kleinere flows de mand nog leeg was en daardoor de valhoogte
voor het product groter. Hierbij zou het interessant zijn om de
echte valsnelheid van het product te weten te komen, maar
dergelijke grootheden zijn met de beschikbare middelen niet
meetbaar. De grafiek van figuur 16 moet dan ook meer als een
illustratie worden gezien van een van de oorzaken van de
restgewichten dan als een meting van de looptijd.
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Figuur 16.

Met behulp van de faciliteit dat de computer de v.lep zelfstandig
dicht v.on sturen zodra het gewicht groter werd dan een ingesteld
setpoint zijn metingen verricht aan restgewichten bij
verschillende flows. De grootte van de productflow werd hierbij
gevarieerd met behulp van de sensor voor de maximale
klepopening. De computer opende de v.lep tot maximale waarde om
ze vervolgens weer te sluiten bij het overschrijden van het
setpoint. Daarna werd steeds het gewicht geregistreerd waarbij
de weger tot stilstand v.wam. Het setpoint werd afgesteld op 10
kg. zodat enerzijds de mand niet kon overlopen en anderzijds de
inschav.elverschijnselen van de flow voorbij waren bij het
passeren van het setpoint.

Op deze manier werd voor een tiental flows enkele tientallen
keren het restgewicht gemeten om inzicht te krijgen in grootte
en spreiding van de restgewichten.

De zo gemeten restgewichten ontstaan bij het terugbrengen van
een bepaalde flow tot nul. Indien de sluitsnelheid van de klep
voldoende groot is dan speelt het geen rol of de flow
teruggebracht wordt tot nul of tot een kleinere flow ongelijv.
aan nul. In dat geval zijn de gemeten restgewichten
representatief voor de restgewichten die zouden ontstaan bij het
afscha~elen van dezelfde flow in een driefasendosering.

De resultaten van de metingen zijn in bijlage 5 grafisch
weergege'.'en.
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5.3 Interpretatie.

In het gemeten verband tussen de afgeschakelde flow en het
restgewicht is duidelijk een lineaire tendens te herkennen,
waarbiJ voor grotere flows een component van een hogere orde,
bijvoorbeeld kwadratisch, een rol meespeelt. De lineaire
component is in de grafiek weergegeven door een rechte met een
richtingscoefficient van ca. 0.8. De grafiek wijkt voor de
grootste gemeten flow slechts ca. 20 ~~ af van deze rechte.

Een dergelijk verband is verklaarbaar indien na het passeren
van het setpoint op tl de klep lineair in de tijd dichtdraait en
als de productflow op de weger op dezelfde manier lineair
afneemt, zij het na een looptijd d. Hiermee ontstaat de situatie
van figuur 17.

Figuur 17.

Het restgewicht is gelijk aan de gewich~stoename na t1 , dus
gelijk aan de integraal over F vanaf t1.

t2
R -j FCt).dt

t1

t1+d
.. J' Fc.dt

t1

t2
+ ./ FCt).dt

t1+d

Als de flow lineair afneemt dan is

t2 - Ct1+d) .. k . Fc
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Hiermee wordt :

p. = d . Fe +
2

1/2.k.Fc

Het restgewicht in dat geval bevat dus een lineair deel dat
veroorzaakt wordt door de looptijd, en een kwadratisch deel dat
ontstaat door het lineair afnemen van de flow.

Het lineaire deel is in de grafiek van bijlage 5 duidelijk te
herkennen als overheersend. Uit de helling van de grafiek voor
kleine flows voIgt dat de looptijd ca. 0.8 zou bedragen, hetgeen
redelijk in overeenstemming is met de provisorische
looptijdmeting van figuur 16. Hieruit is de conclusie
gerechtvaardigd dat de looptijd in het systeem, die ontstaat
door het onderweg zijn van het product van de klep tot de weger,
de hoofdoorzaak is van de restgewichten.

Uoor grate flows wordt ca. 20~ van het restgewicht veroorzaakt
door een hogere orde term die zou kunnen ontstaan door de tijd
die de klepaandrijving nodig heeft am de klep dicht te draaien.
In dat geval zou de term kwadratisch zijn.

Uoor Fe - 10 kg/so komt de hogere orde term ongeveer overeen
met 1500 g., waarmee :

2
1/2.k.10000 - 1500
k - 0,3 / 10000
t2-Ct1+d) - 0,3.

Dit betekent dat de klep in 0.3 sec. dicht moet draaien vanaf
de stand die overeenkomt met een flow van 10 kg/so tot dicht,
hetgeen een realistisch getal lijkt.
Uit het feit dat de hogere orde term relatief klein is ten
opzichte van de lineaire term voIgt oak dat het restgewicht
weinig afhankelijk is van de grootte van de nieuwe flow na de
overschakeling. Het verschil tussen de nieuwe flow en de oude
flow komt via de draaitijd van de klepaandrijving in de hogere
orde term tot uiting. Het verschil in klepdraaitijd tussen een
overschakeling naar nul en een overschakeling naar een kleine
flow ongelijk aan nul is zeer klein, zodat de restgewichten
gemeten bij overschakeling naar nul voldoende representatief
mogen worden geacht voor de restgewichten zoals die ontstaan bij
een driefasendosering.

In de tweede grafiek van bijlage 5 zijn als functie van de
afgeschakelde flow uitgezet de verschillen tussen het grootste
en het laagste gemeten restgewicht.

Aangezien bij deze metingen het bemonsteren van het gewicht
gebeurde met een herhalingstijd van 115 ms. kan door deze
bemonstering bij het afschakelen van een flow Fe een variatie in
het restgewicht ontstaan ter grootte 0,115.Fc. In de variatie
van de restgewichten komt dus een deel ter grootte 0,115.Fc voor
dat veroorzaakt wordt door de bemonsterfrequentie. In de grafiek
van bijlage 5 wordt dit deel aangegeven door de rechte lijn. Het
blijkt dat de geregistreerde variaties niet veel afwijken van de
variaties die te verwachten zijn op grand van de bemonstering.
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Daaruit is de conclusie gerechtvaardigd
proefopstelling en met dit product, de
restgewichten vriJwel aIleen bepaald
bemonstertiJd.

s.~ Uitgangspunten.

dat,
variatie

wordt
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Uit de experimenten met de proefopstelling ziJn een aantal
conclusies te trekken over het gedrag van het vulproces, die als
uitgangspunten moeten dienen voor de constructie van een
algorithme voor de aanpassing van de klepstanden en de setpoints
om tijdoptimaliteit te verkrijgen.

Deze conclusies ziJn:

Er is een klepopening KCO) waarbiJ net geen productflow meer
optreedt.
Uoor klepopeningen K groter dan KCO) geldt biJ benadering
dat de flow door de klep FCK) - c.CK-KCO))
Het verband tussen restgewicht en afgeschakelde flow is bij
benadering lineair.
Het verband tussen de onnauwkeurigheid van de restgewichten
en de afgeschakelde flow is bij benadering lineair.
Er is een maximaal restgewicht evenredig met de
afgeschakelde flow : R+ - a . Fc
Er is een minimaal restgewicht evenredig met de
afgeschakelde flow : R- - b . Fc
Het gemiddelde restgewicht over meerdere afschakelingen van
dezelfde flow is het gemiddelde van het maximale en het
minimale restgewicht : RO - 1/2 . C R+ + R- ).

Bovenstaande conclusies ziJn gebaseerd op metingen aan een
productflow van bepaalde plastickorrels en gelden dus eigenliJk
aIleen voor dit product. Aangezien dit product als zeer goed
lopend en gemakkelijk doseerbaar gekwalificeerd moet worden, in
tegenstelling tot vele andere producten, is niet met zekerheid
te stellen dat de uitgangspunten voor aIle producten gelden. Met
name de nauwkeurigheid van de restgewichten zou biJ andere
producten beinvloed kunnen worden door stochastisch gedrag van
de productstroom. Aangezien er echter geen andere producten ter
beschikking waren is besloten om de conclusies voor Juist aan te
nemen en de correctheid hiervan te toetsen aan de werking van de
uiteindelijke machine met andere producten.
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6. DRIEFASENDOSERING

Uitgaande van de aannamen over het gedrag van het vulproces en
de restgewichten is het nu mogelijk inzicht te verkrijgen in
het verloop en de wetmatigheden van de driefasendosering. Door
na te gaan hoe de keuze van de drie klepstanden en de drie
setpoints van invloed is op de vultijd kan vastgesteld worden
welke keuze onder de gegeven omstandigheden leidt tot een
minimale gemiddelde vultijd, bij voldoende nauwkeurigheid.

Bovendien kan nagegaan worden op welke manier de sampletijd van
de weger, de looptijd van het product en de klepsnelheid de
minimale vultijd beinvloeden.
Tenslotte kan nagegaan worden hoe goed de keuze voor een

driefasenprocede eigenlijk is en hoe bijvoorbeeld de prestatie
in snelheid en nauwkeurigheid van een twee- of zelfs
eenfasendosering zou zijn onder dezelfde omstandigheden.

6.1 Optimale setpoints.

Bij een bepaalde keuze voor de klepstanden horen bepaalde flows
voor de drie doseringen. Bij het afschakelen van deze flows
ontstaat er een restgewicht waarvan telkens een boven- en
ondergrens aan te geven is, in grootte afhankelijk van de
afgeschakelde flow. Uit deze maximale en minimale restgewichten
is te bepalen hoe de setpoints gekozen moeten worden zodat
enerzijds het eindgewicht aan de gewenste nauwkeurigheid voldoet
en anderzijds de vultijd zo kort mogelijk is.

In het vervolg zullen de klepstanden met KCi), de flows met
FCi), de restgewichten met RCi), maximale en minimale
restgewichten met R+Ci) respectievelijk R-Ci) en de setpoints
met SCi) aangeduid worden, waarbij i het nummer van de
doseerfase is. K(3) is de klepopening van de grofdosering, K(2)
die van de middendosering en K(1) hoort bij de fijndosering.
KCO) is die klepopening waarbij net geen productflow meer
optreedt.

Als eerste is vast te stellen dat de ligging van het setpoint
van de fijndosering S(1) volledig bepaald wordt door het
gewenste eindgewicht We en het maximale en minimale restgewicht
R+(1) en R-(1). Indien we bij het gewicht S(1) de fijndosering
uitschakelen dan ligt volgens de definitie van het restgewicht
het bereikte eindgewicht tussen S(1) + R-(1) en S(1) + R+(1).
Gemiddeld over meerdere vullingen ligt het eindgewicht hier
midden tussenin: S(1) + 1/2.C R-(1) + R-(1) ).

Het eindgewicht wordt dus het beste benaderd door het setpoint
van de fijndosering te kiezen op een afstand 1/2.CR-(1)+R+C1))
voor het gewenste eindgewicht, dus:

S(1) - We - 1/2.C R+(1) + R-(1) ).

Figuur 18 geeft dit weer.
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Figuuc lb.

Het setpoint van de fijndosering is afgestemd op het restgewicht
dat optreedt bij het afschakelen van de fijndoseringsflow. Door
de looptijd is er een bepaalde hoeveelheid product onderweg,
hetgeen impliceert dat men diezelfde hoeveelheid eerder moet
afschakelen zodat men dan toch precies goed uitkomt. Dit
betekent wel dat op het moment waarop het setpoint 51 gepasseerd
wordt de flow stabiel moet zijn op de waarde van de
fijndosering. Indien namelijk de flow op het schakelmoment nog
aan het afnemen is na de afschakeling van de middendosering dan
betekent dit dat er meer product onderweg is tussen de klep en
de weger dan normaal bij het afschakelen van de fijndosering. In
dat geval is het restgewicht van de fijndosering niet meer
alleen bepaald door de grootte van de fijndoseringsflow maar ook
door het verloop van de afschakeling van de vorige doseerfase.
Hierdoor zou het nut van de driefasendosering verloren gaan.
Uoor het betrouwbaar bereiken van het juiste eindgewicht is het
noodzakelijk dat alle overschakelverschijnselen van de vorige
fase voorbij zijn als de fijndosering afgeschakeld wordt.

Het setpoint van de middendosering moet dus zo gekozen
dat zelfs bij het maximale restgewicht het setpoint
fijndosering niet overschreden wordt: C 5(2) + R+(2) ) <
Figuur 19 illusteert dit.
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Figuur 19.

Een keuze voor 5(2) lager dan 5Cl)-R+C2) heeft geen zin met
betrekking tot de nauwkeurigheid, maar is wel nadelig voor de
vulsnelheid. De hoeveelheid product tussen 5(2)+R+C2) moet dan
namelijk door de middendoseertrap aangebracht worden, terwijl
dat met de grofdosering veel sneller had gekund. De ideale keuze
voor het setpoint van de middendosering is dus:

5(2) - 5Cl) - R+(2).

Op dezelfde manier moet de grofdosering
zodat de flow zeker stabiel geworden is op
middendosering voordat het setpoint van
overschreden is. De maximale gewichtstoename
en het tot rust komen van de flow wordt door
zodat:

5(3) - 5(2) - R+(3).

Het setpoint van de laatste doseertrap moet zo gekozen
dat met het gemiddelde restgewicht het eindgewicht
bereikt wordt. De andere restgewichten moeten steeds zo
worden dat bij maximaal restgewicht het setpoint van de
trap net niet bereikt wordt.

6.2 Gemiddelde vulling.

worden
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volgende

Het restgewicht van een dosering neemt telkens een willekeurige
waarde aan tussen maximaal en minimaal restgewicht, die ieder
evenredig zijn met de afgeschakelde flow. Hierdoor kan de
vultijd varieren.
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De grootste vultijd ontstaat als de restgewichten van de grof
en middendosering minimaal uitvallen. De flow is dan reeds
afgenomen ruim voor het setpoint van de volgende doseertrap. De
hoeveelheid product tot het setpoint moet dan aangevuld worden
door die opvolgende trap, hetgeen relatief lang duurt. De
kortste vultijd onstaat overeenkomstig indien de restgewichten
maximaal uitvallen. De productflow komt dan net nog tot bedaren
voor het volgende setpoint waardoor het product steeds met de
maximaal mogelijke flow aangebracht is. Gemiddeld over meerdere
vullingen ligt het restgewicht van iedere doseertrap midden
tussen het maximale en minimale restgewicht in:
ROCi) - 1/2.CR+Ci) + R-Ci)). Gemiddeld gaat er dus steeds een
bepaalde tijd verloren aan nadoseren, het opvullen door de
volgende trap van wat de vorige trap te kort geschoten is.
Aangezien het deze gemiddelde vultijd is die minimaal moet zijn
onder de gegeven omstandigheden is het interessant na te gaan
hoe het verloop van de gemiddelde vulling afhankelijk is van de
diverse grootheden. Figuur 20 geeft het verloop van de
productflow op de weger in de tijd weer bij de gemiddelde
vulling.

Figuur 20.
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Hie~biJ wordt uitgegaan van de volgende aannamen:

De klepsnelheid is constant en gelijk bij het openen en
sluiten van de klep.
De klepfunctie is lineair; samen met de constante
klepsnelheid betekent dit dat de productflow lineair in de
tijd toe en afneemt. In figuur 20 is t1 - a.F(3).
Het minimale restgewicht van een overschakeling wordt bepaald
door de looptijd d en de sluitsnelheid van de klep.
De onnauwkeurigheid van het restgewicht wordt veroorzaakt
doer de bemonstertijd van het gewicht en is daarom random
verdeeld tussen 0 en ts.FCi) waarbij ts de sampletijd en FCi)
de afgeschakelde flow is.
R+Ci) = R-Ci) + ts.FCi)
ROCi) = R-Ci) + 1/2.ts.FCi)
Gemiddeld moet de opvolgende trap een producthoeveelheid ter
grootte R+Ci) - ROCi) = 1/2.ts.FCi) nadoseren.

- a.F(3).
5(3) overschreden

de flow F(3).
t3 niet vanwege de

De gemiddelde vultijd kan onderverdeeld worden in elf
verschillende tijdsintervallen die in figuur 20 genummerd zijn
van to tot tlO.

BiJ het begin van de vulling draait de klep open tot K(3). De
flow op de weger begint pas toe te nemen na de looptijd d.
Interval to is dus gelijk aan d.
Hierna neemt de flow lineair toe tot F(3): t1
De klepopening blijft K(3) totdat setpoint

wordt. Gedurende dit tijdsinterval t2 blijft
Na het setpoint verandert de flow gedurende

looptijd: t3 = d.
In tijdsinterval t~ neemt de flow lineair af van F(3) tot F(2).

Dit duurt : t~ = a.CF(3)-FC2)).
Tijd tS cntstaat doordat de middendosering moet nadoseren wat

de g~ofdcsering gemiddeld tekortschiet. Deze hoeveelheid
bedraagt 1!2.ts.F(3) en moet aangebracht worden met flow F(2).
De tijd die hiervoor nodig is bedraagt dus tS- 1/2.ts.F(3)/FC2).

Na het setpoint 5(2) blijft de flow op de weger constant op
F(2) vanwege de looptijd, terwijl de klep dichtdraait tot K(1).
Hierdoor is t5 = d.

In tijd t7 neemt de flow af van F(2) tot F(1). Dit duurt
t7 = a.CF(2)-FC1)).
Hie~na moet de gemiddelde tekortkoming van de middendosering

opgevuld worden door de fijndosering. Analoog aan tS duurt dit:
tB = 1/2.ts.F(2)/FC1).

In t9 is het setpoint 5(1) van de fijndosering gepasseerd en
draait de klep helemaal dicht naar KCO). De flow verandert
ecnter nog niet vanwege de looptijd: t9 = d.

In tlO tenslotte neemt de flow af van FCl) tot nul. Dit duurt
analoog aan t~ en t7: t10 = a.F(1).



- 32 -

Samenvattend kan men ste11en dat de gemidde1de vu1tijd bestaat
uit:

tl, t~, t7 en tlO die bepaa1d worden door de k1epsne1heid.
tl - a.F(3)
t~ = a.CF(3)-FC2)
t7 = a.CF(2)-FC1)
tlO - a.F(1)

• tl + t~ + t7 + tlO - 2 . a . F(3)

to, t3, t6 en t9 die bepaa1d worden door de looptijd.
to - d
t3 = d
t6 - d
t9 - d

• to + t3 + t6 + t9 - ~.d

tS het nadoseren van de fout van de grofdosering door de
middendosering.

• tS - 1/2.ts.F(3)/FC2)

t8 het nadoseren van de fout van de middendosering door de
fijndosering.

• t8 - 1/2.ts.F(2)/FC1)

-- t2 het vu11en van de zak met de grofdosering tot S(3).

We - C wl + w3 + w~ + wS+ .... + wlO)
• t2 - -------------------------------------

F(3)
waarin We het gewenste eindgewicht is en wi steeds de
gewichtstoename gedurende ti.

Opva11end is dat a11e tijden beha1ve t2 bepaa1d worden door de
s~steemeigenschappenen de doseerf1ows, maar niet door het
eindgewicht. Ze ontstaan onvermijde1ijk bij iedere
driefasendosering op deze manier. In deze onvermijde1ijke tijden
ontstaat er ook een onvermijde1ijke gewichtstoename op de weger.
Tijd t2 is dan ook te zien a1s de sluitpost waarin het
onvermijde1ijke gewicht aangevu1d wordt tot het juiste
eindgewicht. Bij een zeer grote looptijd of bij grote
doseerf1ows zou het ze1fs voor kunnen komen dat de sluitpost
negatief wordt, oftewe1 dat het onvermijde1ijke gewicht a11een
a1 groter is dan het gewenste eindgewicht.

De tijd t2 wordt bepaa1d door de gewichtstoenames in de
andere tijden tl en t3 - tlO en het eindgewicht.
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De toename van het gewicht in de intervallen to, ti en t3 tot
tiO is te berekenen :

to d wO 0
2

ti a.F(3) wi = 1/2.a.F(3)
2

tLf + t7 + tiO a.F(3) wLf + w7 + wiO - 1/2.a.F(3)

2
• wi + wLf + w7 + wiO - a.F(3)

t3 d w3 - d.F(3)

t6 = d w6 - d.F(2)

t9

•

d w9 - d.FCi)

w3 + w6 + w9 - d.CFCi)+FC2)+FC3))

t5 = 1/2.ts.F(3)/FC2) W5 - 1/2.ts.F(3)

tB 1/2.ts.F(2)/FCi) wB - 1/2.ts.F(2)

• w5 + wB = 1/2.ts.CF(2)+FC3))

Hieruit zijn dan te bepalen :

t2 = w2/F(3) w2 - We - C wi + w3 + wLf + w5 + ... + wiO )

en de totale gemiddelde vultijd is :

tv = to + ti + t2 + ... + tiO

6.3 Optimale doseerflows.

In het bovenstaande is verband gelegd tussen de gemiddelde
vultijd en onder andere de grootte van de doseerflows.

Hiermee is nu na te gaan welke keuze van deze flows leidt tot
een minimale vultijd.
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De grootte van de fijndoseringsflow FCl) komt in de vultijd
direct tot uiting via tB en indirect in t2 via w9.

tB = l/2.ts.F(2)/FCl)

d tB
----- - - 1/2.ts.F(2)/FC1)
d FCl)

w9 = d.FCl)

d w9
----- - d
d FCl)

- w9 + ...

t2 - --------------
F(3)

d t2
----- - - d/F(3)
d FCl)

d FCl)

d tv
- -l/2.ts.F(2)/FCl) - d/F(3) < O.

Aangezien aIle grootheden hierin positief zijn is de afgeleide
van tv naar FCl) altijd negatief. Minimale vultijd ontstaat dus
door FCl) maximaal te kiezen. Uan de andere kant moet aan de
grootte van de fijndoseringsflow een maximum gesteld worden
omdat de nauwkeurigheid van het eindgewicht hier direct door
beinvloed wordt. Ais de maximale afwijking van het eindgewicht
We tot een bepaald gewenst eindgewicht Ws aangegeven wordt met
acc dan moet gelden : CWs-acc) < We < CWs+acc) .

Het restgewicht van de fijndosering kan varieren tussen
R-Cl) en R-Cl)+ts.FCl). Uanwege de nauwkeurigheid van het
eindgewicht moet dus gelden : ts.FCl) < 2.acc .

De minimale vultijd met voldoende nauwkeurigheid ontstaat dus
door :

FCl) - 2.acc/ts

Op soortgelijke wijze is na te gaan hoe de vultijd afhangt van
de grootte van de grofdoseringsflow.

tv - tx + 2.a.F(3) + l/2.ts.F(3)/FC2) + We/F(3) - a.F(3)

- d - d.CFCl)+FC2))/FC3) -l/2.ts - l/2.ts.F(2)/FC3)

Hierin stelt tx dat deel van de vultijd voor dat onafhankelijk
is van F(3).

d tv 2 2
----- ~ 2.a + 1/2.ts/F(2)· -We/F(3) - a + d.CF(1)+FC2))/FC3)
d F(3) 2

+ l/2.ts.F(2)/FC3)
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Deze afgeleide is positief voor zeer grote F(3) en negatief voor
kleine F(3). De afgeleide verandert onder de gegeven
omstandigheden C d-O,Bj F(2)-1000j We-25000j a-0,3/10000j
ts=0,03 ) van teken bij ca. F(3)-70000, zodat voor aIle reeel
haalbare flows CF(3)(-10000) de afgeleide negatief is.

De vultijd is dus minimaal bij maximale F(3).

De middendosering tens lotte moet zo gekozen worden dat
tx - t~ + t5 + t6 + t7 + tB minimaal is.

tx - a.CF(3)-FC2)) + 1/2.ts.F(3)/FC2) + d + a.CF(2)-FC1))

+1/2.ts.F(2)/FC1)

d tx d tv 2
----- - ----- - -a -1/2.ts.F(3)/FC2) + a +1/2.ts/F(1) -0
d F(2) d F(2)

2
1/2.ts.F(3) .F(1) - 1/2.ts.F(2)

-1/2
F(2) '"' C F(3) .FCU )

vultijd
maximaal

meetkundig

vaststellen dat de minimale
maximale grofdosering, de

en door de middendosering
te kiezen.

Concluderend kunnen we
bereikt wordt door de
toelaatbare fijndosering
evenredig hier tussen in

6.~ Bemonstering.

De vultijd is mede afhankelijk van de sampletijd ts waarmee het
gewicht bemonsterd wordt. De spreiding in de restgewichten is
hierdoor volledig bepaald zodat een kleinere ts tot gevolg heeft
dat er minder tijd nodig is voor het nadoseren. Bovendien kan
bij een kleinere afwijking van de restgewichten de fijndosering
overeenkomstig groter gekozen worden.

Hoewel de sampletijd van de weger vast ligt op 35 ms. is het in
principe mogelijk om door interpolatie tussen de samples van de
weger nauwkeurig vast te stellen wanneer een setpoint
overschreden wordt. Hiervoor moet de setpointregelaar niet
aIleen het gewicht van de weger bemonsteren maar ook de tendens
hierin, om zo het overschrijden van een setpoint als het ware te
kunnen voorspellen, om dan een bepaalde, berekende tijd na het
sample van de weger de klep dicht te commanderen. Dit betekent
enerzijds dat de regelaar moet kunnen rekenen, en anderzijds dat
de regelaar een eigen "tijdsbesef" moet hebben. Bovendien moet
de regeling van de klepaandrijving op elk moment de beweging
kunnen starten en dus niet in een vaste c~clus werken.
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Hiertegenover staat de eenvoud van een opzet waarbij zowel de
setpointregelaar als de regeling van de klepaandrijving in het
ritme van de weger werken. In dat geval bepaalt de
setpointregelaar eenmaal per 35 ms. de gewenste kleppositie en
de klepregelaar vervolgens de bekrachtiging van de aandrijving.

Om een beeld te krijgen van het nut van een interpolerende
setpointregeling kan nagegaan worden hoe de gemiddelde vultijd
afhangt van de sampletiJd ts.
Hiervoor is met behulp van een eenvoudig Basic-programma de

vultijd volgens bovenstaande regels berekend bij varierende
sampletijd ts ~n bij een viertal verschillende waarden voor de
nauwkeurigheid ace. Hierbij is uitgegaan van d-O,S en
a-0,S/10000 , terwijl de doseerflows volgens bovenstaande regels
optimaal gekozen zijn.
Figuur 21 geeft in een grafiek het resultaat weer. De

weergegeven vultijden zijn exclusief de looptijd aan het begin
van de vulling.

De horizontale gestippelde asymptoot ontstaat doordat de
grofdosering verkleind moet worden indien door de stijgende
fijndoseringsflow t2 negatief dreigt te worden.

10 20 Zt>

()(C€ ~ /0

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

Figuur 21.

Uit de grafiek blijkt dat voor sampletijden kleiner dan 10 ms.
de vultijd sterk afneemt b~j afnemende sampletijd, maar dat voor
grotere sampletijden de afhankelijkheid gering is. Concreet
bedraagt bij een nauwkeurigheid van 30 gram de tijdwinst door
verkleining van de sampletiJd van 30 naar 10 ms. ca 0.3 sec. te
.aedragen.



Deze tijdwinst is klein ten opzichte van de totale vultijd en
zeker ten opzichte van de totale c~clustijd van de hele
afzakmachine waarin buiten de vultijd ook de tijd voor het
aanhangen van de lege zak en het aftransporteren van de volle
zak een rol spelen. Bovendien is het de vraag of de aangenomen
evenredigheid tussen onnauwkeurigheid van de restgewichten en de
sampletijd voor alle producten geldt bij dergelijk kleine
sampletijden. Indien de spreiding in de restgewichten meer
bepaald wordt door bijvoorbeeld stochastisch gedrag van de
productflow dan door de sampletijd dan heeft verkleining van de
sampletiJd nauwelijks effect.

Aangezien de tijdwinst enerzijds klein is en anderzijds
twijfelachtig is besloten te kiezen voor de sampletijd van
35 ms. waardoor de setpointregelaar eenvoudig van opzet kan
zijn.

6.5 Looptijd.

Uit de berekening van de gemiddelde vultijd blijkt dat een
wezenlijk deel hiervan bepaald wordt door de looptijd, die zich
manifesteert in de intervallen to, t3, t6 en t9. Gedurende
to is er geen productflow zodat deze tijd als puur verlies
aangemerkt moet worden. Interval t3 daarentegen gaat met de
maximale flow F(3) gepaard en wordt derhalve nuttig besteed.
Uerkleinen van de looptijd zou hier geen effect hebben op de
vultijdj aangezien er nu eenmaal een bepaald eindgewicht bereikt
moet worden zou een afname van t3 resulteren in een gelijke
toename van t2.
Gedurende interval len t6 en t9 bedraagt de doseerflow

respectievelijk F(2) en F(1). Er is dus weliswaar een
gewichtstoename, maar diezelfde gewichtstoename zou veel sneller
gerealiseerd kunnen worden door de veel grotere grofdosering.

In de gemiddelde vultijd komt de looptijd dus bijna drie maal
als puur tijdverlies voor. Indien de looptijd van 0,8 tot
bijvoorbeeld 0,3 sec. verkleind zou kunnen worden dan zou
daardoor de vultijd met bijna 1,5 sec. afnemen. Aangezien de
looptijd voornamelijk bepaald wordt door de valhoogte van het
product tot de weger is het raadzaam bij de constructie van de
afzakinstallatie voor een minimale valhoogt te zorgen.
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6.6 Aantal doseerfasen.

De looptijd komt eenmaal onvermijdelijk voor aan het begin van
de vulling en daarna driemaal bij het afschakelen van iedere
doseerfase. Door het weglaten van een doseerfase, bijvoorbeeld
de middendosering, zou de looptijd eenmaal vermeden kunnen
worden, waardoor de vultijd misschien zou kunnen afnemen. Van de
andere kant zou dan de fijndosering de gemiddelde
onnauwkeurigheid van de grofdosering moeten nadoseren, hetgeen
wederom met tijdverlies gepaard gaat. Indien dit tijdverlies
echter kleiner is dan de looptijd, dan is een tweefasendosering
sneller dan een driefasendosering.

Figuur 22 geeft het flowverloop op de weger weer bij een
tweefasendosering. Hierbij zijn voor de tijsintervallen dezelfde
benamingen gebruikt als bij de driefasendosering. Intervallen
t5, t6 en t7 zijn vervallen terwijl t2, t~ en t8 toenemen door
het weglaten van de middendosering. De overige intervallen
veranderen niet.

r{~

r

Figuur 22.



tijdwinst
eenvoudig
twee- en

deze1fde

Het weg'Ja11en van t7 wordt precies door de toename van tlf
gecompenseerd. Uerder is de verandering van de vu1tijd te
noteren a1s:

RO(2) RO(2) R+(3)-ROC3) R+(3)-ROC3)
tv2 - tv3 0& ----- - ----- + ----------- - -----------

F(3) F(2) FCl ) F(2)

R+(2)-ROC2)

F(1)

De eerste term geeft de toename van t2 aan; de tweede de
looptijd t6; de derde term representeert het nadoseren van de
fijndosering op de grofdosering oftewe1 de nieuwe t8; de vierde
term is het nadoseren van de fout van de grofdosering door de
middendosering ofwe1 de Dude t5; de 1aatste term is de Dude t8 ,
het nadoseren van de fijndosering na de middendosering.

Met tv2 -tv3 < 0 is dus een voorwaarde aan te geven waaronder
overschake1ing van drie- naar tweefasendosering nuttig is.
Hierbij is bewust uitgegaan van de geregistreerde restgewichten
ze1f en zijn de restgewichten niet vertaa1d in looptijd,
samp1etijd en f1owgrootte. Op die manier b1ijft het criterium
onafhanke1iJk van de gedane aannamen over het productgedrag en
daarmee ge1dig voor a11e producten.

Om een bee1d te krijgen van de grootteorde van de
onder de gegeven omstandigheden is, wederom met een
Basic-programma, de vu1tijd bepaa1d van een drie-,
eenfasendosering, bij varierende nauwkeurigheid, onder
aannamen a1s bij figuur 21.

Figuur 23 geeft de geregistreerde grafiek weer.

Figuur 23.
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Uit de grafiek blijkt dat onder de gegeven omstandigheden de
tweefasendosering een weinig sneller is voor nauwkeurigheden
tussen 10 en 100 gram.

Hoewel het verschil in vultijd niet erg groet is lijkt het toch
raadzaam om als nieuwe taa~: voor de besturing te introduceren
dat het mogelijk moet zijn om zelfstandig over te schakelen van
drie- naar tweefasendosering indien dat volgens de
geregistreerde restgewichten en bovenstaand criterium nuttig
blijkt.

6. 7 ~it~angspunten voor aanpassing.

De ccnclusies over de optimale waarden van setpoints en
doseerflo~s moeten de basis vormen van het
aanpasslngsalgorithme. Indien uit vorige vullingen het maximale
en het ~inimale restgewicht van iedere doseertrap bekend is dan
kunnen de setpoints direct optimaal worden gekozen door middel
van:

SC 1:
S
-~-i _ ,

S
'~'

l. ..= .'

~e - 1/2.( R+C1J - R-C1J )
:;:1) R+(2)
:;'2) - R+C3J

Deer dE ~estgewichten van de fijndosering wordt ook de
Leuze ~.~ de doseerflows mede bepaald. De flows moeten
wor-de- ::':'gens:

optimale
gekozen

~' ~... : -

",:aximaal
zodat C R+C1J - R-(1) ) - 2.acc

1/2
~(2) - C F(3) F(1))

InCle- ::=','endien bij de vorige vullingen de flow FCi) gemeten is
van E:: _ doseertrap zoals die ontstaan is als gevolg van
kleco=s'-:-g KCi), dan kunnen hieruit de klepstanden voor de
';O':';E-::C: 'wlling bepaald worden die de optimale doseerflows
mce~E- ~~=liseren. Dit kan bijvoorbeeld door extrapolatie onder
de aa--a~2 dat de klepfunctie lineair is.

Inc:e-- =c~ de volgende vulling bepaald is welke flows er voor
de j=s=~:'~asen tijdoptimaler is dan de huidige flows, en indien
dcc~ e ~~aoolatie bepaald is door welke klepstanden die flows
be~2_ ~ _c~den, dan moeten de setpoints van de doseerfasen ook
o~ dE~= '-:euwe flows aangepast worden. Als bijvoorbeeld de
;~c=:~~ E~ de fijndoseringsflow met 10% vergroot wordt omdat
dl.:: oc"."-'zljds kan omdat tot nog toe R+(1)-R-C1)<2.acc en
a-::=:'z ..:S een grotere flow tot een kortere vultijd leidt, dan
.:.s ',s:,:? .'erwachten dat hierdoor ook het restgewicht van de
f:~-~~:~~_~g met 10\ toeneemt.
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Het ~Est~Ewicht is immers e~enredig met de afgeschakelde flow.
Ind~en de setpcints op de Dude restgewichten gebaseerd zouden
worden dan zou het eindgewicht met de nieuwe flows niet corre=t
bereikt worden. Daarom moeten de geregistreerde maximale en
m~nimale restgewic~ten mee gee~trapDleerd worden met de
flawverandering. Op de nieuwe restgeichten kunnen dan de nieuwe
setpoints gebaseerd worden.

Uoor het bereiken van een tiJdaptimale instelling mogen relatief
veel vullingen gebruikt worden. Daaram is het mogelijk om de
optimale instelling te bereiken door per vulling slechts Kleine
veranderingen toe te passen. Hierdoor zijn er ten opzichte van
de vorige vulling, en daarmee de reeel gemeten flows en
restgewichten, slechts Korte extrapolaties nodig. Op deze manier
wordt het aanpassingsgedrag van de regeling minder afhankelijk
van de aannamen aver het productgedrag, en de correcte werking
van het geheel met andere producten waarschijnlijker.

Het aanpassen van setpoints en klepstanden
setpointregelaar kan als voIgt worden samengevat:

door de

Restgewichten uit vorige vulling bepalen en daarmee met
eerdere vullingen maximaal en minimaal restgewicht.
Op basis van de restgewichten bepalen welke flows aangepast
moeten worden en in welke richting.
Door e>:trapolatie op de hUidige klepstanden en flows bepalen
welke klepstanden voor de nieuwe flows moeten zorgen.
Door extrapolatie op de huidige restgewichten bepalen welke
restgewichten er zullen ontstaan bij de nieuwe flows.
Aan de hand van de nieuwe restgewichten de nieuwe setpoints
bepalen.
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7 . 1 r"Joteren.

Om te kunnen bepalen hoe de klepstanden en setpoints veranderd
moeten worden is informatie nodig over het verloop van de
vullingen. Hiervoor moet bij iedere vulling het restgewicht van
iedere doseertrap, de doseerflow en de gebruikte klepopening
bepaald worden.

Het restgewicht is gedefinieerd als de gewichtstoename vanaf
het moment waarop geconstateerd wordt dat de doseerflow tot een
kleinere waarde teuggebracht moet worden tot het moment waarop
de doseerflow werkelijk teruggebracht is, oftewel de
gewichtstoenamen tijdens het afschakelen van die doseertrap. Het
begin van het afschakelen wordt aangegeven door het passeren van
het setpoint en is af te leiden uit het veranderen van de
gewenste kleppositie. Het einde van de overschakeling definieren
we als het eerste moment na het setpoint waarop de doseerflow
niet meer afneemt.

De doseerflow kan bepaald worden via de toename van het gewicht
per 35 ms.

De grootte van de flow van elke doseertrap, zoals die hoort bij
de gestuurde klepopening, moet bepaald worden op een tijdstip
waarop de flow stabiel is en dus aIleen bepaald wordt door de
t·lepopening. Djt is zeker het geval direct na het setpoint van
die doseerfase, G~dat het setpoint van de vorige fase zo gekozen
is dat alle overschakelverschijnselen voor dat moment voorbij
ziJn. Eventueel kan de flow l:epaald worden door ~iddeling a~}er

meerde!""e sarnp 18s afT" "Zr:' een stabiele 'J.'aarde te . 'ecy.r i j gen. De
mirlrleling mag niet ~~nger duren dar de looptijd na het passeren
\'3""" net setpoi nt.

In principe is het mogelijk am het restgewicht en doseerflow
volgen5 bo~enstaande methode direct tijdens de vulling te
bepalen. Het is dan echter noodzakelijk dat het rekenwerk dat
hiervoor nodig is niet groter is dan 35 ms. omdat de regelaar in
de pas moet blijven lopen met de weger. Het is echter ook
mogelijk om het verloop van de vulling volledig in een geheugen
op te nemen tijdens de vulling, om dan na de vulling deze
geheugeninhoud te anal~seren en de restgewichten en doseerflows
te bepalen. In dat geval kan het analyseren van de vorige
vulling en het bepalen van de klepstanden en setpoints voor de
volgende vulling gebeuren tijdens het aftransporteren van de
gevulde zak en het aanhangen van de volgende zak. Om zeker ervan
te zijn dat de rekentijd geen probleem kan vormen is gekozen
voor de laatste methode. Tijdens de vulling moeten dan bij elk
sample '~an de weger het gewicht en de gestuurde klepstand in een
arra~ genoteerd worden. Indien we uitgaan van een array van 1000
plaatsen dan is er geheugenruimte voor een vultijd van 35
seconden, hetgeen ruim voldoende is. Hoewel het mogelijk is om
de flow naderhand uit de geregistreerde gewichten te bepalen, is
besloten am de productflow direct tijdens de vulling te
berekenen en ook in een array te noteren, omdat de benodigde
rey.entijd en geheugenruimte hiervoor beschikbaar waren. Op die
manier 'Jormen de arra~s een uitstekende documentatie van het
verloop van de vulling, die bijvoorbeeld grafisch kan worden
weergegeven.
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worden kunnen
weergegeven.
3.1000.2

ar~a~s genoteerd moeten
twee b~tes kunnen worden
dan een geheugenruimte van

De gegevens die in de
integers ziJn, die met
Veor de d~ie arra~s is
600e b~tes nodiQ.

7.2 Bepalen restgewicht.

kan bepaald
ook direct
klepstanden

Uit de drie arrays met daarin de geregistreerde flow, gewicht en
gewenste kleppositie kan voor elk van de drie doseerfasen het
restgewicht bepaald worden. Het array met de productflow zal
voortaan worden aangeduid door FCi), het array met de gewichten
deor WCi) en het array met de gewenste klepposities door PSCi),
waarbij met i de plaats in het array aangewezen wordt.

In arra~ PS wordt nu een schakelpunt aangegeven door de index i
als: PSCi-l) > PSCi).

Het nummer van de doseerfase j waarom het gaat
worden door de volgorde van de schakelpunten, maar
via de setpoints en het gewicht of beter nog via de
met behulp van PSCi-1)-KCj) en PSCi)-KCj-1).

Het einde van de overschakeling wordt door index m aangegeven
indien : Cm>i) en (m minimaal) en CFCm+1»-FCm)), hetgeen het
eerstvolgende tijdstip na het setpoint representeert waarop de
flow niet (meer) afneemt. Aangezien echter direct na het
setpoint de flow ook Cnog) niet afneemt vanwege de looptijd,
meet dit critErium uitgebreid worden met bijvoorbeeld de eis dat
de flow duidelijk Kleiner moet zijn dan op het moment van het
setpeint : ( FCm) < 0,9.FCi) ).

Als zo het einde van de overschakeling bepaald is dan ligt het
restgewicht vast door: R(j) - WCm) - SCj).

7.3 Maximale en minimale restgewichten.

Voor het aanpassen van de flows en de setpoints moet bekend zijn
welk maximaal en minimaal restgewicht bij elke doseerfase te
verwachten is. Deze uiterste restgewichten R+Cj) en R-Cj) kunnen
bepaald worden door bij iedere vulling het restgewicht RCj) te
meten en vervolgens R+Cj) en R-Cj) aan te passen volgens :

IF RCj)<R-Cj) THEN R-Cj):=RCj)
IF R(j»R+(j) THEN P.+CJ):=RCj)

Op deze manier zal echter een eenmalige uitschieter in het
restgewicht het s~steem altijd blijven beinvloeden. Daarom moet
het effect van ieder geregistreerd extremum langzaam kunnen
wegebben, indien het niet regelmatig bevestigd wordt door nieuwe
resultaten. Dit wegebben kan geschieden met behulp van:

R+Cj) .= R-(J) + 1/2.c.C R+Cj) - R-(j) )
R-Cj) .= R+Cj) - 1/2.c.C R+Cj) - R-Cj) )
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Hierdoor neemt het verschil tussen R+Cj) en R-Cj) per vulling
met een factor c af, hetgeen overeenkomt met een exponentiele
afname in de tijd, tenzij de extrema door nieuwe metingen
bevestigd worden. De factor c moet dicht bij 1 gekozen worden
omdat ande~s het effect 'Jan de eehte extrema te snel gereduceerd
wordt. Van de andere kant mag de reduetie ook langzaam ziJn
omdat ze alleen bedoeld is voor het wegwerken van uitsehieters
en biJvoorbeeld niet voor het aanpassen aan veranderende
doseerflows. Dit moet door extrapolatie gebeuren zoals verderop
aan de orde zal komen. Wel moet door net wegebben de eventuele
fout in de extrapolatie langzaam verdwijnen.

7.~ Nieuwe flows en klepstanden.

Als de schakelpunten in de arra~s worden aangegeven door index
i en het nummer van de doseertrap door j dan kan de flow van
elke doseertrap uit arra~ F bepaald worden door middeling over
een aantal samples gedurende de looptijd na het schakelen. Om de
flowmeting zo ongevoelig mogelijk te maken voor eventuele
uitschiete~s van de voorgaande doseerfase is het raadzaam de
samples zo kart mogelijk bij het einde van de 100ptiJd te nemen.
De looptijd bedraagt ca. 0,8 sec. hetgeen overeenkomt met ca. 20
samples. De flow kan dus bijvoorbeeld bepaald worden door:

FLCj) ;= lIS. CFCi+15) + FCi+16) + ... + FCi+19)).
Het aantal samples dat bij de middeling betrokken moet worden
hangt af van de Dnregelmatighe~d van de productflow.

Als de onnauw)~eurigheid in het restgewicht van de fijndosering
R+(1) - R-(1) groter is dan 2.acc dan moet de fijndoseringsflow
verJ:leind worden. Als van de andere kant de onnauwkeurigheid
Kleiner is dan een bepaalde fractie van 2.acc dan moet de flow
Juist vergroot worden. De f~actie zorgt hierbij voor een
h~sterese zodat heen en weer pendelen voorkomen wordt.

De flow van de middendosering ligt optimaal meetkundig
evenredig tussen de fijn- en grofdosering in. 20 kan uit de
gemeten flows bepaald worden of de middendosering vergroot of
verkleind moet worden.

De flow van de grofdosering moet zo groat mogelijk zijn en
wordt alleen begrensd door f~sische beperkingen zoals de
ma:(imale opening van de klep. EiJ aanpassing moet dus altijd
geprobeerd worden de flow van de grofdosering te vergroten.

Het aanpassen van de flows moet in Kleine stappen gebeuren om
de benodigde e>:trapolaties kort te houden. Door telkens de flows
met 5~ te veranderen kan in 20 vullingen een verandering met
een factor 2,6 bereikt worden, hetgeen voldoende is. De
aanpassing van de flows kan derhalve geregeld worden door :

F 1 ' C3 ) : - 1, 05 . F 1 C3 ) i

IF R+(1) - R-(1) < 2.acc THEN Fl'(l) . - 1,05.Fl(1)
IF R+ I: 1) - R-(1) > k.acc THEN Fl'CD .- 0,95. FlC 1)

1/2
IF C F(3).FClJ ) > 1,05.Fl(2) THEN Fl'(2) , '"' 1,05.Fl(2)

1/2
IF C F(3) .F(1) ) < 0,95.FlC2) THEN Fl' (2) . = 0,95. F lC2)



- l±5 -

Hierin duidt FI'Ci) de aangepaste waarde van FIC:) aan.

.= KCO) + 1,05.CKCi)-KCO))

.= KCO) + O,95.CKCi)-KCO))
1,05.FICi) THEN K'Ci)
O,95.FICi) THEN K'Ci)

Om de nieuwe flows te realiseren moeten oak de klepstande"
veranderd worden. Indien de l:lepfunctie lineair is vanaf een
bepaalde minimale opening KCO) dan kunnen de nieuwe flows
gerealiseerd worden door nieuwe klepstanden K'Ci) te kiezen
volgens:

IF Fl'Ci)
IF FI'Ci)

7.5 Nieuwe setpoints.

met de afgeschakelde
plastickorrels werd

van de extreme

Als de volgende vulling met andere doseerflows uitgevoerd moet
worden dan moet er ook rekening gehouden worden met andere
restgewichten. Vooral voor de fijndosering is dit van belang.
Uitgaande van een bepaald verband tussen doseerflow en
restgewicht kan op basis van de restgewichten die geregistreerd
zijn bij de oude flows een voorspelling gemaakt worden van de
restgewichten die te verwachten zijn bij de nieuwe flows. De
ervaringen die met de oude doseerflows zijn opgedaan in de vorm
van R+Ci) en R-Ci) moe ten geextrapoleerd worden naar de nieuwe
situatie. Hierop moe ten dan de setpoints voor de volgende
vulling afgestemd worden.

Indien de restgewichten evenredig zijn
flow, zoals bij de proeven met de
geconstateerd, dan kan de aanpassing
restgewichten gebeuren volgens:

IF Fl' Ci) 1,05.FCi) THEN R+Ci) 1,05.R+Ci)
R-Ci) .- 1,05.R-Ci)

IF Fl'Ci) = O,95.FCi) THEN R+Ci) . - O,95.R-Ci)
R-Ci) . '" O,95.R-Ci)

Uit de nieuwe restgewichten kunnen dan de nieuwe setpoints
bepaald worden

5C 1)

5(2)
5(3)

. - We -.- 5C 1)

. ., 5(2)

1/2.( R+(1) + R-(1) )
- R+(2)
- R+(3)

Hiermee zijn dan voor de volgende vulling nieuwe klepstanden en
setpoints beschikbaar waarmee een driefasendosering kan worden
uitgevoerd met 'Joldoende nauwkeurigheid en een kortere vultijd
dan de vorige vulling.

7.6 Eerste vulling.

Bij de eerste 'Julling met een onbekend product zijn er geen
gegevens bekend zoals doseerflows, restgewichten die hierbij
horen of klepstanden die deze doseerflows kunnen realiseren.
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Daarom moet bij de eerste vulling geexperimenteerd worden om
dergeliJke gegevens voor de volgende vulling en het aanpasproces
te bepalen. Aangezien aIle vullingen aan een bepaalde
nauwkeurigheid moeten voldoen moet er voor een drierasenvulling
minstens inrormatie zijn over:

klepstanden die voor een acceptabele rijn-. midden- en gror
doseerrlow kunnen zorgen.
een redelijke schatting van de restgewichten die hierbij
horen. Uoor de rijndosering moet de schatting goed zijn omdat
hierdoor de nauwkeurigheid van de vulling bepaald wordt. Bij
de midden- en grordosering voldoet in principe ook elke te
te ruime schatting.
de minimale klepopening KCO) waarbij net geen productrlow
meer optreedt. Deze is nodig voor de extrapolatie van de
klepstanden.

Een geschikte klepopening K(1) voor de rijndosering kan gevonden
worden door de klep langzaam met kleine stapjes open te laten
gaan en daarbij steeds de rlow op de weger te meten. Uolgens de
ervaringen van Matam levert een rijndoseerrlow van ca. 100 g/s.
bij bijna alle producten voldoende nauwkeurigheid op, zodat die
klepstand waarbij voor het eerst de rlow 100 g/s. bereikt als
K(1) genoteerd kan worden. Na het vergroten van de klepopening
moet telkens een bepaalde tijd gewacht worden omdat de rlow op
de weger pas na de looptijd de nieuwe waarde aanneemt.

Hierna kan op dezelrde manier gezocht worden naar KCO) door de
klep weer met Kleine stapjes dicht te laten gaan totdat de
productrlow nul wordt.

Op dezelrde manier kan voor de middendosering gezocht worden
naar een productflow van ca. 1kg!s. Uoor de grordosering biedt
deze methode e=hter geen Dplossi~g. Doordat de productrlow bij
~et zoe ken naar een geschikte grofdoseerrlow groot is zou het
eindge~icht We binnen de kortste keren overschreden zijn. Daarom
kan de klepstand K(3) voor de grordosering beter door
extrapolatie van de middendoseerstand bepaald worden.

De restgewichten van de rijn- en middendosering kunnen
eenvoudig door meting bepaald worden door de klep vanuit de
betrefrende stand te sluiten en de gewichtstoename hierbij te
bepalen. Het restgewicht van de grordosering moet wederom door
extrapolatie bepaald worden.

Door het experimenteren met de rijn- en middendosering is er
een bepaald gewicht op de weger ontstaan dat nog aangevuld moet
worden tot We, omdat ook de allereerste zak correct gevuld moet
zijn. Omdat de restgewichten en klepstanden van de drie
doseerrasen bepaald zijn kan dat afvullen op de normale
drierasenmanier gebeuren.
Bij eerste pogingen met het uitvoeren van de eerste

experimentele vulling bleek dat er bij het arvullen een
wezenlijk ander restgewicht bij de rijndosering ontstond dan bij
het experimenteren. Dit komt doordat bij het arvullen de
valhoogte Kleiner is dan bij het experimenteren waarbij de
bunker nog nauwelijks gevuld is. Om dit probleem op te lossen
werd beloten om het arvullen op een bepaalde arstand voor het
eindgewicht We te onderbreken, nogmaals het restgewicht van de
rijndosering te meten om vervolgens met de rijndosering, en het
correcte restgewicht hiervan, de vulling ar te maken.
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Sam8~gevat wcrdt de eerste 'lulling uitgevoerd met behulp va~ de
v~lgenje actles:
- Open de ~lep met kleine stapJ8s met tussenpozen totdat de flow

groter wordt dan 100 g/s. Noteer de bereikte ~lepstand als
K(1).
Sluit de klep met kleine staPJes en tussenpozen totdat de flow
nul wordt. Noteer de bereikte klepstand als KCO).
Open de klep tot K(1), wacht tot de flow stabiel is en sluit
dan de klep, registreer de gewichtstoename hierbij als R(1).
Open de klep met kleine stapjes en tussenpozen totdat de flow
groter wordt dan 1000 g/s. Noteer de bereikte klepstand als
K(2).

- Wacht tot de flow stabiel is en sluit de klep, registreer de
gewichtstoename hierbij als R(2).

- Bepaal K(3) en R(3) door extrapolatie bijvoorbeeld door:
K(3) := KCO) + 3.C K(2) - KCO) ) en
R(3) := 3.R(2)
Aangezien de middendosering een flow van ca. 1000 g/s oplevert
leidt de extrapolatie met een factor 3 zeker tot een
acceptabele grofdoseerflow.

- Bepaal op basis van de restgewichten setpoints voor het
afvullen tot een bepaalde afstand voor het eindgewicht zodat
er daarna nog voldoende ruimte is om het restgewicht van de
fijndosering nogmaals te meten.

- Uoer het afvullen volgens de driefasenmethode uit.
- Meet het restgewicht van de fijndosering als R(1).
- Maak de vulling met de fijndosering af tot We.

Omdat de restgewichten slechts eenmaal gemeten zijn is er geen
informatie beschikbaar over de extrema R+Ci) en R-Ci). Bij de
grof- en middendosering leidt een te grote waarde van R+Ci) tot
overdreven lage setpoints en daarmee zeker tot een correct
eindgewicht.
Aangezien volgens practiJkervaringen de twee extrema nooit meer
dan 10~ uit el~aar liggen kunnen de extreme restgewichten
hiervan bijvoorbeeld gekozen worden volgens:

R+(3) .- l,l.R(3)
R-(3) .= R(3) ;
R+(2) .= 1,1.R(2)
R-(2) .= R(2)

Het restgewicht van de fijndosering kan twee keer gemeten
worden, eenmaal bij de tussenstop en vervolgens bij het
definitief afmaken van de vulling. Deze twee restgewichten
kunnen dienen als beginwaarden van R+(1) en R-(1).



- l±8 -

8. P.EALISA:IE

Uolgens 'Joorgaande opzet is een besturing gecreeerd om in de
pral:ti j k de werking van de gebruil:te regelalgor i thmen te
beproeven. De werking ~an Met aanpassingsalgorithme kan alleen
getest worden door vele vullingen na elkaar uit te voeren en de
verandering '~an de klepstanden, setpoints en restgewichten
hierbij te registreren. Hiervoor is door Matam een
proefopstelling geconstrueerd waarmee het mogelijk is
herhaaldelijk vullingen uit te voeren zonder menselijke
tussenkomst. Door de besturende computer zelf de veranderende
instelling te laten registreren en printen werd het mogelijk het
systeem zelfstandig series '~an meer dan honderd vullingen te
laten uitvoeren om dan later de gang van zaken hierbij te
analyseren.

8.1 Proefopstelling.

De mechanische proefapstelling voor het testen van de besturing
bestaat uit een kleine voorraadsilo, een schotelklep aangedreven
door de Wabco-cylinder, een wegend opgehangen bunker, en een
elevator met transportschroeven om het product weer in de
voorraadsilo te brengen. figuur 2~ geeft het principe van de
proefopstelling weer.

\11

be~lJr;", ....
d.os~eV"- UOO~ra.ad

, klep Stlo.

'" "
'.I

- - -- vke~-
w~~eV' -- - - bu", e",

e.leua.tCW"

'1'

Figuur 2Lf.
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De elevator en de transportscnroe~en ziJn tiJdens net gebr~il:

"an de ops:'elling ':o:::rtd~rend in a:::tie. De weegbunl:er be'lat aan
de onderkant een ~:12p die met behulp van een electromagneet
gesloten gehouden wordt tijdens de 'lulling. Als de vulling ~laar

is en het bereikte eindgewicht geregistreerd dan kan de
~est~ring de ~:lep openen z8da~ de inhoud van de bunker via de
elevator weer in de voorraadsilo terecht y.omt.

8.2 Hardware.

Uoor de besturing is gebruik gemaakt van een Sinclair Spectrum
hobb~computer met ~8 kb~te geheugen. Deze computer is gebaseerd
op een 280 microprocessor en kan, met behulp van een op
cassette ver~rijgbare compiler Pascalprogramma's uitvoeren. ook
is programmering in machinetaal mogelijk.

Hoewel de Spectrum als zodanig nauwelijks geschikt kan worden
geacht am in een industriele omgeving machines te sturen is deze
computer vooral uit financieel oogpunt aantrekkelijk. Daarom is
deze computer in de proefopstelling toegepast, enerzijds om de
proefopstellijng goedkoop te houden, anderzijds om zo in de
praktijk de beperkingen van de Spectrum te leren kennen en er
eventueel verbeteringen aan aan te brengen. Aangezien de
programmatuur van de besturing voornamelijk in Pascal is
uitgevoerd is deze in een later stadium vrij gemakkelijk aan te
passen aan een andere computer, indien industriele toepassing
van de Spectrum niet verantwoord mocht bliJken.

De besturende computer moet een aantal digitale uitgangssignalen
kunnen genereren voor de sturing van de luchtventielen van de
Wabco-c~linder en de klepmagneet. ook moet de informatie van de
weger via een aantal digitale ingangen ingelezen kunnen worden.
Tenslotte moet de stand van de c~linder gemeten worden, zodat de
loperspanning van de potentiometer via een analoge ingang, of
eigenliJk een AD-converter en een aantal digitale ingangen,
gelezen moet kunnen worden.

Uoor deze I/O-functies is gebruik gemaakt van standaard in de
handel verkrijgbare uitbreidingskits voor de Spectrum, van de
firrr.a Uelleman.

Uoor net sturen van de zes ventielen en de klepmagneet is een
8-bits outputkaart gebruikt, terwiJl als interface naar de weger
een 8-bits inputkaart gekozen is. Uoor de spanning van de
potentiometer is gebruik gemaakt van een analoge inputkaart, die
bestaat uit een 8-bits AD-converter en een inputpoort.

In biJlage 5 ziJn schema's te vinden van de Spectrum en de
gebruikte I/o-kaarten.
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Met beeldscherm, toetsenbord en een Kleine printer met
grafische mogeliJkheden ontstaat de totale hardwareconfiguratie
zoals figuur 25 weergeeft.

Figuur 25.

De AD-converter kan de spanning, van de potentiometer weergeven
met 8 bits. Aangezien de totale slag van de cylinder 100 mm.
bedraagt wordt hiermee de kleinst meetbare verplaatsing, en
daarmee de best haalbare instelnauwkeurigheid, 100/256 - O,~ mm.
Uoor de plastickorreltJes die een doorsnede van ca. ~ mm. hebben
zal dit waarschijnlijk voldoende zijn, maar bij fijne poeders is
het de vraag of deze instelnauwkeurigheid van de klep voldoende
is. Waarschijnlijk zal hierbij de toepassing van een betere
AD-converter niet veel nut meer hebben omdat de Fabricant van de
cylinder een mechanische nauwkeurigheid opgeeft van 0,5 %,
oftewel 0,5 mm ..

De ventielen van de cylinder en de klepmagneet werken op 2~ U.
en worden via de digitale uitgangen geschakeld met
vermogenstransistoren.
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8.3 P:-ogramma.

Voer de hardwareeenfiguratie van figuur 25 is programmatuur
gemaal:t in Pascal volgens de eerder ui tgewerkte
regela1gorithmen. Be'!endien werd de mogelijkheid aangebracht om
autematisch een instelbaar aantal vullingen met instelbare
nauwkeurigheid wit te laten voeren, waarbij na iedere vulling op
de printer de gemeten productflows, de geregistreerde
restgewichten, de nieuwe klepstanden en de nieuwe setpoints
worden afgedrukt. Bovendien kan indien gewenst het flowverloop
van iedere vulling grafisch op de printer worden weergegeven. Op
het beeldscherm worden tijdens het vullen steeds de gebruikte
setpoints en klepstanden weergegeven, maar ook de vultijd en
gewichtsafwijking van de meest recente vulling alsmede de
gemiddelde vultijd en gemiddelde gewichtsafwijking. In bijlage 6
is een listing van de Pascalprogrammatuur te vinden.

De source-code van de programmatuur is ongeveer 23 kbyte groot,
terwiJl de object-code ca. 35 kbyte bedroeg.

Het inlezen van het gewicht van de weger via de 8-bits
inputpoort zou vanuit een Pascalprogramma niet voldoende snel
gebeuren. Daarom is hiervoor een routine in machinetaal
geschreven die vanuit het Pascal-hoofdprogramma kan worden
aangeroepen. Ook hiervan is de listing in bijlage 7 te vinden.
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9.1 Eerste vulling.

de

hetgeen

het algorithme dat de
onbekend product moet

klepstanden voor de

Als eerste is de werking beproefd van
eerste experimentele vulling met een
uit'Joerer. en dat bruikbare setpoints en
eerste driefasendasering moet opleveren.

De eerste experimentele vulling bleek geheel volgens
verwachtingen te verlopen.

Het openen van de klep met kleine stapjes en tussenpozen, om zo
een geschikte kleostand voor de fijndosering te bepalen, leverde
veer K(1) de ~!aarde 21 op. Aangezien 255 overeenkomt met volle
uitslag van de.c~linder van 10 em. betekent dit een klepopening
van ca. 8,2 mm .. Uervolgens werd door het langzaam sluiten van
de klep de klepstand KrO) waarbij net geen praductflow meer
eptrep.dt bepaald op 11, hetgeen e\lereenkc~t met ca. ~ mm ..
~e ~]ep5t2~~ ~(11 voor de middendose~~ng werd op gelijke

wiJze ce~a=~d ~p ~9, oftewel een opening van ca. 19 mm ..
Doc~ extrapolatie vanuit K(2) werd K(3) bepaald op 87,

eve~eenkomt met een opening van 3~ mm ..
Met de restge~~chten die bij de fijn- en middendosering werden

gemeten ken de e:<perimentele vulling met correct eindgewicht
afgeslcter. worden.

Met de setpoints en klepstanden gebaseerd op de ervaringen van
de experimentele vulling werd de eerste driefasenvulling op
correcte wijze uitgevoerd. De doseerflows bleken hierbij
respectie'JeliJk 160, 1~00 en 5100 g/s. te bedragen. Hieruit
blijkt dat de klepstanden 'Joor de fijn- en middendosering meer
flow opleve~en dan de bedoelde 100 en 1000 g/s. en dus eigenlijk
te groet bepaald zijn bij de experimentele vulling.
Waarschijnlijk komt dit doordat de wachttijd telkens na het
vergroten van de klepopening te kort is. Het is echter niet
bezwaarlijk dat deze flows groter zijn dan bedoeld omdat de
restgewichten hiervan gemeten zijn en de setpoints dus zijn
aangepast aan de grotere flows.
Bezwaarlijker is het feit dat de grofdeseerflow, die door

e>:trapolatie van de middendoseerflow bepaald is en ongeveer
3000 g/s. zou moe ten bedragen, wezenliJk groter is. Hieruit moet
geconcludeerd worden dat de extrapolatie bliJkbaar niet erg
nauwkeurig is. Uit de grafiek in biJlage ~, die de opbrengst van
de klep als functie van de opening weergeeft, bliJkt dat de fout
vriJwel geheel verklaard kan werden met de kromming van de
grafiek. Eigenlijk zou bij de extrapolatie niet KCO) als basis
genemen moe ten werden, maar het snijpunt van de gestippelde liJn
in bijlage ~ met de horizontale as. In dat geval zou de
extrapolatie de correcte grofdoseerflow hebben opgeleverd.
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Ac.~~ezie., esh:'e:- het. gewer;st.e basispunt in de p:-ai:'tij1: niet
gEr:1sl:ke L. J i,. t.e bepal en is 1 te:.z iJ dcer het meter. ·.'an ::e
cpbrengst. ~an de J:lep bij di~erse openingen, en aangezien dit
de enige e:c:t.rapclatie is c','er grotere afstand is bel:::::ten de
e~::':--a;:cla:'ie :;iet aan te p2.ssei1.

Ee:-; ge';c':g ·.. an de afwijking var. de e:~trapolatie is net feit det
daard:::::cr 001: de restgewisht.er. veel ~roter uitvallen dan dc:::::r de
e::t:-apolatie \·cG:-speld. ~aarom is besloten om bij de
e~t:-apolatie het maximale :-estgewicht van de grofdosering
kunstrnatig te vergraten met een fact:::::r 1,5. Dit resulteert in
een overdreven veilige keuze v:::::or 5(3), zodat ook biJ andere
producten het eindgewicht zeker correct bereikt kan worden. BiJ
de volgende vullingen kan het te groot gekozen maximale
restgewicht dan langzaam weg-ebben en geleidelijk vervangen
worden door een echt gemeten restgewicht.

De eerste driefasenvulling werd op deze manier gerealiseerd met
een vultijd van ca. 1~ sec. biJ voldoende nauwkeurigheid.

9.2 Anal~se van de vulling.

Het verlcGp van de vulling werd op correcte wijze in de daarvoor
bestemde arra~s geregistreerd. Hieruit werden, zij het na enige
pr:::::blemen 'jan programma-technische aard, de restgewichten en de
flows correct bepaald volgens de eerder aangegeven criteria.
Figuur 26 geeft de grafische weergave van het flowverloop,

zoals die na de eerste driefasenvulling door de computer
geproduceerd werd.

I

I
I

I
I
i

\
----i- ',_

1 b.,&~ 1~r-n;l.a'fc,~,

~c..Io'\.r.. I
I~ l ,

I
I

i

I
I

.". !
'. !
"~i

I • I
I • I

I \1

Figuur 26.
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In de grafiek worden steeds de schakelpunten, dus die
tijdstippen waarop Ben setpoint overschreden wordt, door de
computer met de lange verticale lijnen gemarkeerd. De korte
verticale lijnen geven het Binda van het afschakelverschijnsel
weer volgens de definitie van het restgewicht. De afstand in de
grafiek tussen iedere korte lijn en de eerstvolgende lange lijn
is daarmee Ben indicatie voor de tijd die Ban nadoseren besteed
wordt, en daarmee voor de optimaliteit van de
setpointafstelling.

De tijdschaal van de grafiek wordt telkens genormeerd op de
vultijd zodat ongeacht de duur van de vulling de verschijnselen
optimaal in beeld gebracht worden. Een nadesl hiervan is dat
enig rekenwerk nodig is om de lengte van bepaalde
tijdsintervallen uit de grafiek te bepalen.

Na iedere vulling werden bovendien de gemeten doseerflows, de
gemeten restgewichten, de tot nog toe geregistreerde maximale en
minimale restgewichten en de klepstanden voor de volgende
vulling op de printer geregistrserd. Hierbij werden bovendien
het nummer van de vulling, de vultijd, het eindgewicht en de
afwijking daarin aangegeven. Figuur 27 geeft een voorbeeld van
een dergelijke registratie.

+.~ •. ~~ -~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~****

\..Jt:. J.1-=,r1~· . 2...1-9;=;~

-l~ TIME 11.7

F- I- C; 1.~J

FLI)!....I
f:"LI:'ii)

t, ~~

::,F::
l::, :'

j:;:E:::r . 1 -;'0
f:;: t:.:, r 1.4· '~ ~~

1-: E: .::' r ::::' ~>~ 4.

Figuur 27.

Uit de registratie bleak dat de gemeten fijndose8rflow bij
opeenvolgende vullingen, waarbij dszelfde K(1) werd gehanteerd,
varieerde met ca. 50%. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden
doordat de flow niet correct gemeten wordt, anderzijds is het "
ook mogelijk dat de flow werkelijk varieert.
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Zoals eerder opgemerkt levert de discretisatie van het gewicht
op 1 gram C per 35 ms. ) een discretisatie in de gemeten flow op
van ca. 30 g/s. Dit betekent dat door de gewichtsdiscretisatie
er op de in het array geregistreerde flow altijd een rimpel
aanwezig is ter grootte 30 g/s .• In de bepaling van de grootte
van de fijndoseerflow na de vulling kan deze rimpel echter
nauwelijks een rol spelen, omdat deze flow bepaald wordt door
middeling over meerdere flowsamples. Een andere oorzaak voor het
afwijken van de flowmeting zou gelegen kunnen zijn in het feit
dat de weger in de proefopstelling aan vrij sterke trillingen
van de elevator onderhevig was, zodat de aanwijzing een ruis met
een amplitude van ongeveer 5 gram bevatte. Andere oorzaken
kunnen tenslotte nog zijn het werkelijk pulseren van de
productflow of het varieren van de klepopening.

Om de registratie van de flow tijdens de vulling enigszins te
stabiliseren is besloten om hierop demping toe te passen. Dit
kan door in plaats van met

FCn) :- 30 . C WCn) - WCn-i) )

de flow te bepalen met behulp van

k . FCn-i) + 30 . C WCn) - WCn-i) )
FCn) .- -----------------------------------

k + 1

De nieuwe gemeten flow wordt bepaald door een gewogen gemiddelde
tussen de oude flow en wat de nieuwe flow eigenl1jk zou moeten
zijn. Dat door deze operatie werkelijk een demping ontstaat mag
blijken uit de stapresponsie. Indien bij sample n-O plotseling
een productflow ter grootte c ontstaat dan wordt de gewichten
bepaald door:

WCn) - 0
WCn) - WCn-i) + c/30

voor n<-O
voor n>O

Hieruit voIgt dan voor de flow:

FCn) - 0 voor n<-O

k . FCn-i) + c
FCn) - -------------- voor n>O .

k + 1

De stapresponsie van een traagheid zou worden weergegeven door:

-a.n -a.n
FCn) - c . C 1 - e ) - c - c.e

-a.Cn-i) -a.n a
FCn-i) - c . C 1 - e ) - c - c.e .e

-a -a
FCn) - FCn-l).e + c - c.e
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Uoor e - --- gaat dit over in:

k+1

FCn) - FCn-1).k/k+1 + c/k+1,

hetgeen het bedoelde gewogen gewiddelde inhoudt.

Om de flowmeting te dempen is hier k-2 toegepast, hetgeen leidt
tot een traagheid met een tijdconstante van 2,5 sampletijden
oftewel 90 ms. Aangezien de verandering van de flow tijdens de
vulling relatief langzaam gebeurt zou Ben grotere waarde voor k
toelaatbaar zijn, maar voor k-2 werd de flowmeting voldoende
stabiel.

9.3 Aanpassing.

Uit de grafische weergave van het flowverloop bij de vulling is
gebleken dat de productflow na een overschakeling niet, zoals
aangenomen, van boven tot de nieuwe waarde nadert, maar
doorschiet, soms tot bijna nul, en dan van onderen op de juiste
waarde komt. Dit verschijnsel kon ook optisch worden waargenomen
aan de dichtheid van de productstroom uit de klep. Figuur 28
geeft een flowgrafiek van een vulling waarbij door aanpassing de
grofdosering tot ca. 10 kg/s is toegenomen. Hierin is het
bedoelde effect dUidelijk waarneembaar in de vorm van een deuk
in de flowgrafiek na het overschakelen van grof- naar
middendosering. Opvallend is dat ook bij het op gang komen van
de grofdosering een dergelijk doorschieten optreedt.
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Figuur 28.
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Uoigens Matam zou Ben dergelijk vsrschijnsel best vsrklaard
kunnen worden door interactie tussen de productkorreltjes
onderling en tussen het product en de schotelklep. Bij het
sluiten van de klep zou er een verdichting van het product boven
en in de klep optreden waardoor er een tijdelijke verstopping
van de klep ontstaat. Dp de zelfde manier zou bij het openen van
de klep de plotseling ontstane ruimte aanleiding zijn voor het
tijdelijk groter zijn van de productflow.
Bij de eerste proeven met de schotelklep en

restgewichten is dit effect niet waargenomen
steeds de flow teruggebracht werd naar nul en
kleinere waarde ongelijk nul.

Naast het gedrag van de productflow zou het valeffect,
eventueel in combinatie met de traagheid van de weger, een rol
hierbij kunnen spelen. Aangezien dit effect aan bepaalde
wetmatigheden gehoorzaamt is het in principe mogelijk de
aanwijzing van de weger hiervoor te corrigeren. In het volgende
hoofdstuk wordt hieraan aandacht besteed.

Dmdat de deuk in de flowgrafiek deel uitmaakt van de
onnauwkeurigheid in het afschakelen van iedere doseertrap moetsn
de setpoints zo gekozen worden dat ook dit verschijnsel voorbij
is voor het passeren van het setpoint van de volgende
doseertrap. In principe vergt dit een herdefinitie van het
begrip restgewicht, en daarmee ook aanpassing van het criterium
waarmee de restgewichten uit de arra~s bepaald worden. Figuur 29
illustreert dit. In plaats van de gewichtstoename vanaf het
schakelpunt totdat de flow niet meer afneemt gaat het nu om de
gewichtstoename totdat de flow niet meer verandert.
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Figuur 29.



- 58 -

Het hanteren van een dergelijk criterium bleek in de praktijk
echter met aanzienliJke problemen gepaard te gaan. 20 werd bij
de grofdosering regelmatig het midden van de deuk als einde van
het restgewicht gedetecteerd, terwijl biJ de middendosering door
het pulseren van de fijndoseerflow vaak geen stabiliteit van de
flow werd geconstateerd.

Aangezien de tijd tussen het einde van het
afschakelverschijnsel volgens het oude criterium en dat volgens
het nieuwe criterium steeds gelijk bleek is besloten het oude
criterium voor de restgewichten te handhaven en de setpointkeuze
volgens het tijdverschil hierop aan te passen. Het tijdverschil
oftewel de breedte van de tweede helft van de deuk bedraagt
ca. 0,5 sec .. De setpoints van de grof- en middendosering moeten
zo gekozen worden dat er minstens 0,5 sec na het midden van de
deuk verstreken is voordat het setpoint van de volgende trap
gepasseerd wordt. Dit kan volgens
5(2) - SCi) - R+(2) - 0,5.FI(1)
5(3) - 5(2) - R+(3) - O,5.FI(2)

Hiermee bleek het mogelijk een correcte setpointinstelling te
verkrijgen. De tijdfactor is hierbij bepalend voor de rust in
het systeem. Bij een tijd van 0,6 sec. is de flow zeker stabiel
op het setpoint zodat het restgewicht niet door de vorige
doseertrap beinvloed wordt. Bij O,~ sec. is de spreiding in de
restgewichten duidelijk groter door de invloed van de vorige
trap.

Een volgend punt waar het aanpassingsalgorithme aanpassing
behoefde was het veranderen van de fijndoseerflow. Hierbij bleek
regelmatig instabiliteit op te treden die soms zelfs resulteerde
in het geheel tot nul terugregelen van de fijndoseerflow.
Hoofdoorzaak hiervoor was het te snel vergroten van de flow,

zodat afwijkingen van de extrapolatie en stochastische variaties
van het eindgewicht snel cumuleerden in het verschil tussen de
geregistreerde R+Cl) en R-Cl), dat aIleen maar kan afnemen door
het langzaam naar elkaar toedrijven van deze extrema, het eerder
genoemde weg-ebben. Op het te groot zijn van dit verschil
reageerde het aanpassingsalgorithme met het verkleinen van de
flow. Aangezien echter ook dit te snel gebeurde nam het verschil
tussen R+Cl) en R-Cl) hierdoor eerder toe dan af.

Bovendien bleken de veranderingen van de restgewichten bij
verandering van de fijndoseerflow bijna steeds groter dan door
de extrapolatie voorspeld, hetgeen veroorzaakt werd door de
discretisering van de instelling van de cylinder. De kleinste
verandering die hierbij mogelijk is bedraagt een stapje van
ca. O,~ mm .. Aangezien het verschil tussen KeO) en K(1) slechts
ca. 10 stappen bedraagt komt de kleinst mogelijke verandering
van K(1) van een stap overeen met een verandering van de
fijndoseerflow van 10 ~. Hierdoor leidde een door het
aanpassingsalgorithme bedoelde flowtoename van 5~, waarop ook
de extrapolatie van de restgewichten gebaseerd was, steeds tot
een werkelijke toename van flow en restgewichten met 10 ~.
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Dit werd verholpen door de extrapolatie van de restgewichten
niet meer te koppelen aan de bedoelde relatieve verandering van
de flow, maar aan de echte relatieve verandering van de
klepopening volgens :

R+(1) .- R+(1)

R-(1) .- R-(1)

C K'(1)-KCO) ) I C K(1)-KCO) )

C K'(1)-KCO) ) I C K(1)-KCO) )

Hierin is K'(1) de nieuwe en K(1) de oude klepopening voor de
fijndosering.

Om te zorgen dat het verschil tussen R+(1) en R-(1), dat het
criterium vormt voor de verandering van de fijndoseerflow, beter
overeen komt met de werkelijkheid, en niet voornamelijk bepaald
wordt door-geheugenwerking in een te snel veranderende situatie,
is besloten de maximale verandering van de flow te reduceren
tot 2 % per keer hetgeen resulteert in een stap van 10 % per
Vijf vullingen. Bovendien werd de registratie van de
restgewichten van de fijndosering aangepast tot :

R+(1) - het maximum van de laatste 5 vullingen,
R-(1) - het minimum daarin en
RO(1) - het gemiddelde daarvan.

Met deze maatregelen werd een stabiele aanpassing van de
fijndoseerflow verkregen. Hierbij moet aangetekend worden dat
door de relatief grote verstoring van de gewichtsmeting door
trillingen C in de orde van grootte van 10 gram ) de vergroting
van de fijndoseerflow langzaam gebeurt en niet verder komt dan
ca. 300 g/s. bij een maximaal toegestane gewichtsafwijking van
25 gram. Bij een toegestane afwijking van bijvoorbeeld 50 gram
werkt de aanpassing veel beter en loopt de fijdoseerflow op tot
ca. 1000 g/s.

De aanpassing van de middendoseerflow, die optimaal het
meetkundig gemiddelde van de grof- en fijdoseerflow is, werkte
weI goed, maar bleek om de gewenste waarde heen te varieren. Bij
nader onderzoek bleek dit veroorzaakt te worden door de
natuurlijke variatie in de gemeten waarden van de grof- en
fijndoseerflow. Hierdoor varieerde de gewenste waarde voor de
middendoseerflow, zodat de aanpassing voortdurend de klepopening
K(2) bleef veranderen. Dit werd opgelost door een demping aan te
brengen op de verandering van de gewenste waarde van de
middendoseerflow volgens het reeds eerder gebruikte gewogen
gemiddelde tussen oude en nieuwe waarde. Als de gewenste waarde
voor de middendoseerflow met Fl'(2) wordt aangeduid, dan komt
de gedempte bepaling hiervan op basis van gemeten FI(1) en FI(3)
neer op :

1/2
k.FI"(2) + C FI(3).FIC1) )

FI'(2) .- ------------------------------
k+1

Hierin stelt Fl' '(2) de oude waarde van Fl'(2) voor.
Voor k is de waarde 3 toegepast hetgeen ertoe leidt dat een
verandering na ~ vullingen tot op een factor lie uitgevoerd is.



- 60 -

TenslDt~E wErd Dok Met aanpassen van de
grefdoseerflow beperkt tot 2 ~ per keer zodat de
en daarmee de setpoints voldoende tijd kregen
veranderende situatie aan te passen.

mic!den- en
:-estgewichten
zioh aan de

Hiermee werd een stabiele aanpassing verkregen die
vullingen met voldoende nauwkeurigheid een optimale
van setpoints en klepstanden kan bereiken. Daarmee
besturing aan de gestelde Eisen.

8.~ Resultaten aanpassing.

in ca. 35
afstelling

voldoet de

In bijlage 8 is de aanpassing gedocumenteerd in de vorm van een
grafische weergave van het verloop van de drie setpoints en de
drie klepstanden bij de eerste 50 vullingen. Hierin is te zien
hoe de klepstand van de grofdosering in 36 vullingen naar een
maximale waarde oploopt waarbij de productflow meer dan 15 kg/so
bedraagt. De exponentiele toename komt precies overeen met de
bedoelde 2 ~ per keer. In het verloop van setpoint 5(3) is goed
te zien hoe de flowvergroting leidt tot de verlaging van het
setpoint. Na de veertigste vulling verandert dit setpoint
nauwelijLs mear.

De klepstand K(1) van de fijndosering wordt bij de eerste 25
~egingen driemaal aangepast waarna nog slechts een min of meer
toevallige verhoging voIgt bij de ~6-e vulling. In het verloop
~an het setpoint SCI) wordt elke aanpassing van de
fiJndoseerflow door een sprongsgewijze verandering van het
setpoir.t geLenmerkt. 001: ziJn in het verloop van 5(2) de
e>:trap:::Jlaties bij ce ':eranderir.g 'Jan K(2) duideliJk te
herkennen.

In bijlage 8 zijn de vultijd en de fout in het eindgewicht van
de ee:-s~e SO ~~llingen grafisch weergegeven. Hieruit blijkt dat
de ~ultiJd bij de eerste vullin~en ca. 1~ sec. bedraagt en na 35
vullingen een minimale waarde van ongeveer 7,2 sec. bereikt. Het
eindgewicht ':cldcet biJ vrijwel aIle vullingen aan de gewenste
nauwJ:euri;he':"d.

De prestatie van de automatische afzakautomaat met de
s=ho~elklep kon gerelateerd worden aan die van de normale
driefasendosering doorelat Matam boven de weegbunker van de
proefopstelling een normale doseereenheid met schroef en
trilgect monteerde veor andere proeven. Uoor de Spectrum
compute:- werd eer. programma gemaakt waarmee deze, vol gens op het
teetsenbord instelbare setpoints, de schroef en de trilgoot kon
besturen. Hierbij sleek dat ::::01: biJ eli t s~steem de mir.imale
vultiJd biJ een maximale afwiJking van 25 gram ca. 7 sec.
bedroeg. Kortere '!ul ti j de.:. waren weI mogel i J k door een hogere
afstelling van de setpoints, maar hierbij traden dan regelmatig
gewichtsaf~iJI:ingen op die 25 gram ruim overschreden.
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Het is begriJpeliJk dat de prestaties in snelheid en
nauwkeurigheid van de beide systemen ongeveer geliJk ziJn.
EnerziJds ziJn de flows biJ de schroef en de trilgoot mechanisch
optimaal aangepast aan de omstandigheden, anderziJds kan de
automatische setpointafstelling volgens vaste regels de
setpoints nooit beter afstellen dan door menseliJk inzicht
mogeliJk is.

Aangezien beide systemen volgens hetzelfde principe werken kan
uit het feit dat het automatische systeem na 35 vullingen
dezelfde prestatie levert als het door mensen optimaal
ingestelde systeem geconcludeerd worden dat de aanpassing
correct functioneert.



- 62 -

10. UALEFFECT

In de minimale vultijd van ca. 7 sec. komt twee keer de D,S sec.
voor die nodig is om ervoor te zorgen dat na elke overschakeling
de deuk in de flowgrafiek zeker voor het volgende setpoint ligt.
Dit is nodig omdat anders het restgewicht van de volgende
doseertrap sterk beinvloed wordt waardoor het nut van de
driefasendosering verloren gaat. 20als reeds eerder opgemerkt
worden de deuken in de flow grafiek zeker voor een deel
veroorzaakt doordat de productflow werkelijk tijdelijk kleiner
is, zoals optisch waargenomen kon worden aan de dichtheid van de
productkolom onder de klep.

Uan de andere kant kon duidelijk worden waargenomen dat dit
niet de enige oorzaak is, aangezien vaak de flow in de
flowgrafiek tot nul terugliep terwijl de echte flow wel afnam op
dat moment, maar zeker niet tot nul. Daarom is een deel van de
deuken blijkbaar te wijten aan een effect dat de flow, zoals
bepaald uit de aanwijzing van de weger, kleiner laat lijken dan
hij in werkelijkheid is. 20als eerder opgemerkt zou hierbij de
valkracht een rol kunnen spelen. Daarmee zou het effect aan
bepaalde wetmatigheden gehoorzamen en dus in principe
compenseerbaar zijn. Hierdoor zou dan de gemiddelde vultijd
aanzienliJk verkort kunnen worden doordat de veiligheidsafstand
ten behoeve van de deuken zou kunnen vervallen.

10.1 Ualkracht

Het valeffect houdt in dat de productflow door de impuls van de
productdeeltjes die op de weger vallen voor een extra kracht op
de weger zorgt, naast de kracht die door de massa van de
geaccumuleerde hoeveelheid product wordt uitgeoefend. Op de
loadcel In de weger wordt dus een kracht uitgeoefend :

F - Fm + Fv
waarin Fm de kracht tengevolge van de productmassa is en Fv de
kracht veroorzaakt door de flow.

Over hat verband tussen de valkracht Fv en de productflow is
met zekerheid te stellen dat een grotere flow voor een grotere
valkracht zorgt. Of het verband echter lineair of bijvoorbeeld
kwadra~lsch is en of de valkracht aIleen door de grootte van de
produc~flow of ook door producteigenschappen bepaald wordt, is
niet bee.end, terwijl hierover ook in de literatuur niets te
vinden bleek. 20als reeds eerder vermeld zou het wenseIijk zijn
hierover meer te weten te komen door experimenten en metingen,
maar da~ bleek niet mogelijk met de beschikbare middelen.
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Aangezien de groFdosering met een grote Flow gepaard gaat is
tijdens de eerste vulFase de valkracht Fv relatieF groot.
Doordat bij de overschakeling naar de middendosering de Flow
plotseling veel kleiner wordt neemt ook de valkracht aF. Tijdens
dit aFnemen is de toename van de totale kracht op de weger dus
tijdelijk kleiner, hetgeen zich maniFesteert in de deuken in de
FlowgraFiek.

Het valeFFect zorgt voor hat tijdelijk kleiner lijken van de
productFlow. Aangezien de werkelijke productFlow hierdoor niet
bepaald wordt is de beinvloeding van de restgewichten hiermee
niet te verklaren. De oorzaak hiervan is gelegen in het Feit dat
het gewicht dat door de weger aangegeven wordt na de
overschakeling weinig toeneemt, met als gevolg dat de weger
bijna stilstaat of soms zelFs terugloopt terwijl het echte
gewicht natuurlijk normaal oploopt. Aangezien de aanwijzing van
de weger bepaalt of een setpoint overschreden is gaat het bijna
stilstaan van de weger gepaard met een grote onnauwkeurigheid in
het aFschakelmoment. Anders uitgedrukt is de indicatieve waarde
van de weger, over de vraag of de doseertrap uitgeschakeld moet
worden, nihil als de weger stilstaat.

10.2 Simulatie.

Om na te gaan of het valeFFect inderdaad op de beschreven wijze
voor de deuken verantwoordelijk zou kunnen zijn is op de
computer een simulatie uitgevoerd van het overschakelen van groF
naar middendosering. Hierbij werd ervan uitgegaan dat de echte
productFlow lineair toe- en aFneemt volgens Figuur 30.

Figuur 30.
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De simulatie werd uitgevoerd in tijdstapjes van 35 ms. 20 werd
steeds na 35 ms. het echte gewicht bepaald volgens de toename
die door de flow aangegeven werd. Het schijngewicht tengevolge
van de valkracht werd bepaald volgens de aanname dat de
valkracht evenredig is met de productflow. Uitgaande van de som
van schijngewicht en echt gewicht als totale belasting van de
weger werd de aanwijzing van de weger bepaald, rekening houdende
met de analoge traagheid en de middeling. Uit de aanwijzing van
de weger werd dan steeds de flow bepaald op dezelfde wijze als
bij de setpointregeling. De berekeningen voor de simulatie
werden uitgevoerd met een Basic-programma op de Spectrum,
waarvan de listing in bijlage 10 te vinden is. De resultaten van
de simulatie werden grafisch op het beeldscherm of de printer
weergegeven. Dit leverde o.a. figuur 31 op, waarin de uit de
wegeraanwijzing bepaalde flow is weergegeven naast de echte
productflow. De vorm en grootte van de deuken in de flowgrafiek
komen vrijwel overeen met de werkelijkheid.

Figuur 31.

Bovenstaande grafiek werd verkregen door uit te gaan van een
verband tussen schijngewicht en productflow volgens

Schijngewicht - 0,5 . flow
Uolgens dit verband levert de grofdoseringsflow van 15 kg/so een
schijngewicht op van maar liefst 7,5 kg.
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10.3 Compensatie.

Uit de simulatie kan geconcludeerd worden dat de afwijkingen in
de gewichtsweergave van de weger en de flowmeting die hierop
gebaseerd is veroorzaakt kunnen worden door het valeffect.
Indien dit valeffect in de practijk niet door stochastische
eigenschappen beheerst wordt moet het in principe mogelijk zijn
om de het door de weger afgegeven gewicht te corrigeren voor dit
effect. Hierbij moet opgemerkt worden dat het niet nodig is om
ervoor te zorgen dat het aangegeven gewicht precies gelijk is
aan het echte gewicht. Zo is een bepaalde offset volledig
toelaatbaar omdat de regeling van de setpoints zich hier via de
meting van de restgewichten vanzelf op aanpast. WeI moet de
correctie ervoor zorgen dat het stilvallen van de weger vermeden
wordt, zodat het gewicht, met welke afwijking dan ook, een
betrouwbare indicatie blijft voor het stadium van de vulling.
Aangezien dit effect pas in een laat stadium van het project

geconstateerd werd is niet geprobeerd om de besturing met een
dergelijke correctie uit te voeren. Dok deze aanpassing zou voor
producten met verschillende eigenschappen correct moeten werken
en aangezien elk inzicht in de wetmatigheden van het valeffect
ontbreekt zou het ontwerpen van een dergelijk
correctiemechanisme met veel onderzoek en experimenteren gepaard
gaan, waarvoor tijd en middelen ontbraken.

Daarom werd genoegen genomen met de conclusie dat de minimale
vultijd in principe met ca. 1 sec. te verkorten is door
correctie van de gewichtsmeting voor het valeffect.
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11. CCNCU...:s I ES EN AAt.JBEUEL I rJGEtJ .

11.1 Uolautomatische afza~machine.

Uit de ~e~geliJking van de p~estaties van de bestu~inQ met de
geste1de c~it8ria e~ met de p~estaties van de conventionele
afzakappa~atuu~ kan geconcludee~d wo~den dat de ge~ealisee~de

besturing aan de gestelde Eisen voldoet. De automatische
aanpassing ~:an in ca. 35 vullingen een optimale afstelling van
setpoints en ~lepstanden ~ealise~en die tot dezelfde resultaten
leidt als de door mensenhand optimaal ingestelde conventionele
machines.
Aangezien de vulling bij de automatische besturing vol gens

hetzelfde principe uitgevoerd wordt als bij de bestaande
apparatuur wordt de minimale vultijd ook door dezelfde factor en
beg~ensd. Significant is hierbij vooral de looptijd in het
systeem die veroorzaakt wordt doo~ de valhoogte van het product.
Daarom is het aan te bevelen bij de constructie van de machines
voor een minimale afstand tussen doseerklep en weger te zorgen.
Uerbete~ing van de resultaten van de electronische besturing

zou verder nog mogelijk zijn door compensatie van het effect van
de valk~acht.

11.2 Schotelklep.

TiJdens het project is gebleken dat de schotelklep een
uitste~end doseermechanisme is waarmee elke gewenste productflow
snel in te stellen was met voldoende nauwkeurigheid en
reproduceerbaarheid. In tegenstelling hiermee bleken de
conventionele doseertoestellen wezenlijke nadelen te bezitten.
Zo bleek de opbrengst van de grofdoseerschroef sterk afhankelijk
van de tijd tussen twee opeenvolgende vullingen, terwijl de
opbrengst van de trilgoot mede bepaald werd door de
vullingsgraad en daarmee kleiner werd naarmate de trilgoot
langer liep.
Het is daarom te betreuren dat men bij Matam inmiddels besloten

heeft om de ontwi~keling van de schotelklep niet voort te zetten
vanwege de relatief complexe constructie en de slechte
verwachtingen van het gedrag met moeilijke producten. Daarmee is
ooY. de praktische toepassing van de automatische besturing
onwaarschijnlijk geworden.
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11.3 Hardware.

Ioepassing van de goedkope Sinclair Spectrum als besturende
computer heeft bij de ontwikkeling van de besturing niet tot
onoverkomelijke problemen geleid. Weliswaar is bij de
ontwikkeling van de Pascal-programmatuur enige malen ergernis
ontstaan door het verdwijnen van geheugeninformatie en fouten in
de Pascalcompiler, maar in de praktijk van het besturen van de
machine bleek de Spectrum uitstekend te voldoen. Ondanks het
feit dat de computer en de I/O-kaarten bij de proefopstelling
nauwelijks tegen netvervuiling en electromagnetische instraling
beschermd waren werkte de besturing zeer betrouwbaar.
Aangezien het hart van de Spectrum gevormd wordt door een

uitstekend uitgevoerde 2-80 microprocessorkaart is industriele
toepassing zeker mogelijk indien de twijfelachtige onderdelen
van de Spectrum, zoals keyboard, voeding en connectoren ,
vervangen worden. Of het uitvoeren van deze aanpassingen
financieel nog interessant is zal door nader onderzoek moeten
blijken.

Inmiddels is door Matam met de medewerking van een stagiere van
de I.H. Eindhoven een project gestart dat moet leiden tot
industriele toepasbaarheid van de Spectrum.
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rzakautomaat met atweglng
a een wegend opgehangen
mker, bestemd voor pro
Jktsoorten die hoegenaamd
M!n nelglng tot aankleven
tbben en niet sterk stuivend
I flu',Ctiserend zljn.

oor speciale ultvoering als
llf-repeterende vol-automaat
,et teller van het gepasseerde
antal weglngen respectleve
k teller met voor-instelllng
an het gewenste aantal we
,ngen, tevens te gebrulken
)Or bulkverweglng: inname
In grondstoffen, beladen van
..Ikwagens, vullen van con
,Inerse.d.

landaard ultvoerlng met
eegvermogen van 50 kg,
:haalverdellng per 100 9
aardoor ultleesbaar op 10 g.

ewenst gewicht zeer eenvou
ig en traploos Instelbaar van
f 15 kg, aanpasbaar op klel
Ire gewlchtshoeveelheden.

tweegnauwkeurtgheld bin
en + of - 25 9 per weglng en
Innen + of -1 0 gals gemld
81de van 10 opeenvolgende
eglngen.

tzakcapacltelt 8 tot 12 t1h In
Ikken van 25 kg of 14 tot 20
h In zakken van 50 kg, afhan
elljk van soortelijk gewlcht en
IOpelgenschappen van het af
I wegen produkt en van de
Mtgepaste doseerlnrlchtlng.
oor plaatsing van 2 atweeg
8nheden boven een gemeen
chappelljke storttrechter ken
e capacltelt nagenoeg ver
ubbeld worden.
oor ultvoering met een weeg
ermogen van 100 kg bedraagt
e capacltelt blj bulkverwe
ing 24 tot 30 t1h per atweeg
enheid.



mlng met soortelljk gewlcht.en
loopelgenschappen van het af
te wegen produkt en hlerdoor
geschlkt voor het afwegen van
zeer ulteenlopende produkt
soorten.

• Desgewenst kan de nauwkeu
righeld van ledere wlllekeurige
afweglng door dlrekte aflezlng
op de grote klokschaal gekon
troleerd worden.

• De afweegnauwkeurigheld is in
zeer hoge mate ongevoellg
voor trlllingen uit de omgevlng.

Storttrechter met een wisselklep
voor afzakken/bulkverweging met
enerzijds een zakmond met eventu
eel een elektro-pneumatische zak
klem en anderz~ds een aansluilflens
voor de atvoer-transportinrichting
van het in bulk afgewogen produkt.

schadiging van de persprodukten
vrijwel totaal vermeden. De rotorlift
kan verlengd worden waardoor de
afweegautomaat bijzonder gemak
kelijk inpasbaar is in bestaande situ
aties.

• De afweglng wordt in 3 stappen
uitgevoerd waardoor komblna
tie van hoge capacltelt en ulter
ste afweegnauwkeurlgheid.

• Het verloop van de dosering
kan uit het beweglngsgedrag
van de weegwljzer worden af·
gelezen aan de hand waarvan
de afslagkontacten recht
streeks geplaatst kunnen wor
den In de julste overeenstem-

Doseerlnrlchtlng voor meel- en
persprodukten, bestaande uit een
standaard 1,2 m lange rotorlift
schroef voor de grofstroom en een
onder een voorraadkamer aan de
kop van de schroef aangebouwde 2
traps precisie trilgoot voor de fijn
stroom. Door de speciale vormge
ving van de invoertrechter wordt be-

Ventielzak-vulmachine met een
capaciteit van 5 tot 7 ton/uur in zak
ken van 25 kg of 9 tot 12 ton/uur in
zakken van 50 kg.
Met een op het bedieningspaneel in
stelbare tijdklok voor direkte bepa
ling van de inschakelduur van de
vulschroef, te regelen op produkt
hoeveelheid en soort. Met een elek-
tro-pneumatische zakklem met drukknop-handbediening voor inschakelen bij
het opsteken van de ~ak, tevens signaal voor het starten van het vullen en
automatisch openend na het verstrijken van de inschakelduur. Met een in
hoogte verstelbaar schudplateau met inslelbare slag onder de zakbodem,
levens ingericht voor aulomatisch afwerpen van de zak na het vullen.

MATAM
afweegautomaat DP-Y8
bestaat uit een bunkersnelweger en
een door de weegwijzer gekomman
deerde doseerinrichting.
Op de weegklok zijn 2 van buitenaf
verplaatsbare hulpwijzers aange
bracht. Op de eerste hulpwijzer be
vindt zich het afslagkontact voor het
stoppen van de grofstroom, op de
tweede een dubbel afslagkontakt
voor het in 2 stappen stoppen van
de fijnstroom. Bovendien is nog een
afslagkontact gemonteerd voor de
nulstandkontrole.
De afslagkontacten zijn U-vormig en
bevatten een gediafragmeerde licht
bron en een fotocel welke zich te
genover elkaar bevinden. De weeg
wijzer heeft een dwars geplaatst
vaantje dat bij het passeren door het
afslagkontact de lichtstraal onder
schept, zonder mechanische aanra
king, en hierdoor een schakelsignaal
veroorzaakt.
De bodemklep van de weegbunker
wordt gesloten door een elektro
magneet. Wordt deze magneet
stroom/oos gemaakt dan valt het af
gewogen produkt uit. Bij bekrachti
ging van de magneet wordt de klep
weer gesloten.
De doseerinrichting brengt het pro
dukt uit de invoerbunker in de weeg
bunker, en is hiervoor ingericht met
grofstroom en 2-traps fijnstroom.
Na kontrole of de bunkerklep geslo
ten is en de weegwijzer op nul staat
wordt de doseerinrichting automa
tisch ingeschakeld, op grofstroom
en indien als afzonderlijk orgaan
aanwezig, eveneens op grote op
brengst van de fijnstroorrl. Het in de
weegbunker gestort produkt veroor
zaakt het oplopen van de weegwij
zer en zodra deze het eerste afslag
kontact passeert wordt de grof
stroom uitgeschakeld. Aanvankelijk
loopt de weegwijzer nog vrij snel
door wegens het navallend produkt
van de grofstroom doch spoedig is
de wijzersnelheid in overeenstem
ming met de aanvoer over de fijn
stroom op hoge opbrengst. Zodra
het volgende afslagkontact bereikt
wordt schakelt de fijnstroom over op
lage opbrengst en neemt de snel·
heid van de weegwijzer nog verder
af. De produktaanvoer is nu zeer ge
ring en volkomen gelijkmatig en
daardoor de snelheid van de weeg
wijzer langzaam en volkomen een
parig. Zodra het laatste afslagkon
tact bereikt wordt stopt de fijnstroom
en voigt signaal dat de weging ge
reed is. De bodemktep opent op van
de uitvoering afhankelijk kommando
en de afgewogen hoeveelheid pro
dukt wordt in een keer uitgestort. De
bunkerklep sluit automatisch en na
kontrole van de nulstand wordt aan
de volgende afweging begonnen. In
dien na het lossen van de vorige af
weging de weegwijzer niet op nul te
rugkomt, b.v. door in de weegbunker
aanhechtend produkt, dan wordt de
volgende afweging niet gestart doch
opent de bodemklep zich opnieuw
en wordt direkt daarna weer krachtig
gesloten. Dit repeteert automatisch
tot het achtergebleven produkt door
het schokeffekt op de weegbunker
alsnog uitvalt en de weegwijzer op
nul komt of tot de weegwijzer op nul
gesteld wordt met de uitwendige
knop van de direkte nulstelinrichting.
Het scherp tikkend geluid van de bo
demklep bij herhaald openen en
sluiten is een signaal naar buiten
voor de toestand waarin de afweeg
automaat zich bevindt.

-val van de'grof-dosering. De Irilgool
rl<I nu op hoge capac/leil.

,f-dosering wordl uilgeschake/d.

,malische conlrole van de
and v66r hel begin van iedere weging.

, lri/gool wordl overgeschakeld op /age
oacileil.

fide fijndosering. Door de zeer
ngzame dosering van de laalsle 200
am wordl hel ingesle/de gewicht
izoflder nauwkeurig afgewogen.



Doseerlnrlchtlng voor niet goed lopende en zeer kwets
bare produkten en, na bekleding van de transportgoot met
slijtvast materiaal, voor abrasieve produkten. Bestaande
uit een trilgoot voor het in 3 trappen uitvoeren van de dose
ring, capaciteit van iedere trap afzonderlijk instelbaar op
het bedieningspaneel en daardoor bijzonder aan te beve
len wanneer vaak kleinere gewichtshoeveelheden moeten
worden afgewogen. Geen produktbeschacliging en rest
1005 te ledioen.

•••

- ..,~

•

De weegkolom wordl met beton
boulen op de vloer vastgezet, even-,
als de opvangtrechter onder de bun
keruitloop. De doseerinrichting
wordt opgehangen aan de invoer
bunker.

De weegbunker bevindt zich in een
geheel omsluitende stofkast waarop
doseerinrichting en ondertrechter
aansluiten met een schuimrubber
band, ter vermijding van het over
brengen van Irillingen. Ook de be
lIestiging lIan de weegbunker aan
het weegmechanisme is stofdicht
uitgevoerd. Eventueel door een af
voertransportinrichting veroorzaakte
luchtdrukverschillen hebben geen
invloed op de alweegnauwkeurig
heid.
Op het wegend gedeelte zijn 2 uit
klapbare steunen aangebracht voor
het aanhangen van gewichten zodat
de blijvende nauwkeurigheid van het
weegwerktuig zelf ten aile tijde zeer
gemakkelijk gekontroleerd kan wor
den, zonder enige demontage.
Het weegwerktuig is uitgevoerd in
een zeer degelijke, onderhoudsvrije
MATAM konstruktie zonder messen
en meskussens of andere los in el
kaar liggende en aan slijlage pnder
hevige onderdelen, waardoor maxi
male weegnauwkeurigheid en be
drijfszekerheid. Met star gekoppeld
dubbel pendulum weegmechanisme
en hydraulische demper waardoor in
hoge mate ongevoelig voor trillingen
uit de omgeving. Met direkte nulslel
inrichting en met drukknoppen voor
handbediening voor bedrijf buiten
het automatiseringssysteem. Geba
seerd op tientallen jaren regelmalig
geaktualiseerde ervaring en honder
den aeleverde afzakslalions.

Doseerlnrlchtlng voor speciale omstandighe
den en voor produklsoorten die slechts in gerin
ge mate aan trillingen mogen worden blootge
steld. Bestaande uit een bandtransporteur voor
de grofstroom en een onder een voorraadka
mer aan de kop van de band aangebouwde 2
traps precisie trilgoot voor de fijnstroom. Geen
produktbeschadiging en restloos te ledigen.

Storttrechter mel een zakmond
zonder zakklem en een in hoogte
verstelbare zakkensteun waarop de
zakbodem rust tijdens hel instorten
van het produkl zodat de valkrachl
door deze sleun wordl opgevangen
en de bovenkanl van de zak gemak
kelijk mel de hand om de zakmond
gehouden kan worden. De hoogte
van de onderkanl van de zakmond is
aangepast op deze werkwijze en be
draagl 1050 mm. Het kommando
voor het openen van de bodemklep
wordl gegeven met een voetpedaaL

Voor losgestorte produktont1langst
of bulkverweging kan de alweegau
tomaat zelfrepeterend worden uitge
voerd waarbij de weegbunker auto
matisch lost zodra het ingestelde ge
wicht is bereikl en na kontrole van
de nulstand automatisch aan de vol
gende alweging wordt begonnen.
De automaat kan dan worden voor
zien van een teller van het aanlal
wegingen en/of van een teller met
voor-instelling van het gewenst aan
tal wegingen bij het bereiken waar
van automatisch gestopt wordt.

eerlnrichting voor goed en re
1atig lopende produkten, be
nde uit een elektro-pneumatisch
ende schuifklep voor de grof
Jm en een 2-traps precisie tril
I onder een omloopkanaal voor
ijnstroom. Geheel restloos te le
'n en produktbeschadiging totaal
9sloten.

nnear het nodig is om een aantal
;chillende produkten alwisselend
e zakken, kan voor iedere soort
I voorraadbunker voorzien wor
I met een eigen doseerinrichting,
anig gegroepeerd dat aile do
rinrichtingen uitmonden boven
centrale weegbunker. Door in
kken van de silokeuzeknop op
bedieningspaneel kan dan van·
ene op het andere produkt wor-

I overgeschakeld, zonder ver
ht leegdraaien en zonder restwe
~.

rttrechter met een zakmond met
I elektro-pneumatische zakklem
t 2-hands veiligheidsbediening
gen instelbare tijdschakeling voor
Jmatisch enigszins vertraagd af
en van de zak zodat ook het na
end produkt er in opgevangen
·dt. De hoogte van de onderkant
I de zakmond is aangepast op
:e werkwijze en bedraagt 1400
I. In voorkomend geval wordt de
mond met klem geheel aange
it voor werking in kombinatie met
I zakaansleekaulomaat.



l:akstation met schuifklepltrilgoot doseerinrichting en zwaartekracht
1tielzakvuller, uitsluitend bestemd voor zeer goed en regelmatig
oende produktsoorten.

:::
II-automatisch afzakstation met trilgoot doseerinrichting. zakaansteekauto
lat. zakspreidautomaat, etikeneerautomaat en automatische naaimachine.

Dubbel afzakstation. elke eenheid rTJet kombinatie van rotorliftschroefltrilgoot
en schuifklepltrilgoot doseerinrichting en met elektro-pneumatische
zakklem.

Vol-automatisch afzakstation met schuifklepltrilgoot doseerinrichting.
zakaansteekautomaat, zakspreidautomaat. etikeneerautomaat en aut.
naaimachine met ruiterband.

afzakstatlons
• Netto afzak- en afzak/bulk

automaten
• Bruto afzakautomaten
• Gekomblneerde

afzakautomaten
• Afzakautomaten voor fljn-

Afzakstation met zakaansteekautomaat.utomatisch afzakstation met kombinatie van rotorliftschroefltrilgoot en
:huifklepltrilgoot doseerinrichtingen en met 2 ventielzakvulmachines
1der aut. wisselklep.

ATAM Leverlngsprogramma:
Industrlesnelwegers
Bunkersnelwegers
Automatlsche
doseerinstallatles
Interne transportmlddelen
Werksllo's voor stortgoederen
Invoerbunkers voor

stulvlge beluchtlngsgevoellge
poeders

• Afzakcarrousels
• Zakontluchtingsapparatuur
• Automatlsche monsternemers
• lakaansteekautomaten
• Bandtransporteurs

• lakspreldautomaten
• Automatlsche zakslultinrlchtlng
• Etlketeerautomaten
• lakmanlpulatle apparatuur
• semi-aut. Palletlseermachlnes
• Vol-aut. Palletlseermachlnes
• Vrachtwagenbeladlngsbanden

(omplete vol-automatische afzakstations voor aile produktsoorten
Intwerp Levering Montage Inbedrijfstelling - Service
L. ....... & &=__1. •••A_A... ..A.....llft ....:_ft.. ...... ftllft.. _AA..IIA..A ..
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BIJLAGE 3

PDSITIDNIER-EINHEIT
MIT POTENTIOMETER-WEGAUFNEHMER
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Me8e und Anordnung der Ventlle CD u. @

CD Schlelchgangventil (Grundausstattung)
@ Eligangventli (Zusatzausstattung auf Bestellung)

Einbaulage: Schlelchgangventil CD vorzugsweise
senkrecht nach oben. Abweichungen von
dieser Lage bis 900 nach allen Richtungen
zulassig.

ZUbehor slehe Katalog Sleuerungslechnlk, Induslrle·Programm,
Reglsle' 9

Ansicht X

Bau·
groBe Ausluhrung Beslellnummer A B C 0 E K K, L M N 0 P p,. Pt R U W SW, SW2

Schlelchgang 5257421 .. 0 -
24 13I 65 M 16xl,5 36 110 49 33,5 45,5 78 59 105 70 14 8x1 8xl M8 12

Eligang - 76

Schlelchgang 5257441..0 -
30 17II 95 M 20x 1,5 46 125 75 36 52 87 76 117 85 17 8xl 8x 1 M10 40

Eligang 5257442 0 88

Schlelchgang 5257461 .. 0
85

-
III 140 M 27x2 63 145 110 39,5 62,5 109 99 135 110 18 8x 1 8xl M12 41 24

Ellgang 5257462.0 107

• DruckluftanscnluB Scnlaucnslutzen lUI Kunslsloffrohr DZW Kunslslotfschlauch 8.,
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POSITIONIER-SYSTEM
MIT POTENTIOMETER-WEGAUFNEHMER

ZWECK Mit dem Positionier-
System werden elektrisch

vorgegebene ZylinderhUbe stufenlos ange
fahren und gehalten.
So kbnnen auch grbBere Massen bei entspre
chender Genauigkeit mit allen Vorteilen des
pneumatischen Antriebsund derelektrischen
Signalverarbeitung automatisch positioniert
werden.

AUFBAU Pneumatik-Zylinder mit
Wegaufnehmer @ und

Schleichgangventil CD sind aufeinander

p1---
I n

I
CDI

!
I

I
I

@I
I
I

I
001

abgestimmt und zu einer Positionier-Einheit
zusammengebaut. Zusatzlich kann die Ein
heit mit einem Eilgangventil ® ausgerUstet
werden. Del' zugehbrige Elektronik-Regler
ist fU I' Schaltschra~keinbau vorgesehen.
Positionier-Einheit und Regier zusarnmen
ergeben das komplette Positionier-System.

FUNKTION Proportional zum
Zylinderhub Iiefert

del' Potentiometer-Wegaufnehmer ein wert
kontinuierliches Gleichspannungssignal.
Del' elektronische Regier vergleicht diesen
1ST-WERT mit dem extern vorgegebenen
SOll-WERT und regelt Uber seinen Ausgang
die Ventilbaugruppen. Diese dosieren die
Druckluft in den Zylinderkammern entspre
chend den vorliegenden Abweichungen.
Je nach AusfUhrung del' Positionier-Einheit
kbnnen in Verbindung mit dem Regier
Sicherheitsfunktionen realisiert werden.
Standardfunktion:
Kolbenstange bei Ausfall del' Betriebs
spannung "stop".
Sicherheitsfunktion:
Kolbenstange bei Ausfall del' Betriebs
spannung "einfahren" odeI' "ausfahren"
auf Anfrage.

Bestellnummern und lechnlsche Dalen BaugrbBe I BaugrbBe II Baugro8e III
der Poslllonler-Elnhellen

Schleichgang 5257421 .. 0 5257441..0 5257461 .. 0

Eilgang -', 5257442 .. 0 5257462 .. 0

Max, Masse an der Kolbenstange 30 kg BOkg 1BOkg

Max. Gegenkraft 30 daN BOdeN 1BOdaN

GenaUlgkeil (vom Gesamthub) S± 1:25% s±0.5% s±0,3%

Vmax, Schlelchgang 5Omm/s 20mm/s 12 rMlIs

Vmax, Eilgang - 250mm/s 130mm/s
POSlltonlerzeil1150· s3,5s s2.0s s3.0s
Lleferbare HUbe 50, 100. 150. 200. 250 mm 50. 100, 150, 200, 250. 300, 400. 500 mm

Zulasslges Medium Druckluft. gefiltert liber 50 IJm Porenweite

Belnebsdruck min. 6 bar. max. 10 bar

Umgebungslemperatur +5°C .. ,+50°C
Eleklnsche Anschlusse Steckdose mit Stopfbuchsverschraubung Pg 9 x7 DIN 46320

Belriebsspannung Glelchspannung 24 V ± 10%

Slromaufnahme SChleichgang 510 rnA + Eilgang 89 rnA - 599 rnA
Schulzart IP 65 DIN 40050
'1150 gill lur Posltlonlerwege b,s 150 mm bel Ellgangausluhrung (BaugroBe I: SChlelchgangausfuhrung)

Zeit tur langere Posltlomerwege tges, -1150 + es 6s - POSlltomerweg ges, - 150 mm, V - aktuelle Geschw,ndlgkell

Daten bel Rollrelbung ermillell Abwelchende Betnebsbed,ngungen beelnflussen die Kinemallk und sollten deshalb mil uns geklart werden
Be,tellbelsp1el lur Posll,onler,E,nhell GroBe II, Schle,chgang, Hub 300 mm Bestellnummer 5257441 0/300



PgSITIDNIER-REGLER
FUR POSITIONIER-EINHEITEN
MIT POTENTIOMETER-WEGAUFNEHMER

Bestellnummer

Abmessungen B xL xH 102x140x25

Eleklnscher AnschluB Schraubklemmen 2,5LJ

Umgebungstemperatur 5 ~50°C

Belnebsspannung 24V,±1O%

Zulasslge Oberwelligkell 4%

'Stromaufnahme 100mA
(Ausgange unbelastet)

Ausgange: Klemmen
23,24,26,27,29,31,32,34,35 24 V, 600mA
17,18 10 V, 50mA
38,39 (ISlwert-Anzelge) 020mA

Elngange'
Sollwert, Klemmen 13 ... 16 O. 10V, RI- 1MO

0.20 mAo R,-100 0
Potentiometer, ca 5K 0

Istwert, Klemmen 11, 12 0.10V, RI- 1MO

Eilgangausfuhrung

Schlelchgangausfuhrung
(Ausgange 23, 24, 34, 35
und 38, 39 nlcht aktlv)

Technlsche Daten

5460190000

5460190010

AnschluBleltungen fur 5011- und Istwert gegen eleklnsche Storfelder
abschllmen. Schum nur mit OV des Reglers verblndep

Blockschaltblld mit Klemmenplan fur Poslllonter-Elnhellen 5257.

OY Is twrt -"nzlt.
[> 38

Y t121

"'Y1

CIder Y(121 II

"'Y2 oller Z (1401 II

"'Y40

Z t140)

OY,-¥j
~--L. _

2

1st die Z,e/posllion errelcht, schaltet der Regier ein
24 V-Signal auf Klemme 29.
• Regier kann auch fur Posltionier-Elnheiten mit Magnet
feld-Wegaufnehmer verwendet werden: Magnetey (12)
und Z (14) wle dargestellt anklemmen.

Standardfunktion:
Kolbenstange bel Ausfall del Betriebsspannung "stop".
Sicherheitsfunktion:
Kolbenstange bei Ausfall der Betriebsspannung "eln
fahren" oder "ausfahren" auf Anfrage.

WABCO Westinghouse Steuerungslechnlk GmbH & Co.
Bartweg 13, Postfach 911270. Telex 92141 562 wsd
3000 Hannover 91, Telefon (0511) 2136-0
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Bijlage .7
30 PROGR~H FILL;
40
50
60 (/~R

:"C' liE Y:CH~R.;
SO RPP~RST~S~FL~RP~RH:~RR~Y [1 •• 3JOF INTEGER;,
90 SPP:~RR~Y[1•• 310F INTEGER;

100 RSTRIJ:~RR~Y [1 •• 5J OF INTEGER;
110 NEWFLOH:RERL;
120 K:~RR~Y [0 •• 310F INTEGER;
130 KR:~RR~Y [0 •• 310F RE~L;

140 X~POINT,~CC,FLOUD,T~RR~:INTEGERI

150 ~~li1,HSET~HE,EE,FT,N,~HE,~EE,~FT:INTEGER;

160 SEC~STRRT,RD~PT,FIRST,ERRSED:800LERN;

170 UU,TN,GEHICHT~HOUD,FLOH,POS,POUD,PSET,DIFF,HRRGEt,H~RGE2,

180 OUTD~T~:INTEGER;

190 I~W~PS:~RRRY [1 •• 10001 OF INTEGER;
200 SUE,SEE,SFT:RE~L;

210

PROCEDURE TP;
BEGIN
URITE(CHR<16).>
END.;

PROCEDURE LINE 1 (}i. ~i, ::',.>;.: . ; ;,,1 it .,'JEP \ ;
BEGIN
INLINE<#FD.*#2;.#~:/,,#:::c ., "J • ,.#D;)~#~E,4.*#DD,#46,6,#DD,#4E,8.*#CD~

#B~~#24)

END;

PROCEDURE PLOT(X~Y:INTEGER);

BEGIN IF <X>=0)~ND(Y>=0)~ND<X{256)~ND(Y<176) THEN
BEGIN
URrTE<CHR<21'>~CHR<0'>'>;

INLINE<#FD,#21~#3R*#5C~#DD~#46~2~#DD~#4E~4~#CD,#E5,#22 .>

END
END;

22()
230
240
250
2(~·\.'"

270
280
290
300
320
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
4:::0
4~iO

500
510
520
530

PROCEDURE LINE(X~Y:iN'[~' ~

V~R SGNX,SGNY:INTEGER;
BEGIN
WRITE(CHR<21),CHRCO»;

1F X<' 0 THE N S GNX: =-1 L, .>:..
IF Y<'O THEN SGNY:=-j f..L:'
LINE1C~BS<X.>,~BS(Y)~SGNX.

END.;

..

i -" .. .::... I
'J •. ~

: :.. 1.:
_ :.-'.' 1 '
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PROCEDURE COPY.:
BE i7] N
INLINE(#FD,#21,#3~,#5C,

#FD,#CB,#Ol,#CE,
#CD,#AC,#OE,#FD,
#CB .• #01 .• #8E)

540
550
560
570
580
5~"JO

600
6-10 END:

#SC,#DD,#7E,2,#D7)

620
630
640
650 PROCEDURE SPOUTCC:CH~R);

660 BEGIN INLINE(#FD:#21,#3~,
670 END,:
6:::0
690
700 PROCEDURE PR~TCX,Y:IHTEGER);

710 BEGIN IF (X)=0)~NDCY>=O)~NDCX<=21)~ND(Y<31)THEN BEGIN SPOUTCCHR(22»;
720 SPOUTCCHRCX»;
730 SPOUT(CHRCY»
740 END
750 END.:
760
770
780 PROCEDURE SPCI:INTEGER);
790 BEGIN SPOUTCCHRCI»
BOO END.: .
810
€:20
830 PROCEDURE BL~NK(1:1NTEGER):

840 BEGIN PR~TCI,O);

850 HRITE(P ')
8(£,0 END;
870
8:::0
890 PROCEDURE UPD~TE;

900 BEGIN
910 HOUD:=GEHICHT;
920 USE R <' - 536 ) ; GEHI CHT: =- P £ ti; ,; -. , ..: Ii' . 3 EP .> ,:

930 IF (~BS(GEHICHT-HOUD)<1000 ~N~\~~~!~HT>UOUD-20)THEN

940 FLOH:=ROUNDC(2*FLOH+30*(&f~~[rlT~0UD»)!3);

950 POUD:=POS;POS:=ORDCINP(63);
960 DIFF:=POS-PSET;
970 IF (DIFF>~~RGE2) THEN UU;:16
<;1:;:0 ELSE IF CDIFF>H~RGE1'> THEft' ~hl.~'.(J

990 ELSE IF DIFF<-~~RGE2 THEN UU:=3_
1000 ELSE IF DIFF<-~~RGEl THEN UU:=5
1010 ELSE UU:=O;
1020 IF PSET=~[O] THEN UU:=16;
1030 OUT(127,CHR(UU» END;
1040

..
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105()
1060 PROCEDURE NOTE;
107() BEGIN
1080 IF POINT(=1000 THEN
1090 B£GIN
1100 HfPOINTJ:=GEHICHT;
1110 IfPOINTJ:=FLOH;
1120 PSfPOINTJ:=PSET;
1130 POINT:=POINT+l
1140 END
1150 END;
1160
1170
1180 PROCEDURE HRITCN,IzINTEGER);
1190 V~R TIHE:INTEGER;
1200 BEGIN
1210 TI Itt E : =0 ;
1220 HHILE TIHE(=N DO
1230 BEGIN
1240 UPD~TE;

1250 IF 1=1 THEN NOTE;
1260 TIME:=TIHE+l
1270 END
1280 END,:
1290
1300
1310 PROCEDURE EMPTY;
1320 VAR I:INTEGER;
1330 BEGIN
1340 OUTC127,CHR(192»);I:=O;HHILE 1·:10000 VO I:=I+l,OUTC127,CHRCO»1
1350 H~ITC90,O)

1360 END;
1370
1380
1390 PROCEDURE INCP.E~::'·['; !:Ili!L. LIP';,·-!.· ...

1400 V~R NEHK,J:INTEG£R;
1410
1420 BEGIN
1430 t:R[ I J:=K[OJ+R*U~R[~' )-f:r,.'!_, , .
1440 IF KRfIJ.>200 THEN f;'F:,'{!J:=;:<',.':
1450 NEHK:=ROUNDCKRC]]);
1460 IF 1=1 THEN
1470 FOR J:=1 TO 5 DO
1480 RSTRIJCJJz=ROUNDCRSTRIJfJJ*«(NEHK-KfOJ)!CKC1J-KCOJ»);
1490
1500 RPf I J :=ROLlND( RPf I J*( OlE.l·it,.·j'{· oj) / 0;[ I ]-KfOJ.>.>.>;
1510 RM[IJ:=ROLlND(RH[IJ*«N£HK-~[0])!(KfIJ-K[OJ)'»;

1520 lif I J:=NEHK
1530 END.:
1540
1550
1560 PROCEDURE LE~RN;

1570 V~R ~,PO,HF3,Pl,SOH:INT£G£R;

1580 OK,RE~DY,FOUND,STOP:BOOLE~N;

15~iO

1600
1610
1c20
1630
UAO
1650

BEGIN
PO:=l;RE~DY:=FRLSE;

Pl:=l;
HHILE P1(4 DO
BEGIN SPPfP1J:=O;P1:=Pl+l END;..
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1660 PO:=l;READY:=FALSE;
1670 HHILE NOT READY DO
1680 BEGIN
1690 IF PSCPOJ>PSCPO+1J THEN
1700 BEGIN A:=3;HHILE PSCPOJ<>KCAJ DO A:=A-1;SPPCAJ:=PO END;
1710 READY:=SPPC1J<>O;
1720 PO:=PO+1
1730 END;
1740
.1750 A: =3;
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1:::40
1:::50
le60
1:;:70
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
l~qO

1 'i':::0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
21BO
2190
2200
2210
2220
2230

HHILE A>O DO
BEGIN
PO:=SPPCAJ.:
HHILE (ICPO+16J>ICPO+15J> DO PO:=PO+l;
FLCAJ:=ROUND«ICPO+1SJ+ICPO+16J+ICPO+17J+ICPO+18J+ICPO+19J>15>;
H:=A-l
END;

FOR A:=2 TO 3 DO
BEGIN
PO:=SPPCAJ+15;FOUND,=FALSE;
HHILE NOT FOUND DO
BEGIN
FOUND:=(ICPO+1J>=ICPOJ)RND(ICPO+2J)=ICPOJ>RND (ICPOJ<O.4*FLCRJ>,
FOUND:=FOUND RND (ICPO+4J>zICPOJ>;
PO:=PO+l
END;
RSTCAJ:=HCPO-JJ-SCHJ;RPPCAJ:=PO-l

END·. ,
RSTC1J:=GEHICHT-SC1J;

IF RSTRIJC1J=O THEN FOR po:=! T~ 5 DO RSTRIJCPOJ:=RSTC1J;
RSTRIJCSJ:=RSTPIJr4J;
RSTRIJC4J:=RSTRIJfSJ:
RSTRIJC3J:=RSTRIJ[2J:
RSTRIJC2J,=RSTRIJl17;
RSTRIJCIJ:=RSTfiJ;

~:=2;

HHILE A<=3 DO
BEGIN
IF RSTCRJ.>RPCAJ THEN PPf.Yj ~ '':.:rt,q]
ELSE RPC AJ ",RHC AJ+ROliN.':,': ~!. ;:,.#, AP[ P/}-.&!./t!C AJ >>;
IF RSTCAJ<RHCAJ THEN RM[Hj:=RS7[~J

ELSE RHCAJ:.RHCRJ+ROUND(O.05~(RPCAJ-RHCRJ»1

A:=A+l END;

RPC1J:=RSTRIJC1J;RMC1]:=RST~;'JC1];

FOR A:=2 TO 5 DO
BEGIN IF RSTRIJCAJ>RPC1J THEN RPC1J:=RSTRIJCAJ,
IF RSTRIJCAJ<RHC1J THEN RM[1J:=PSTRIJCAJ END;
IF FLC3J<15000 THEN INCRE~SE(3~1.02);

IF SEC THEN NEHFLOH:=SQRTCFLC3J*FLC1J>
ELSE NEHFLOH:=(3*NEHFLOH+SGRT(FLC3J*FLC1J»14;
IF CNEHFLOH<0.95*FLC2J> THEN INCRERSE(2,O.9S>;
1F <' NE HF LOH ;"J. OS*F!-J 7:! '- T.1!_E'i_ ! NCRE AS~ ~?! 1:02>;

••
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2240
2250 IF 0.5*(RPf1J-RMf1J»~CC THEN INCRE~SE(1~0.98)

2260 ELSE IF (RPf1J-RMf1J)-10(~CC THEN INCRE~SE(1~1.02);

2270 HHILE Kf1J{K1 DO INCRE~SE(1~1.05);

2280 HHILE Kf2J-Kf1J(=H~RGE2+5 DO INCRE~SE(2~1.05);

2300 Sf1J:=HSET-ROUND«RSTRIJf1J+RSTRIJf2J+RSTRIJf3J+RSTRIJf4J
2310 IJf5J)/5).:
2320 Sf2J:=ROUND(Sf1J-RPf2J-0.5*FLf1J);
2330 Sf3J:=ROUNDCSf2J-RPf3J-0.5*FLf2J);
2340
2350 S£C:=F~LSE;

2360 END;
2370
23£:0
23'iJ O
2400
2410 PROCEDURE FILL;
2420 V~R H1:INTEGER;
2430
2440 BEGIN
2450 ER~SED:=TRUE;

2460 GEHICHT:=O;HOUD:=O;FLOH:=O;
2470 EMPTY;
24:::0
2490 IF FIRST THEN
2500 BEGIN
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2610
21:'20
2630
21£,40
2650
2660
2,570
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
27 'iJO

PSET:=1;U~!TC30~0);

~HILE FLOU<300 DO
BEGIN UJ:=GEHICHT;PSET:=PS£Tr4;U~ITC30~0),FLOU:6GEUICHT-UJ

Kf1J:=PSET;KRf1J:=PS£T;~1:=PSET;

UHILE FLOU>O DO BEGIN PSET:=PSET-2;H1:=GEUICHT;U~ITC30,0);

FLOU:=30*(GEUICHT-U!)
END.:
KfOJ ,-=PS£ T.:
PSET:=KfJJ;HRITI00.0':
U1:=GEUICHT;
PSET:=KfOJ;HRIT(!20~0':

RP f 1 J : =GEHI CH T- H1-:; C' ,:~ !\) '.,' . "-" ,,J f< i}:
SfJJ:=USET-JO*RP[lJ:
PSET:=KfJJ+H~RG£~~5;u~!r,

UHILE (FLOU{200t» V0
BEGIN PSET:=PS£T .... 3;1-i/~.~T '" ,)) ENT,);
Kf2J:=PSET;KRf2J:=PSET;
U~ITC60,O);

PSET:=KfOJ;UJ:=GEHICHT;
N~IT(90,0)IRMf2J:=G£HICHT-h!;PP[2J:=ROUND(J.5*RHf2J);

Sf2J:=Sf1J-RPf2J;
Kf3J:=KfOJ+2*(Kf2J-KfOJ);KPf3J:=Kf3J;

RMf3J:=3*RHf2J.:
RPf3J:=ROUNDC3*RPf2J);
Sf3J:=Sf2J-RPf3J;
END;

END!

2800 POINT:=J;UHILE POINT{=JOOO DO BEGIN
2810 PSfPOINTJ:=O;IfPOINTJ:=O;PuINT:=POINT+J END;
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2B2()
2830 POINT:=1;
2840 WfHT<"2,0.>;
2850
2860
2.~?O

2:::80
2 I:: 90
2~:}00

2~}10

2930
2~/40

2950
2960
2C,J70
29:3:0
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340

WHILE (FLOH>O)OR(GEHICHT<SC1J) DO
BEGIN
IF GEHICHT<SC3J THEN PSET:=KC3J
ELSE IF GEHICHT<SC2J THEN PSET:=KC2J
ELSE IF GEHICHT<SC1J THEN PSET:=KCJJ
ELSE PSET:=KCOJ,
UPDATE;
NOTE
END;

.
HAIT(60,J);IF FIRST THEN BEGIH
PSET:=KC1J;HAIT(J20,0);HJ:=GEHICHT;PSET:=KCOJ, HAIT (lS0,0)1
RPCJJ:=GEHICHT-HJ;RHCJJ,=RPC1J;
PSET:=J;.'C1J;
SC1J:=HSET-RPC1JI
HHILE GEHICHT<SCJJ DO UPDATE,
PSET:=KCOJ;HAIT(JSO,O);
IF GEHICHT-SC1J>RPCJJ THEN RPC1JlzGEWICHT-SCJJ
ELSE RHC1J:=GEHICHT-SCJJ,
SC1J:=HSET-ROUND«RPCJJ+RHC1J)12)1
SC2J:=SC1J-RPC2J;SC3J:=SC2J-RPC3J EHD;
IF ADAPT AND HOT FIRST THEN LEARN;
FIRST:=FALSE;
PAGE
E/(D .:

BEGIN PAGE;
FOR N:=J TO 5 DO RSTFIJfNJ:=0;
ERASEDI.TRUE;PSET:=O;Pu~:=0;~0UV::0:TARRR:=OIACC:·25J

HOUD:=O,GEHICHT:=O;fL0H::~:r_0UD;=OiNR~GE1:=0;HARGE2,·201

SECI·TRUE;ADAPT:=1RUE;FIR~T:~TRU[;TN:=0;N:=OJPOIHTI.JJ

HSET:=2S000JHE:=O;EE:=O;F T:~):P~~:=O;AEE:=OIAFTI=OI

TNI=NJ

HHILE TRUE DO BEGIN

IF ERASED THEN BEGIN
PAGE;PAGE,
PLOT(0,JJ6);LINE(255,O);
PLOT(0,JOO);LINE(255~O);

PLOT(O,68);LINE(255,0);
PLOT(0,20);LINE(255,O);
PLOT(J26,JOO);LINE(0,-80);

------------- - ----- --

-
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3350 IF NOT FIRST THEN BEGIN
3360 PRRTC10,1);SPC20);SPC1);HRITEC?SETP.1 :?);
3370 PRRTC11,1);HRITEC?SETP.2 :?);
3380 PRRTC12,1);HRITEC?SETP.3 :?);
3390 PRRTC10,17);HRITEC? POS.1 :?);
3400 PRRTCll,17);HRITEC' POS.2 :?);
3410 PRRT(12,17);HRITEC? POS.3 :');
3420 SP(20);SPCO);
3430
3440 IF N>O THEN BEGIN
3450 PRRTC15,1);SPC20)ISPC1);~RITEC'N~HBER,');
3460 PRRTC16,1)IHRITEC'HEIGTH :')1
3470 PRRTC17,1);HRITEC'ERROR :');
3480 PRRTC18,1);HRITEC'TIH£ ,')1
3490 PRRTC15,17);HRIT£C'NUHBER , ')1
3500 PRRTC16,17)IHRIT£C'HEIGTH , ')1
3510 PRRTC17,17);HRITEC'ERROR : ')1
3520 PRRTC18,17);HRITEC?TIHE ,?);
3530 SP(20);SPCO);
3540 PRRTf14,1)IHRITE('LRTEST')1
3550 PRRT.·14,17)IHRITf('RVE~RGE')1

3560 ENDI
3570 END;
3580 ERRSED:=FRLSE
3590 END;
3600
3610
3620 PRRTC 8,0) 1
3630 IF FIRST THEN BEGIN
3640 SP(18);SP(1);HRITEC'F');SP(18);SPCO) END
3650 ELSE HRITEC' ?);
3660
3670 PRRT(8,-I);
3680 IF RDRPT THEN BEGIN
3690 SP(18)ISP(1);HRIT£f'{:;' :';SP(l::,);SP«» END
370q ELSE HRITE(' ');
3710
3720 PRRTC8,21)/SPC20);SP(j';
3730 HRITEC'HE , ');HRITE(~3£T);

3740 PRRTCB,11)IHRITE('RCC: '~;U~)1E(RCC);SP(20),SPCO)1

3750
3760
3770 IF NOT FIRST THEN BEGIN
3780 PRRT(10,S);HRITECSf1J:6);
3790 PRRT(11,8)IHRIT£(Sf2J:6);
3800 PRRT(12,8),HRITE(Sf3J:6);
3810 PRRTC10,2-1);HRITECKf1J:6);
3820 PRRTCll,24);HRITECKC2J:6);
3i:30 PRRT (12, 24 )L"'-!!~ !~_~IS_~~ J~6) .;
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END,

CRSE INCH OF

OUT(127,CHR(16»;
IF N<TN THEN BEGIN
BLRNK($);
FILL;

IF N>O THEN BEGIN
PRRT(1S,8);URITE(N:6';
PRRT(16,8';URITE(UE:6);
PRRT(17,8);URITE(EE:6';
PRRT(18,8);URITE«FT-61'*0.03S:6:1);
PRRT(15,24);URITE(TN:6';
PRR T<' 16,24) ; UR 11"i-( I»IE 10.),
PRRT(17,24);URITE(REE:6';
PRRT(18,24);URITE«RFT-1)*0.035:6:1'
END,

PRGE;
TP;URITELN('******~******~••~**************');TP;
PLOT(250,0);LINE(-2SJ,));LIN£{O,150);
X:z1;
UHILE X<z250 DO BEGIN PLGTIX,RQUND(0.01*ICROUND(POINT*X/250)]»;
X:=X+1 ENO,
X:=1;UHILE X<=3 DO BEGIN PLOTIROUND(250*SPPCX]/POINT),O)/LINECO,J50)
X:=X+1 ENDI
X:=2; UHILE X<-3 DO BEGIN PLOT(ROUND(250*RPPCX]IPOINT),O)/LINE(O,JOO
X:6X+1 ENDI
KE'I::INCH;
UHILE KE'I=CHR(O) DO BEGIN KEY:=INCH END;
IF KEY='S' THEN COPY,
ERRSED:= TRUf.1 -- ---

3840
38S0
3860
3:::70
3880
3B90
3900
3910
3920
3930
3940
39S0
3960
3970
3980
3990
4000 '.':RDRPT,zNOT ~D~PTI

4010 "r':BEGIN
4020 PRRT(20,0);URITE('HOU HRNY ? 1');PRRT(20,24)IRERDLN;RERDCTN);NI 1 0;
4030 SUE:zO,SEE:=O;SFTl z O,BLRNK(20)
4040 'END.I I ,

40S0 'o':BEGIN SFT:-O,SUE,.O/SEE,.OITN:.JIN:-O ENDI
4060 .' w" :BEGIN
4070 PRRT(20,O);URITE('DESIRED UEIGHT 1');PRRT(20,24);
4080 RERDLN;RERD(USET)IBLRNK(20);ERRSED,zTRUE '
4090 END,
4100 "b" :BEGIN
4110 PRRT(20,0);URIT£('DESIRED RCCURRCY ')IERRSEDlzTRUE;
4120 PRRT(20,24);RERDLN;RERD(RCC);BLRNK(20) END
4130 ENp;
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
-1250
4260
-1270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340

-
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4350
4360 N:=N+1;UE:=GEUICHT;SUE:=SUE+UE;
4370 ££:=UE-U5ET;SEE:=5EE+E£;
4330 RW£:=ROUNDCSUEIN);
4390 R££:=ROUNDCS£EIN);
4400 fT:=POINT;
44iv 5FT:=5FT+FT-60;
4420 RfT:=ROUNDCSFTIN);

UEIGHTI',UE);
TIHE: ',<F1-61>*0.035:511);

TP;URITELN('NOI',N,'
URITELN('ERROR: ',EE,'
5P(20);SP<0);
URITELN; .
R:=l;UHILE R<I DO
BEGIN
URITELN(R,': ','FLOU:',FLCRJ,' REST:',RSTCRJ);
R:rR+1
END;
URITELN;
R:=l;UHILE R<I DO
BEGIN
URITELN(R,'I ','KI',KCRJ,' R+I',RPCRJ,' R-;',RHCRJ)1 .
R:=R+1
END;
URITELN;
URITELN;TP

4430
4440
4450
4460
4470
44:::0
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620 END;
4630 END;
4640 END.
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Bijlage 10

10 LET som-O: LET w1-0: LET w2-0: LET w-O: LET a-O:
DIM q(20): LET fl-O: LET da-O

20 PLOT 0,175: DRAW 0,-175: DRAW 255,0
30 FOR i-1 TO 255
~O IF i>5 AND i<95 AND fl<10000 THEN LET fl-fl+500
50 IF i>95 AND i<155 AND fl>3000 THEN LET fl-fl-250
60 IF i>155 AND fl>O THEN LET fl-fl-250
70 LET w-w+fl/30
80 LET w1-w+0.5-fl
90 LET w2-C~-w2+w1)/5

95 LET som-som-q(1)
100 FOR j-2 TO 20
110 LET qCj-1)-qCj)
120 NEXT j
130 LET q(20)-w2
1~0 LET som-som+w2
1~5 LET aoud-a
150 LET a-som/20
155 LET oda-da
160 LET da-C2-da+30-Ca-aoud))/3
165 LET dda-30-Cda-oda)
170 IF fl>O AND fl<15000 THEN PLOT i,fl-175/15000
17~ PLOT i,17~/2+dda-175/2~0000+Ca-w)-175/10000

175 IF da>O AND da<15000 THEN PLOT i,da-175/15000
176 PLOT i,17~/2+Ca-w)-175/10000

177 PRINT AT O,OjINT Wj" "jAT 0,10jINT aj" "jAT 0,20j
INT Ca-w)j"

178 IF 1-0 THEN PLOT i,17~/2+dda-175/2~0000

180 NEXT i
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