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Woord voomt. 
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mijn begeleidend coach, Ing. J. Schrauwen. 

06k komt dank toe aan de heren C. v.d. Laan en 
P. v. Hoof, van de Centrale Technische Dienst, wiens 
hulp onontbeerlUk was.b~ de realisatle van het servo
ventiel. 

Als laatste, maar daarom zeker niet minder, komt 
dank toe &an mej. H. Fasol, voor het uittypen van 
het verslag. 

Dommelen, augustus 1984. H.J.A. Jonkers 



Inhoudaopsave : 

In1eiding. 

1. Bet gedrag van het E1ectro-pneumatiache 

page 
1 

Servoventie1. 4 
1.1. Bet gedrag van de Servoventie1 component en. 5 

1.1.1. De eerste trap. 5 
1.1.2. De tweede trap. 18 

1.2. Gedrag van het Servovent1el. 28 
1.3. Gedrag van het Servovent1el 1n de rege1kr1ng. 32 

1.3.1. Het te regelen proces. 34 
1.3.2. Bet geregelde proces. 43 

2. De bouwstenen van de regelkr1ng 1n de praktj,J"k. 48 
2.1. De eerste trap van het Servovent1el. 50 

2.1.1. De magneten. 50 
2.1.2. De spoeltjes. 50 
2.1.3. De membraamveertjes. 52 
2.1.4. Bet vaan/tu1t systeem. 54 
2.1.5. De torentjes. 

2.2. De tweede trap van het Servovent1el. 
2.2.1. De plunjer. 
2.2.2. De centreerveertjes. 
2.2.3. De montage. 

2.3.1. De luchtc1linder. 
2.3.2. Bet last-toestel. 
2.3.3. De koppeling. 

2.4. De Pneumatiek. 

2.5. 

2.4.1. De procesdemping. 
2.4.2. De luchtverzorg1ng. 

2.5.1. De verplaatsingsopnemer. 
2.5.2. De meetversterker. 

2.6. De apann1ngsgenerator. 
2.7. De optelschake11ng. 
2.8. De eindversterker. 

56 
58 
58 
60 
60 

61 
63 
65 

b7 
67 

68 
70 
72 
73 
75 



2.9. De versterkingsfactoren. 
2.10.S1gnaal-registrat1e. 

3. Evaluat1e. 

L1teratuurlijst. 

• 

76 
78 

79 

86 



Inleid1ng. 

Radat de pneumatiek in de bedrijfsmechanisatie aan
vankelijk vooral als aandrijf-techniek werd gebruikt, 
heert zich hieruit, in de tweede helttvan de jaren 
zestig, geleidelijk de toepassing van de pneumatiek 
als besturings-techniek ontwikkeld. 
Entele belangrijke eigenschappen, diehierb~ in het 
voordeel van de perslucht-toepassing spreken, zijn: 
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-de relatief geringe kosten, die een besturing, uit
gevoerd met pneumatische componenten, in de auto
matisering met zlch meebrengt. 

-de grote betrouwbaarheid van pneumatisch gestuurde 
systemen in combinatie met een lange levensduur, 
waarin een minimum aan onderhoud vereist is. 

-de pneumatiek is veilig, doordat de besturing geen 
warmte ontwikkel t of voor vonken zorgt; er is dan 
ook op geen enkele wijze gevaar voor brand or explo
sies. 

-technisch gezien is de pneumatiek snel en is het 
eenvoudig om een rechtlijnige beweging tot stand 
te brengen. 

-de pneumatische elementen zijn snel en op eenvoudige 
wijze te installeren. 

Met de opkomst van de micro-elektronica in de tweede 
helft van de zeventiger jaren, bood zich een nieuwe 
dimensie &an voor de besturingen in de bedrijfamecha
nisatie; de mogelijkheid om de besturingen tlexibel 
,e maken. 
Deze nieuwe dimenaie ligt echter weI op een ander 
vakgebied: de electroniea. 
De vraag,die dan opkomt, luidt:"Ia de concurrentie 
van de electronica zo sterk, dat deze de pneumatiek. 
uit de zojuist gevestigde positie in de besturings
techniek kan verdrijven?" 
Bet antwoord op.de vraag is in feite, dat de vraag-
stelling fout is. (lit. 12) • 
De vraag suggereert een concurrentie-strijd tussen 
pneumatiek en electronica. 

7 
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Beter i8 het,om de gunstige eigenschappen van be ide 
vakgeb1eden te combineren, modat een besturing tot 
8tand komt,die aan de machine uitgevoerd wordt,met 
pneumati8che componenten,maar waarbij de signaal-mani
pulaties voor rekening van de electron1ca komen. 
Dit combineren van de.vakgebieden.verei8t vel speciale 
pneumat1sche componenten,die een .oepele avergang "" 
bewerkstel11gen,van de electrotechniek naar de pneu
matiek. ,) 

Een voorbeeld van deze ontwikke11ng~is de flexibele 
positie-bestur1ng van een lineaire pneumatische aan
dr1jving. 
In de pneumatiek is het, in tegenstelling tot de 

,,-"'''--.....---'~'' " 

electr~itu~lU'lJ.-ek, eenvoudig, om een rechtlijnige bewe-
g1ng tot stand te brengen. 
Dit geschiedt met de alom bekende luchtcilinder. 
Deme heeft echter als nadeel, dat slechts een beperkt 
aantal standen aanstuurbaar ?-...... « 

Het is besturingstechnisch gemien interessant.indien 
iedere willekeurige positie aanstuurbaar is en gefix
eerd kan worden. 
De electronica kan dan morg dragen voor een flexibel 
programma, dat de positie van de luchtcilinder in de 
tijd bepaalt. 
Om een pneumatische aandr1jving te realiseren~die v~~r 
iedere positie tussen de eindstanden aanstuurbaar is, 
werd veel onderzoek verricht aan deT4u~hili.che !!oge
school van Aken en weI speciaal op de afdeling voor 
pneumatische en hydraulische aandr1jving en besturing. 
(lit. 2; 10; 11; 12; 13; 14) 
In navolging van Aken is ook bij Philips in het 
natuurkundig Laboratorium te EindhoTen de handschoen 
opgenomen. (lit. 15) 
De basis waarop een ontwerp werd gemaakt,voor een 
speciaal 5/3-weg ventiel, dat een luchtcilinder in 
staat moet stellen om aan de gestelde eis te voldoen, 
komt uit Aken. (lit. 1) 
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Dit electro-pneumatische servo-ventiel,vormt met de 
luchtcilinder een eenheid,die gesien kan worden als 
een moderne electro.pneumatische component die &an de 
doel.telling voldoet. 
We hebben hier a1 direct te maken met twee interact~e
niv8au's.tussen de vakgebieden. 
Op het eerste niv~u wordt de electrotechniek inge-

--. 
schakeld,om de positie-regeling van de luchtcilinder 
tot stand te brengen. 
Op het tweede en hogere niveau is het de electroniC8, 
die aan de nieuwe electro-pneumatische component de 
taak oplegt, die in de besturing moet worden vervuld. 

De plaats die deze afstudeer-opdracht in de geschetste 
ontwikkeling inneemt ligt op het eerste niveau. 
Nadat een ontwerp tot stand was gekomen en &an de hand , 
daarvan 88ft prototype van het electro-pneumatische 
servo-ventiel was gebouwd, moest het servo-ventiel 
beproefd worden,om inzicht te kr~gen in het praktische 
gedrag. 
Bit is dan ook de probleemstelling die aan dit werk 
ten grondslag ligt, waarblj de taak van het servo-ventiel, 
de aansturing ¥an een luchtcilinder, niet uit het oog 
mocht worden verloren. 
ne resultaten die de experiment en opgeleverd hebben, 
worden gepresenteerd.in het eerste gedeelte van dit 
werk. 
Het tweede gedeelte beschrijft de opstelling, waarmee de 
resultaten bereikt werden. .• 
Het derde en laatste gedeelte,wordt gevormd door een 
evaluatie.waarin datgene wat bereikt is~op waarde 
geschat wordt. 



1. Ret gedrag van het Electro-pneumatische Servoventie1. 

Teneinde het gedrag van het eerate prototype van het 
e1ectro-pneumatische aervoventie1 te kunnen doorgronden, 
werd het b1ootgeate1d aan een aantal experimenten. 
In dit hoofdatuk vindt de 1ezer een kernaoht1ge beschrij
ying van de reau1taten die hieruit vo1gden. 
Een beachrijving, die uiteenva1t in drie hoofdb1okken, 
waarbij het Toorgaande b10k telkens een onderdeel vormt 
Tan het To1gende. 
De opzet Tan het geheel wordt gel11uatreerd door 
figuur 1.1. 
Na de eerate paragraaf, waarin de bevindingen met de 
ventie1-componenten aan de orde komen, wordt in de 
tweede paragraaf het ventie1 in zijn geheel beschouwd. 
De derde paragraaf gaat in op de resultaten, die vo1gden 
uit het gedrag van de regelkring, waarvan het servoven~ 
tiel een onderdeel vormt. 

l.P' I.V. 1.2 

fig. 1.1. De paragraafverdeling van hoofdstuk 1 
in blokschema.. 

-4-
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1.1. Ret I-draa van 4e ServoveBtle1 co,ponenten. 

Bet •• rYov.ntle1 b.staat ult tw,e trappen. 
De •• rate trap wordt gevormd door d. .lectr18che 
aaneturlng en de druk-versterker, de twe.d. door de 
mas8&atroom regu1erende p1unjer; het f.tt.lUk' Tentl.l. 

1.1.1. De .erste trap. 

D. atuuratroomsterkte lat waarmee het ventle1 aange
atuurd wordt, vertakt zlch, evenredlg Terdeeld, Tia 
de parallel geschake1de spoe1tjes, OTer de twee 
torentjea van het ventie1. 
Ten geTo1ge Tan de atroomaterkte ln het apoe1tje 
(lsp • i lat (A) ), dat zich in het magnetlache veld 
Tan de permanent-magneet beTlndt, werlet op de apoe1-
houder een lorentz-kracht Fl. 
De lorentz-kracht werkt In,tegen de veerat~fheld van 
de membraamveertjes, wat reau1teert in een .aan-Ter-

• 
plaataing x. 
Zi. Toor de benaming van de Terachillende onderdelen 
figuur 1.2. 

Van de membraamveertjea werden experimenteel de 
veerconatantes bepaald. 
De manler waarop dit gebeurde wordt in het tweede 
hootdatuk beachreTen. (zle ~. 2.1.3) 
De reaultaten worden in tabe1 1.3. vergeleken met de 
berekende.eerconstantes, zoala die Tolgen ult het 
11 yeralag. 

Veermateriaal Cv gemeten Cv berekend 
dlkte h 

(mm) (R/mm) (1/mm) 

0.125 0.06 + 0.005 0.031 -
0.175 0.20 :!:. 0.01 0.085 
0.275 0.78 :!:. 0.02 0.33 

Tab. 1.3. Gemeten en berekende membraam 
Teerst~theden: Cv (R/mm). 
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flg. 1.2. Bena.mlng van de eerate servoventle1trap. 

,.E.lx 
CT berekend • ------ (N/mm) 

met: 

2.R 

Geometrlefactor: R • 
11nealr traagheldamoment:lx = 
Elsstie"1teits modulus E • 

3304 (mm') 
1/6 h' (mm4) 
210 000 (N/mm4) 

De werkel~ke veerst~fheden z~ ruim 2x zo groot als 
de berekende atijfheden. 
Een.oge1~ke oorzaak hlerYoor ls, dat bij de berekening 
met behulp Tan de balkentheorle ultgegaan,la van het 
telt,dat de drle yeersegmenten ona.!hankelijk van e1kaar 
zijn, vat praktlach niet het geyal le. 



Gewapend met de nu bekende Teerat~thedentwerden Teren 
pakketjea samengeate1d en werd de Taanu1t~1ng x 
opge.eten, ala fUnct1e Tan de atroomaterkte door de 
apoe1· lap. 
Z1e f1guur 1.4. 

ip-----~------4r------._----_; 

YfCrdyFhc.d V./h. 

t 
vtrln p.kklfjl : 

.. 1---+----+----1-----1 Grp. [N/mm] 

0·+11 

a.~-----+------~~----+-----~ • 

•• 1 ----;.,.c.-

o 0.' .. 
l.p [A] 

t1g. 1.4. Vaanverp1aataing x ala tunct1e Tan 
de apoe1atroom lap. 
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H1eru1t Ta1t de verhoud1ng te berekenen tuaaen de 
lorentz-kracht F1 en de atroomaterkte door de apoe1 .lap. 
Het b1eek dat: 

(F1/ISp)~ • Cvp • x/lap. 1.47 (N/A) 
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Theoretiach zou deze verhouding moeten bedragen: 

(rl/Isp)th - Bl • 1 
- Bl • (Jr .d.y .N) (1/1) 

Hierin is: Bl - 0.2287 (T) • de luchtapleet-inductie • 
a - 13.6 (mm) • de gemiddelde apoeld1ameter • 
N -= 280 • totaal "&antal windingen • 

~ - 5/7 • hoogte van de poolachoen • 

hoogte van de spoel. 

Zodat (Fl/lap)th. 1.95 (N/A) 

De wikkeldraadlengte 1 wordt enkel bepaald door 
geometriache grootheden en ligt dus wat de waarde 
betrett Taat. 
Het verscbil tusaen theorie en praktijk tan nu aIleen 
nog maar verklaard worden-door aan te nemen dat de 
luchtspleet inductie niet Bl - 0.2287 (T) bedraagt 
zoalaberekend is, maar slechta: 

Blp • (Fl/lsp)p/l - 0.172 (T) 

De oorzaak biervan -moet gezocbt worden in de lekflux 
door de wanden van het torentje, welke niet in de 
theoretlsche berekening is meegenomen. 
Dat deze lekfiux weI degelijk aanwezig is, blijkt uit 
bet teit dat het gebele torentje zich magnetlscb 
gedraagt. De lekflux zou Termeden kunnen worden,door 
de atatandsrlng (zie fig. 1.2) tussen de membraam
veertjes van een niet magnetiseerbaar materiaal,zoals 
bijYoorbeeld aluminium te Tervaardigen. 

Venolgens werden de torentjea op bet Tentiel ge
achroetd, zodat de electrische aan.turing aangesloten 
werd,op de drukversterker; het Taan/tuitsysteem. 



Merk op,dat het vaan-tuit-s7steem regeltechaisch 7 
gezieD een drukde.ler is. 4 

Voor de releTante stuurdruk tussen de restricties 
geldt: pY> pst> 0 (bar). 
Er wordt in dit ~eval en in een volgend hootdstuk 
Tan een drukversterker gesproken,omdat deze schakel 
in het ventiel de vaanverplaatsing x veraterkt tot 
de plunjer-verplaataing 7,waarb~ als medium lucht 
met als druk pst optreedt. 
Vandaar de benaming drukversterker. 

AITorens nu de stuurdruk als tunctie Tan de spoel
stroom te introduceren,dlent gewezen te worden op 
een andere parameter waarvan de etuurdruk athankel~k 
bleek. 
Het handelt zlch om de Toedingsdruk: pT. 
De torentjes op het ventiel werden zo afgesteld,dat 
bij een ultgangs-voedlngsdruk: pvO • 4.9 (bar), de 
stuurdrukken de helft hlervan bedroegen: 

pstl • pst2 • 2.45 (bar) 
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Ulttiguur 1.5 bl~kt dat b~ variatie Tan de voedings
druk, de belde stuurdrukken weliewaar- lineair met de 
Toedingsdruk verI open, maar dat de eerste etuurdruk petl 
een aanmerkel~k ete1ler verloop kent dan zijn tegenhanger 

pst2• 

Dit heert consequenties Toor de nularetelling Tan het 
systeem. 
B~ een bepaalde voedingsdruk worden de torentjee door 
verdraaiing zodanig argesteld dat: pst 1 = pst2 en due 
het atuurdrukverschll OTer de plunjer van het Tentiel 
gelijk &an nul is: ApSt • pstl - pat2 • 0 (bar). 
Variatiea in de voedingsdruk doen de gelijkheid van de 
stuurdrukken en daarmede de nulatatelling teniet. 
Het is dus zaak, Toor het goed functioneren Tan het 
ventiel, de voedingsdruk constant te houden. 



• 

I 

'1----,j~-_+-----+ 

I 

tig. 1.5. 

, 
"pv [bar] 

De stuurdrukken en hun afhanke1~k
heid Tan de voedingedruk. 
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naar de druk van het 1uchtnet in het laboratorium 
aanmerke1~ke schomme11ngen vertoont: p • 6.5 ~ 0.5 (bar) 
werd ale maatregel een drukvat van 80 liter 'in de 
toeToer1e1ding gelnstalleerd en werd de voed1ngsdruk 
Tan het ventiel op pv • 5 (bar) begren8d. 

Een verder gegeven dat uit de meting Yo1gde, i8 dat 
het Taan-tu1t systeem een minimale voed1ngsdruk nodig 
heett. 
V~~r lagere waarden van de voedingsdruk i8 de stuurdruk 
nagenoeg ge1~k aan de voedingsdruk. 
Dit i8 tY8isch aIleen maar moge1~,als de tweede 
restrictie in het systeem, d1t 1. het tUitje, atgeelo
ten is. 
Dit betekent,dat het vaantje op het tu1tje ru8t. 
Paa b~hogere ToedingBdrukken tunct10neert het Taan
tu1t syeteem alB drukdeler. 



We bevlnden ona nu op het tweede gedeelte van de 
graflek daar waar de tangene van de helllngshoek 
klelner dan 1 1s. 
Omdat de spoelatroom gedurende dese metlng constant 
werd gehouden moet er nog een kracht op het vaantje 
werken om het loskomen van het vaantje te kunnen 
verklaren (sle flg. 1.6). 

~-

Fmv: veerkracht van het 
verenpakket. 

Fs :·ultstroomkracht. 
Fl : Lorents-kracht. 
Fz : zwaartekracht. 

flg. 1.6. Krachtenspel op het vaantje. 

Dlt 1s de kracht,dle de ult het tultje stromende 
lucht op het vaantje ultoefent: Fs. 
Tot aan de hellingshoek-veranderlng wordt deze 
kracht bepaald door de atuurdruk en het vaanopper
vlak waarop dese druk werkzaam ia. 
Na het loskomen van de vaan 1a de kracht Fa een 
tunctle van de atuurdruk en de afstand tUBBen tult 
en vaantje: .:x. 
Daar de groo'tte van de uitstroomkracht a1'hank~lijk la 
van de 8tuurdruk dle weer een tunctie van de afatand 
.:x 18, wordt een terugkoppellng in de eerste trap van 
het systeem gelntroduceerd,dle prlncipieel het 
11n6alre karakter bederft. 



Piguur 1.7 toont de stuurdruk ala runctie Tan de 
apoelatroom Toor beide torentjea, zoa1s die opgemeten 
ward door, Toor discrete atroomaterkten, de stuurdruk 
te regiatreren. 

fig. 1.7. De stuurdrukken a1s lunctie Tan de 
spoelstroomsterkten. 
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Daar despoe1oriintatle Toor de verschl11ende torentjes 
tegengeste1d ls, kr~gen we ook een tegengeste1de bewe-
gingarichtlng Tan de Taantjes en dus een tegengeste1d 
atuurdruk-Ter1oop. 
Dulde1~k zlchtbaar,ls de InTloed van de ultstroomkracht 
die de stuurdruk af doet bulgen van de Idealerechte . 
l~. 

• 
Beschouw het atuurdruk-Terloop Tan pst1• 
Voor een apoelstroomsterkte dle poaltlef ls,beweegt het 
Taantje naar het tultje toe. 



De u1~stroomkracht Fa zal de lorentzkracht Fl tegen
werken, zodat de vaan-verplaatsing Minder is, dan men 
sou verwachten. 
Dit betekent dat de stuurdruk Minder snel st~gt. 
De Pstl-l~n buigt at naar beneden. 
Voor spoelstromen, welke negatief z~~gen we,dat de 
uitstroomkracht en de lorentzkracht deseltde richt1ng 
hebben en dat de vaan-verplaatsing groter i8 als 
verwacht. 
De etuurdruk neemt dan ook extra at. 

Uit analoge metingen met verschillende membraamveer
pakketjes bleek dat het stuurdrukbereik telkens nage
noeg hetselfde was, namel~k: 

pst.min •. = 0,4 ; pst.max. = 4,2 (bar). 
WeI echter,wordt het spoelstroombereik kleiner naar 
gelang de veerst~fheid van het verenpakketje kleiner 
wordt en omgekeerd. 

-13-

Hetgeen in overeenstemming is met de theorie,d!e luidt 
dat het bereik van de vaan-verplaatsing welke de 
stuurdruk genereert slechts x. 0,15 (mm) is. (lit. 2) 

De bovengrens van de stuurstroomsterkte wordt gegeven 
door het maximale vermogen,dat door een spoeltje 
gedissipeerd mag worden, in verband met de warmte
ontwikkeling in het torentje. 
lsp.max •• 240 (rnA) (Htd 2, pa~. 2.1.2) 
Door nu een verenpakketje eamen te stellen dat be staat 
uit twee membraamveertjes met de grootste veerst~fhe1d: 
CT • 0.78 (N/mm), wordt de veerst~fhe1d van het veren
pakketje: CTp = 2 x 0.78 - 1.56 (N/mm) • 

• 
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Biermee kan theoret1sch een max1male vaan-verplaata1ng 
gegenereerd worden d1e bedraagt: 

xth. (lap.max. - Iap.m1n.).(Fl/lap)p/CVp 
IIap.max.1 =)lsp.m1n.l· 240 
{Fl/Isp)p = 1.47 
Cvp • 1.56 

zodat: 
xth • 0.45 (mm) 

(!run ) 

(aaA) 

(N/mm) 
(N/mm) 

Dit membraamverenpakketje werd in de reat van de 
experiment en gebru1kt v~~r de vent1el-aanstur1ng.-

F1guur 1.8 toont de volgende stap~ het stuurdruk
versch11:Apst • pst 1 - pst2 ' dat de ventiel-plunjer 
in beweging zet,ala funct1e van de stuurstroom: 

1st • IaPl + lSP2. 
Bet stuurdruk-versch11 voIgt de sinus van de stuur-
stroom, z~ het -met een tase-verschil. 

~ 

Dit openbaart zich in het tweede gedeelte van de 
figuur door de duidel~ke hysteresis lus. 
D1t is een "e.ol~ van de meetmethode waarop de 
f1guur tot stand is gekomen. 
Door relat1ef lange leidingen van het ventiel naar 
de Tersch1ldruk-opnemer en daarb~ de dode ruimte van de 
opnemer zelf, is er sprake van een groot volume. 
Een v,olume,dat op druk gebracht moet worden door een 
kle1ne masBastroom, van een compress1bel medium • 

• 
D1t resulteert in een grote t~dvertrag1ng. 
B~ normaal bed~f van het servoventiel is deze 
hysteres1s ook aanwezig, maar 1n aanmerkelijk m1ndere 
mate, daar de dode ruimte dan enkel gevormd wordt door 
het stuurdruk-kanalenstelsel en de ru1mte voor de slag 
van de plunjer. 

Merk op,dat men n1ets meer terug v1ndt van de kwal~ke 
Invloed die de u1tatroomkracht bad op elk van de 
stuurdrukkenop zich. 
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fig. 1.8 Het stuurdrukverschi1 ale tunctie van 
de stuurstroometerkte. 
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Blijkbaar heffen de effecten van een meewerkende 
uitatroomkracht blj het ene torentje en een tegenwer
kende kracht blj het andere, elkaar op. 

De modulus van de overdracht van de aerate trap 
wordt gegeven door de tangena van de hoak,waaronder 
het atuurdukverschil verloopt, gecorrigeerd voor de 
eanheden. 
Er voIgt: 

Htrl = 7.1 (bar/A). 

Om de eigen frequentie van de eerste trap te registre
ren,werd de hulp ingeroepen van de uitstroomkracht. 
Door aIle aansluitingen van het ventiel, behalve 
de voeding te blokkeren, werd aIle 1ek van het ventiel 
gellimineerd. 
De enige weg die dan nog open blljft,is de uitstroom
mogel~Kheid blj de tuitjes. 
Hiermee ward de uitstroomkracht zo hoog opgevoerd, dat 
spoel met vaantje en veertjes in eigen trilling raakteR. 
Dit was hoorbaar door een bromgeluid, afkomstig van 
het slaan van het vaantje op het tUitje. 
Daar het bewegen van de spoeltjes in het magneetveld 
een inductiestroom opwekt,w&s het mogelljk de eigen 
frequentie vast te leggen, getuige figuur: 1.9. 
De vertikale onderbreklngen in de trillingen zljn een 
gevolg van de botslngen tussen vaan en tuitje. 
Merk op,dat de trililngen op verschillende tljdstippen 
zljn opgenomen, zodat geen conclusies getrokken mogen 
worden over het ogenschljnlljke fase-verschll tUBBen de 
trl1lingen. 
De elgen frequentie bedraagt: fotrl = 74,6 (Hz). 
Berekent men de eigenfrequentle dan volgt: 
Massa van de spoel + afBtandsbusje + vaantje: M = 6.4 (gr). 

Veerstljfheid van het \iren~kketje: Cvp • 1.56 (N/ .. ), 
1 Cvp 

fo = '21f' ""1r = 78,6 (Hz) 
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fig. 1.9 De eerste trap in eigenfrequentie. 

Tot slot zljn de eigemschappen van de eerste trap 
zoa1a die gevonden zljn. samengevat in het b10kschema 
van figuur 1.10: 

1st 

IS 1.41 D.tt -x l-1'. t 
[II/A] .... / .. l I 

I '&-0 : Htr,= l
J 

{baV
A

] '- ____ v __ - - - __ 

fig. 1.10 De overdracht van de eerate trap. 



1.1.2 De tweede trap. 

De teite1ijke ventielwerking van het e1ectro
pneumatisch servoventiel.berust b~ de tweede trap. 
Deze heeit tot taak de DBsaastromen van· en naar de 
te sturen luchtcilinder in de gewenste richtingen 
door te laten. 
Constructie! be staat de tweede trap uit een plunjer
tje dat over een slag van 2 (mm) axiaal on bewegen 
in het ventielhuis (zie !iguur 1.11) 
Met deze beweging kunnen dr1e verschillende ventie1-
standen aangestuurd worden. 
Daar het servoventiel 5 poorten heett ~s,er sprake 
van 8en 5/3-weg stuurventiel. 

II 11: :lXI 
1 I 

tig. 1.11: a) Constructie van de tweede trap. 
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b) symbolische weergave van het E.P.S.V. 



Dat de plunjer moet kunnen bewegen, brengt de nood
zaak van speling met zieh mee. 
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Van de andere kant betekent speling: lek ftn het Tentiel, 
seker b~ een medium als lueht met zijn geringe dieht
heid en sleehte viseeuze eigensebappen. 
Praktiseh betekent dit, dat er hoge eisen ,esteld 
worden aan de passing tussen plunjer en huia. 
Uitgaande Tan een nauwgezette reehtheid en rondheid 
van zowel plunjer als ventielhuis,mag de radi81e 
speling nergens groter zijn dan 4 ~). 
Hier hebben zieh bij de verwezeal~king Tan het Tentiel 
dan ook de grootste problemen voorgedaan. 
Paa bij het derde plunjertje in serie,konden drie 
sebakel-standen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
De bottle-neck was in deze telkens de zogenaamde 
"nulstand". 
Dlt is de middelste stand Tan het ventiel waarin het 
plunjertje aIle doorgangen behoort at te sluiten. 
Er dient opgemerkt te worden dat de overlapping van de 
plunjer-borsten ten opziehte van de kamers in het 
ventlelhuis vergroot zijn van 0,1 (mm)bij het oorspron
kelijke ontwerp tot 0,3 (mm) bij de derde plunjer, 
waarvan u de resultaten gepresenteerd krijgt. 

De scbakelstand waarin het ventiel zieh bevindt, wordt 
bepaald door de plunjer-positie: y. 

Deze is, als afgezien wordt van wrijvingsinvloeden, 
een liniaire funetie van het stuurdruk-versehil over de 
plunjer en de veerkraeht van de plunjer-eentreerveertjes: 
Fev. 
Figuur 1.12 geeft hetbloksehema. van het servoventiel 
tot aan de plunjer verplaatsing y. 

Deflnieren we de plunjerverplaatsing in de nul stand 
als y: ". 0 (mm), dan is het bereik van de plunjerver
plaatsing: 

-l~y ~ 1 (mm) 
Daarer geldt dat: 

y / 1st = Htrl • ApI / Cev 
voIgt er dat: 

Istmax = Cev / (ApI. Htr1 ) • Ymax 



let -

• 

~ Htr1=7·1 A'Pai:- - C - O.~l 'y 
c.v -

[ear/A] [mm/BarJ 

fig. 1.12 Blokschema van de ventieloverdracht 
'tot aan de plunjerverplaatsing. 

Met de keuze van de centreerveerst~theid: Ccv, wordt 
nu in principe het bereik van de stuurstroomsterkte 
bepaald. 
Omdat echter wr~ingskrachten de plunjerbeweging 
tegengaan en omdat de centreerveertjes licht voorge
spannen worden, zal in de prakti,jk de maximale stuur
stroomsterkte groter gekozen worden,dan voIgt uit 
bovenstaande vergelljking. 

Beschouwen we nu eerst de middelste schakelstand van 
het servoventiel, de nulstand. 
De plunjerverplaatsing y • 0 (mm). 
Door de eerder vernoemde speling tussen plunjer en 
huis~is de afdichting van de verschillende ventiel
doorstrom1ngskanalen niet honderd procent. 

.. -

Met een verschildruk over de afdichtlngen van telkens 
6P • 5 (bar) werden de lek-volume-stromen door de 
afdichtlngen gemeten, met behulp van een flowmeter. 
De resultaten hiervan z~n samengevat in tiguur 1.13. 
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1 

Do 0 rgang 
nummer 

1 

2 

3 
4 

Vo1umestr. 
• q 

(104 m3/s) 

1.10 
1.16 
1.29 
0.92 

TLowmelcr: 
Tube : TP-YI. -.21-6-10 
llost : .,.··GUSTV"40 

massastr. echatting 
• epe11ng s m 

(104 kg/s) ~) 

1.33 3.8 
1.40 3.9 
1.56 4.4 
1.11 3.1 

:fig. 1.13 De lek van de nu1stand. 

100% :flow van de :flowmeter betekent een vo1umestroom 
van q • 6,135 • 10-4 (m3/s) mite de doorstromende . 
lucht een druk van 1 bar bezit en een temperatuur 
hee:rt van 21°C. 
Aangenomen dat dit inderdaad het geval is, dan bedraagt 
de massastroom: 

(Kg/s) 

o 
De soortelijke massa van 1ucht bij 1 (bar) en 21 C 
bedraagt: f1 = 1.21 (kg/m3). 

Merk oP.dat de aanname dat de volumestroom bij nagenoeg 
atmosterische druk de :flowmeter passeert, redelijk is. 
Het handelt zich hierbij om een re1atie:f kleine massa
stroom,die in de leiding naar de :flowmeter nog yoldoen
de gelegenheld ltrl.lIt om eventuee1 verder te expanderen 
naar de omgevingsdruk, die op 1 (bar) i8 ge8te1d. 
Moei1ijker is het om de aanname voor de temperatuur 
staande te houden. 



De lekkende atd1chtlBg tungeert in feite als 
8Iloort'entiel. 
De lucht expandeert nagenoeg ad1abatisch, wat ten 
koate gaat Tan de temperatuur Tan het medium. 
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Het is niet aannemelijk dat de 1ucht gedurande ~ijn 

tocht door de 1eiding naar de flowmeter ~oTeel warmt. 
op tan nemen uit de omgeTing, dat de temperatuur weer 
oploopt tot deomgeTings-temperatuur: 21°C. 
Oadat de feitelijke temperatuur onbekend ia, wordt 
de~e toch op 21°C geateld. 
Dit geeft een systematiache fout in de mas8aatroom
berekening die, omdat hlj Toor de Terschi1lende lek
stromen ge1tx is, Toorlief werd genomen. 

Uitgaande Tan de massastromen is een afschatting 
berekend Yoor de gemiddelde speling tussen p1unjer 
en Tentie1. 
De absolute druk Yoor de afdichting bedraagt: 
py • 6 (bar) en na de afdichting: Patm • 1 (bar), 
dan is de drukverhouding over de afdichting: 
Patm/PY - 1/6 = 0,17 
Deze yerhouding is kleiner dan de kritische drukYer
houding die voor lucht ligt bij: 0,53. 
Daarom geldt dat ter plaatse Tan de afdichting de 
geluidssnelheid v~~r 1ucht heerst en de massastroom 
dus maximaa1 is (~ie ook fig. 1.14). 

• • m=mmax= lX Pv.At V v[ 21~r [Ia] 
VRs.T' ,y + lS7J 

Hierin is: 
Rs de specifieke gasconstante: Rs • 290 (j/kg.K) 
T de absolute temperatuur: T • 294 (I) 
~ de coi!fficient X = 1.41 
Py de absolute voedingsdruk Pv = 6 (bar) 

= 6 • 105 (Pa) 
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Dese Ter,e1ijking kent no, slechta twee onbekenden; 
4e doortocht-coltticient ~ en het lek-opperY1ak A1. 
Tan 4e doortocht-coltticient is bekend. dat ~ <1. 
V~~r het 1ekopperYlak Al ,eldt: A1 - iJT' • dpl • s • 
..arbij dpl. de plunjer-diameter en B de speling 
tusBen plunjer en huiB is, wanneer uitgegaan wordt 
Tan een centrische ligging. 
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Met behulp Tan het Toorgaande is in de 1aatste kolom 
Tan tig. 1.13 een atschatting Toor de speling gegeTen. 
De teitelijke speling sal minder bedragen. 
Voor een doortocht ala in de gegeYen situatie geett 
Anderson (lit; 4) eenocwaarde: 0< = 0,6·A, 0,7. 
VermenigYuldigen we de atschatting Toor de speling 
met deze waarde dan bl~kt dat de passing tussen plunjer 
en huis Toldoet aan de opgegeven tolerantie. 
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•• • •• O.SJ tU til 1 . __ II_-t 
tig 1.14: De maaBastroom t.g.v. een druk

verschil OTer een ideale restrictie. 
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Bedraagt de~lunjer-yerp1aataing 1 • -1 of 1. +1 (ma) 

dan worden de twee oyerige achake1atanden gerealiseerd. 
De maa&astramen in de betreffende achake1standen zijn 
a:t'hanke1ijk Tan; 

- enerzijda het opperYlak Tan de dooranede Tan de 
aerYoTentie1-kana1en in combinatie met de plunjer
poaitie y. 

- anderzijds de drukverhouding tuaaen de drukken aan 
de in- en uitgang. 

De aerYo-ventiel-kana1en hebben all'en een diameter; 
dk • 2 (mm). 

Dit geeft een opperv1ak; Ak == JT • _ dk2/4 == .Jr (mm2). 
Beweegt de p1unjer vanuit de nu1positie: 1. 0 (mm), 
naar een Tan zijn ui terste standen: 1 = + 1 (mm), dan -
sal nadat de overlapping verstreken is: y. 0,' (mm), 
een doortocht ontstaan. 
Deze doortocht ltrijgi deze1tde grootte a1s het opperY1ak 
Tan de kana1en bij een p1unjer verp1aatsing A1 Tall; 

:IT • dpl • AY II: Ak = ". <> Ay .. I / dpl (mm).· 

Met de plunjerdiameter dp1 == 8 (mm) wordt dus 
Ay • 0,125 (mm). 
Hieruit voIgt voor de massastroo. door het servo-ventie1 
bij een bewegende plunjer, dat gedurende Ay == 0,125 (mm) 
een extra restrictie in het s1steem voorhanden is. 
Wordt de p1un<jer verp1aatsing groter, dan is en b1ijtt 
de re1evante doortocht die van de kana1en: AI. 
Indien men stelt dat: 

- de p1unjer met constante sne1heid beweegt 
y = 0 , en dat 

- de drukverhouding tussen de drukken die 
staan over de ventieldoorgang, k1einer is 
dan de kritische drukverhouding, dan 1eTert 
het bovenstaande een Terloop op Toor de 
massastroom zoa1s di tgestyleerd. is weer
gegeven in tiguur 1.15. 

De teitelijke massastroom sal een ver100p kennen,dat de 
gestippe1de kromme benadert. 
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:fig. 1.15 gestyleerd m8SBastroomverloop. 

Het tweede punt waar de massastromen die het servo
ventiel kan leveren, van athankelijk zijn, is de druk
verhouding tussen de drukken over het ventiel. 
Teneinde een 4ndicatie te krijgen van de maximale 
.as8&stromen door het ventiel,werden de volumestromen 
opgemeten, bij de grootste pl~jer-verplaatsingen, met 
als parameter de voedingsdruk Pv. 
Daarnaast werd de maximaal mogelijke massastroom bere
kend t also! sprake was van een ideale doortocht. 
Een en ander is samengevat in figuur 1.16. 

Wederom werd aangenomen dat gedurende de volumestroom
meting het medium een druk van P = 1 (bar) en een 
temperatuur T = 2l oC bezat. 
Bij deze &anname kunnen we ook hier weer,dezelfde kant
tekening plaatsen als bij de lek~olumestroom meting 
(pag. 21) 
Deelt men de gemeten en berekende masBastromen op elkaar, 
dan geeft dit de ventiel-doortocht-col:t:ficient. 
Het bljjkt dat deze niet constant is,-.ar oploopt als 
het drukTerschll over het servo-ventiel toeneemt. 
Yergelijken we de 1ek-masBastromen met de m8sBastroom die 
het ventiel doorloopt bij Pv = 6 (bar) dan blijkt dat de 
lek slechts: 1 56 10-4 

,. • 10~ = 6% bedraagt • 
25,69 • 10-4 
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V At .... 

1 2 

De To1umestroom q is ge1ijk v~~r doortocht v-.1 en v-+2 

gemeten berekend 

voedingsdruk vo1umestr. JJl8,ssastr. Essastr. I doortoeht 
Pv (bar) q (10-4m3/5) mp (10-4kg/s) mth (10-4kg/s) ; eoiffieient 

(- ) 
'---~~-.~~ ---~---" 

~-,- ~--- .---

3,0 9.14 11.06 22.16 0.50 
3.5 10,32 13,69 25,85 0,53 
4,0 13,29 16,0' 29,54 0,54 
4,5 15,52 18,78 33,23 0,56 
5,0 17,39 21,04 36,93 0,57 
5,5 19,42 23,49 40,62 0,58 
6,0 21,23 25,69 44,31 0,58 
6,5 23,70 27,95 48,00 0,58 
7,0 25,18 30,47 51,70 0,59 . , 

Flowmeter: TUBE (pijp) 
FLOAT (dr1jver) 

=== 3/4' 
t , 

=== 3/4 
27 - G - 10 

- Gust - 54 

10~ flow III 51,91 • 10-4 (m3/s) 

fig. 1.16 Gemeten en berekende idea1e 
ESBastroom a1s funetie van de 
voedingsdruk. 

• 



SaaeDYattend tan er gesteld worden,dat de totale 
oyerdracht van het ventiel niet zondermeer ~eno
teem tan worden. 

-27-

Dlt,omdat de ultgaande grootheid: de mas88stromen 
nlet aIleen afhankelijk zijn van het aerTo-ventiel, 
maar ook van grootheden welke volgen uit het s1steem 
waarvan het ventiel deel uitmaakt. 
Met name genoemd betekent dit,dat de drukken in de 
luchtcilinder-compartimenten samen met de v6edinga
druk verantwoordelijk zijn voor het dru.kverschil over 
het serTo-ventiel. 
De verhoudingen tusaen deze drukken bepalen de grootte 
yan de maa8aatromen welke het ventlel doorlaat, 
in atbankelijkheid van de parameter welke weI door het 
ventiel wordt bepaald; de plunjer-verplaatsing y • 

• 



1.2 Gedrag van het Servovent1e1 

Nadat de verschi11ende ventie1onderde1en uitvoerig 
&an de orde zijn geweest,in het eerste gedee1te van 
d1t hoo~dstuk, is deze tweede paragraa~ ge~d aan 
het gedrag van het servoventie1 in zijn gehee1. 
De overdracht van het servoventie1 wordt bepaa1d 
door het 1ngangsa1~a1, de stuurstroom 1st, en het 
u1tgangssignaa1, de masBastromen door het ventie1. 
Omdathet·n1et moge1Uk was de masBastromen dynamisch 
te meten, daarvoor zijn de meet instrument en (~low -
meters) te traag, werd inp1aats hiervan de druk ala 
u1tgaande grootheid genomen. 
Zoa1s reeds in de vorige paragraa~ is geb1eken, zijn 
de drukverschi11en over het ventie1 rechtstreeks 
verantwoorde1ijk voor de masBastromen. 

De ventie1uitgangen, die de massastromen moeten 1e
veren, werden kortges1oten met een verschi1drukmeter. 
Op deze manier is een opste11ing gerea1iseerd, die 
verge1ijkbaar is met die, waarin het ventie1 in ~eite 
behoort te ~unctioneren. 
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Want beschouwt men de dode ruimten van de verschi1-
drukmeter a1s de compartimenten van een 1uchtci1inder, 
dan i8 de verschi1drukmeter a1s het ware een 1ucht
ci1inder, waarvan de zuiger op de he1~t van zijn slag 
ge~1xeerd is. 
De waarde die de verschildrukmeter gee~t: ..oP=P1-P2 
1s nu het drukverschil, dat over de zuiger van deze 
~ictieve 1uchtcilinder staat.(~iguur 1;17) 

f1g. 1.17 Servo-ven
tiel met vers~hil
druk-opnemer. 

1 2 



Door ~et Ingangsslgnaal slnuSTormlg te varleren : 
A 

lat ... Ist.sln 2JTtt en daarbij het drukverschll over 
de uitgangen te reglstreren voor verachl1lende fre
quentlea f' werd het gedrag van het servoventlel 
vastgelegd. 
Er dlent In deze opgemerkt te worden, dat er van 
het begrlp "frequentle-responsle", zoals het In de 
regeltechniek gebruikt wordt, geen sprake ls, daar 
het ultgaande signaal : het drukverschil, weliswaar' 
perlodlek ls, maar zeker niet sinusvormig. 
Heel duidelijk komt dit tot zljn recht in figuur 1.lB. 
Deze figuur toont het drukverschil tussen de uit
gangen bij een relatief zeer lage frequentie van de 
stuurstroom. 
De sprongen in het drukverschil zijn een gevolg van 
het op verschillende tijden openen en sluiten van de 
ventleldoorgangen. 
Gecomblneerd met de trage beweglng van de plunjer 
geett dit &an de lekstromen rulmschoots de tijd om 
drukken op of af te bouwen. 

Bij hogere frequenties verdwljnen de sprongen al anel. 
Hat Terloop van het drukverschil wordt dan in eerste 
instantie blokvormig van karakter. 
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Voert men de frequentie verder op dan worden de flanken . 
Tan de blokvorm meer en meer afgebogen. totdat de 
frequentie zo hoog wordt dat het maximale drukverschil 
niet meer gehaald wordt. 
Deze gang van zaken is in principe in figuur 1.19 
weergegeven. 
Figuur 1.19 toont het dynamische gedrag van het servo
ventiel met als parameters de grootte van ~e amplitudo 
van het stuursignaal en de veerstijfheid van de plunjer
centreerveertjes. 
De amplitudo van het drukverschil genormeerd op het 
maximale drukverschil (~pm) en de faseverdraallng zijn 
uitgezet tegen de frequentie van de inkomende stuurstroom. 
Het maximale stuurdrukverschil wordt gehaald tot aah een 
frequentie: f = 5 (Hz) voor de st~e.plunjer centreer
veertjes (Ccv = 9,B (N/mm». 



~~~l 4S1~~ 
S~-=~ ____ .. ~~----~------~------__ ~02 

~--______ ~ ______ ~~ ______ ~~~L-__ ~-A1 

~-------+--------4-----~--~------~~J 

fig. 1.18 Drukversch11 over de servo
vent1elu1tgangen 1 en 2 blj een 
stuurstroom met lage frequent1e. 

Cev. ,.a [N'.""l : 
t2 let:l 210 b,,"1 
l1 l .. t II f4s «mAl 

Ccv: 3.8 [HI.nltl: 
U. 1st: UO (mAl 
U tst: 145 (mAl 

IU _~.,. 

J[tbl 
fig. 1.19 De servovent1el-responsie al~ functie 

van de frequentie van de stuurstroom. 

-3G-

6,· 



Voor de 11chtere veertjes 11gt deze frequent1e 1ets 
hoger: f • 6 (Hz). 
Verdubbe11ng van de amp11tudo van het stuurs1gnaal 
had in be1de gavallen geen effect op de 11gg1ng van 
deze grens-frequent1e. 
V~~r wat betreft de~stijve centreerveertjes had d1t 
weI effect b~ de fase-draa11ng. 

o 
B~ de kle1nere stuurstroom 11gt de A~ • -90 grens 
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bij f • 5 (Hz) en b~ de grote stuurstroom b~ ! • 7 (Hz). 
Voor de 11chtere centreerveertjes 11ggen deze frequent1es 
d1chter b~ elkaar, respect1evelijk f. 7,5 (Hz) en 
f • 7.8 (Hz). 
Voor frequent1es groter dan f. 15 (Hz) resteert nog 
slechts we1n1g van de druktr1111ng. 
Daarbij d1ent opgemerkt te vorden,dat de 11chtere cen
treerveertjes 1n comb1nat1e met de grootste stuurstroom
sterkte de tr11ling het langst volhouden • 

• 
0. een zo groot mogel~~ verkgebied voor het servo-ventiel 
te krijgen zouden dus zeer 11chte centreerveertjes gecom
b1neerd moeten worden met een maximaal toelaatbare 
staurstroom. 
Deze redener1ng gaat echter niet helemaal op, omdat de 
slag van de ventiel-plunjer constructie! gezien beperkt 
1s to~ 2 (mm). 
In de geschetste situatie botst de plunjer gedurende 
z~ beveg1ng tegen z~n eindstanden, wat afgez1en van 
het fe1t dat dit niet bevorderl~k is voor de levensduur 
van het ventiel, met z1ch meebrengt dat de feitel~e 
plunjer-beweging niet meer beheerst wordt,door de eerste 
trap van het ventiel. 
Een bijkomend praktisch ervaringsfeit 1n deze is,dat de 
wrijv1ng van het plunjertje 1n het huis, in de buurt van 
zijn uiterst linkse stand sterk toeneemt. 
Om moe1l~kheden te vermijden werd daarom in de vol~ende 

experimenten toch maar ~ekozen voor de st~were centreer
veertjes. 
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1.3 GeC1rag van bet Servo-ventiel in de regelkring. 

Bet electro-pneumatiache aervo-ventlel ontleent z~n 
beataanarecht aan het felt,cat geatreetd wordt naar een 
tlexlbele positie-beaturing van een pneumat1sch c1l1nC1er. 
Ter bestudering van het dynaalache gedrag .an het servo
ventiel wordt deze dan ook aangesloten op een lucht
cl1inder met doorlopende Buigerstang. (Bie figuur 1.20) 
De posltle van de zuigeratang: z wordt.via een inductieve 
plaata-opnemer oagezet in een evenredig, electrisch 
signaal; de spanning Uz. 
Badat de spanning Uz versterkt is door de meetversterker: 
V. met instelbare versterkings factor Km, wordt de 
spanning~el~erteerd en vergeleken met de ingestelde 
waarde Ug 4ie afkomstig ia van de apannlnga-generator Gg. 
Het BO ontatane verachil-signaal Ug - Uz wordt via de 
elndversterker Ve, met versterk1nga-factor Ke weer toe
gevoerd aan het servo-vent1el. 
H1eraee ia de regelkring gesloten. 
Op deze manier ls een poaitie teruggekoppelde volgregel
krlng tot atand gebracht, waarb~ de positie van de 
Iuchtcilinder de ingeateide waarae voIgt. 

Om onafbankelijk te worden van statiache wr~ing is nog 
een extra facet aan de regelkring toegevoegd. 
Door op het ventiel-ingangssignaal een ~oog frequente 
tr1lling te auperponeren, van ftr • 83 (Hz) werd de 
eerste trap en de ventiel-plunjer in tr1lling gebracbt. 
Merk op C1at ae frequentie en de amplitudo Tan het tr1l
s1gnaal experimenteel bepaald werden. 
Voor bet Instellen van de tr1111ng wordt vervezen naar 
het tweede hootdstuk paragraat 2.b. 
»e opgemeten e1genfrequentie van de eerate trap uit 
paragraar 1.1 bedroeg fotrl • 74,b (Hz). 
De plunjer-trilling produceert drukgolven in de toevoer
leldlngen en de cilinder-compartlaenten. 
De trilling heeft ala resultaat dat de luchtcilinder 
makkelijker in beweging komt vanuit een stllataande 
positie en Minder last heeft van stick-alip effecten. 
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fig. 1.20 B10kschema van de opste11ing. 

Vm • meetversterker 
Ve • eindversterker 
Gg;Gtr = spanningsgenerators. 
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De nadruk 11gt op mlnder o.dat de stlck-s11p nlet gehee1 
gel11alneerd kon worden. 
Bijko.end effect was,dat door de ventle1p1unjer-trl111ng 
de onge1ijke lekstromen In de nu1posltle uitge.ldde1d 
werden. 
Deze onge1ijke 1ekstromen deden de 1uchtcl11nder weg
lopen vanult stilstand. 
Verme1dingswaardig ls hier verder nog,dat de 1ekstro.en 
de druk In de cillndercompartimenten bij sti1stand op 
deed lopen tpt p • 3 (bar) bij een voedingsdruk van 
pv • 5 (bar). 
De trilling op het ventie1-lngangssignaal wordt gerea
liseerd met behulp van een extra spannings-generator 
waarvan het signaa1 nadat het een factor 10 verzwakt is, 
aan de opte1schake1ing wordt toegevoerd. 

Het te regelen proces. 

Om inzicht te kr~gen in het te rege1en proces; servo
ventle1 met 1uchtcilinder,werd in eerste instantle ~e 
terugkoppe1ing onderbroken b~ de opte1schakeling. 
Er'resu1teert dan een gestuurd proces,waarbij de lnge
ste1de waarde Ug het stuursignaa1 is en de zuigerposltie: 
z de gestuurde grootheid. 
Bij een sinusvormig, stuursignaa1 met constante amp1itudo 
werd v~~r verschillende frequenties de zuigerverp1aat
aing geregiatreerd. 
Men kan ook stellen· dat het proces met een sinusvormig 
stoorsignaa1 werd belast en dat gekeken werd naar de 
reactie aan de uitgang van het proces. 
De uitgangspositie van de luchtcilinder was in deze de 
stan~ waarbij de zuigerverplaatsing op z • 0 is gedefi
nieerd: dit is op de he1ft van de totale slag van de 
1uchtci11nder. 
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flg. 1.21 De luchtcl1lnderbeweglng. 

Plguur 1.21 toont de beweglng van de luchtcl1lnder 
bij een lngangsslgnaal met een trequentle t • 0,8 (Hz) 
zoals deze gereglstreerd werd. 
OpmerkelUk ls daarbU dat de c111ndersne1he1d i, constant 
1s en gelUk voor zowel heeDP a1s teruggaande beweg1ng. 
Het attoppen van de !1guur ls een gevolg van het ln 
de e1nd-bu!terlng lopen van de 1uchtcl11nder. 
Het bewegen van de luchtcl1lnder met constante snelheld 
ls een verschUnse1 dat zlch voordoet voor alle trequen
tles van het 1ngangss1gnaa1 klelner dan t • 5 (Hz). 

11guur 1.22 A toont een reconstructle voor dat gedeelte 
van de zulgerbeweglng,waarbU de sne1he1d constant blee! 
als tunctle van de !requent1e. 
De horlzonta1e gedeelten betekenen nlet dat de zuiger--p081t1e constant is. 
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fig. 1.22 Gesty1eerde zuigerverp1aats1ng z. 



Gedurende deze tijdspanne6t wordt de constante snel
he1d a~gebouwd en omgebogen in een zelfde snelheld, 
maar nu van tegengesteld teken. 
De zulgerverplaatalng hee~ daarbij een verloop zoals 
in ~1guur 1.22 B te zlen is. 
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Ult de meetresultaten kwam naar voren dat de tijdapanne 
.o.t ona.~nkelijk was van de ~requentle en At • 0,1 (s) 
bedroeg. 
Een verklarlng voor datgene: wat geconstateerd werd, 
moet gezocht worden in het verloop van de mas8astromen 
door het ventiel. 
Ala de atuurstroom van teken omdraait,schlet de plunjer 
van het servo-ventiel door de nulstand naar de tegenge
stelde schakelstand. 
Hlerbij worden de mas8astromen van het proces van 
rlchting omgedraald. 
De ene cillnderkamer wordt ontlucht en de andere wordt 
voorzien van druk,vla de voedlng. 
Het a~ouwen van de oude masBastromen en het lnstellen 
van de nieuwe vindt plaats gedurende de tijdspanne ~t. 
Hlerna stelt zich een evenwlcht In,met een constant 
drukverschil over de zuiger. 
De Bulger beweegt met constante snelheid en ook de 
mas8&stromen van en naar de cillnder hebben Bich ge
stabi~lseerd. tot een constant waarde. 
In wlskund1ge vergel~xlngen zlet dit evenwicht er als 
volgt ult: (Voor de betekenls van de gebruikte symbolen 
wordt verwezen naar flguur 1.2'3). 
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n = T2 :: T: ,ondant 
Vtot = V, + V2 
4Pc = P. - Pa 

V1' = V1/Vtot 
\ V2': V2/Vtot \ 

z' = z /zmsx 

,..--systeem 9fe ns 
I 

\, J 

,--------------------- --------

-zmax~~ __ --__ ------~I~o---------------~~+zm.K 
:....---.... Z 

fig. 1.23 Model van het beschouwde systeem. 

i) VI = Az.zmax+Az.z = Az (zmax+z) 
V2 = Az.zmax-Az.z = Az (zmax-z) 

VI'= i{l+z') 
V2'= i(l-z') 

-----+ 
Vtot = Uz. zmax 

• 
11) Krachten-evenwicht over de zuiger b~ z = constant 

geeft: 
PI.Az-P2.Az~Fwr = m! = 0 
APc.Az = ~Fwr 

De wrijv1ngskracht Fwr is qua richt1ng afhankel~k 
• 

van het teken van de snelheid z. 
B~ constante snelhe1d is Fwr constant, zodat voIgt 
dat APC = constant en dus: 

d/dt(APC) = d/dt(PI)-d/dt(P2) = 0 
d/dt(PI) = d/dt(P2) = d/dt(P) 



11i) De Baa&a-balana b1nnen de ayateemgrena geeft bij 
verwaarloz1ng van de lek: 

• • .1 + m2 • d/dt(mel+me2) 

Voor 1 • 1;2 geldt: 

mei = pl. V1 '} ...... i::!.> 
)01= <A·ToI-P o).(P1/T) cCo• {:PiIT)' 

Co • A.To/Po 

me1 • Co • Pi • Vi/T • eo. viot/T. (PI. Vi) 
differentiiren naar de tijd geeft: 
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, f 

d/dt (mei) = Co • Vtot/T .. (Vi • d/dt(Pi) .. 'Pi. d/dt(V1 

Dit geaubstitueerd in de massabalans geeft uitgewerkt: 

ml + m2 • Co • Vtot/T .. {ii' • .tt.P + d/dt (p». 

De laatste term uit het gedeelte tussen baakjes van 
het reehterlid heeit fyaiach de betekenis van een 
algehele druk-verhoging (of verlag1ng) van het ayateem. 
Houden we de voed1ngsdruk constant, dan 1s deze term 
gelijk nul, zodat: 

ml + 0.2 • ("e • Vtot/T') • ii' . AP = cODlltant. o ' 

De gegeven verk1ar1ng wordt onderateund door het feit 
dat in de vorige paragraaf een grena-frequent1e gevon
den werd,voor het servo-vent1el die f • 5 (Hz) bedroeg. 
Boven deze frequentie bereikte het drukTersch11 over 
de ventiel-uitgangen niet langer zijn maximale waarde. 
»eschouwt .en de tijdspanne At • Q.l (s) d1e twee meal 
per tr111ingatijd van het stuura1gnaal voorkomt, dan 
z1en we,dat wanneer de trillingatijd T gelijk wordt aan 
2 • At dUB T = 2 • 0,1 • 0,2 (a) er geen tijd meer over
achiet voor de stationa1re toestand met constante 
zu1gersnelhe1d. • 
D1t ia bij dezelfde frequent1e ~ e ~/T • 5 (Hz). 
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De belangrijkate concluaiea die uit het yoorgaande 
Tolgen,sijn dat de beweging van de luchtcilinder omge
keerei eTenred1g ia met de frequentie van het inganga
aignaal {voor f<tgr - 5 (Hz» en dat de beweging niet 
athankelfjk 1a van de vorm van het inganga81gnaal. -.ar 

van het teken. 
Gedurende de atationa1re toeatand kan de"cilinderbewe-
ging beschreven worden met een zaagtandtunctie: 

f < 5 (Hz):. 

lat> 0 } z = z/41' (4tf - l) (mm) 
iAt < t < (1/1' - i.6t) 

1st < 0 1 z • z/4f (3 - 4t!) 
(1/21' + iAt) < t < (1/1' - i.o.t~ 

Het totale verloop van de zuigerbeweg1ng als funct1e 
van de inkomende frequent1e, zoals die geregistreerd 
werd, is gegeven 1n figuur 1.24. 

(IBID) 

H1erin 1s de amp11tudo (genormeerd op de halve cilinder
slag : z max =: 50 (mm» en de fase-draa11ng 61f. van de 
cilindertril11ng, uitgezet tegen de frequent!e. 
De l~n waarvoor geldt dat i = 0,45 (m/s) 1s een res
ponsie waarb~ het Bervo-ventie1 rechtstreeks via zo kort 
_oge1ijke 1e1dingen aan de c11inder is gekoppe1d. 
De gestippe1de kromme geldt voor een constante zu1ger
snelheid i • 0,30 (m/s). 
Deze werd gerealiseerd door de druk in de c1linderka
mera te verhogen en het proces te dempen. 
Extra voedingadruk werd toegevoerd via rege1bare res
tricties. (zie ook figuur 1.20). 
Door een "bypass" over de 1uchtci1inder-compartimenten, 
met daarin nog een regelbare restr1ct!e, werd het proces 
gedempt. 
Tot de frequentie l' • 1,5 (Hz) beperkt de eind1ge slag 
van" de lucht-c11inder de zaagtand-trilling. De c11inder 
loopt in zijn eind-buffer1ng. 
In het tweede gedee1te van de kromme, vanaf l' - 1,5 (Hz) 
totaan de grensfrequentie l' - 5 (Hz) loopt de lijn onder 
een hoek van -450

• 



• 

J 

1 

Dlt la In overeenatemaing met het geconstateerde 
telt,dat de zuigerbeweging omgekeerd evenredig i8 
.et de trequentie (beide assen zijn logaritmlsch). 

-41-

De streep-stlppellijn geeft de amplituda van de 
fictieve beweging van de cilinderzuiger.ala deze een· 
volledige zaagtandvorm zou hebben • 
Ra de grensfrequentie komt de stationalre toestand met 
de con8tante zuiger8nelheid niet meer voor. 
De fase-draaiing tU8sen in- en uitgangssignaal,die 
tot aan de grensfrequentie A'f. -900 bedroeg, neemt 
vervolgens verder toe. 
Bij de frequentie f = 11,5 (Hz) is het fase verschil 900 

groter geworden; At('= -180 0
• 

Hier zien we dan ook een op1eving van de amp1itudo. 
Het systeem is in eigen frequentie fo = 11,5 (Hz). 
Voor hogere frequenties zakt de amplitudo van de trilling 
snel weg. 
Het systeem geeft geen responsie meer. 

\zz ... 
• (M5 [1rVsJ -z 
• 0.'0 [-IS] 

__ z 

.tr------+--------~----~r-----~--------+_--~~--~-

-'~----~~------~~----~----~--------~------~--~~p 0., D.t 

fig. 1.24 De responsie van het te regelen proces, op een 
sinUBVOrmig stoorsignaa1 met frequentie f. 
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De gealddelde zulgerverplaataing bU de opgenoaen rea
ponaiea van tlguur 1.24 bedroeg zgea • 0 (am). 
Men sou ook van andere gemlddelde poslt1es u1t kunnen 
gaan.d1e ongelijk aan nul zUn. 
Het eerste gedeelte van de reaponale vordt daardoor n1et 
beInvloed, vel echter bet gedeelte na de grenstrequent1e. 
Om d1t te lllustreren werd voor de volgende pos1tles 
·de elgentrequentle van bet aysteem opgenomen: 

to (sgem • 0) • 11,5 (Hz) 
to (zgem • ~ 0,4 zmax) - 12,0 (Hz) 
to (zgem - + 0,8 zmax) - 14,3 (Hz) ... 
Het blijkt,dat voor een gemlddelde zulgerpos1tle,dle 
d1cbter bU een van de ulterste standen llgt, de elgen 
trequentle van bet systeem toeneemt. 
Dlt betekent 1n de responsie-gratiek een verschuiving 
Tan de amplitudo-opleving naar een bogere frequentie. 
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1.3.2. Bet geregelde proces. 

Vervolgens werd de terugkoppe11ng tot stand gebracht 
en wederom de c111nder-positie geregistreerd,voor 
deselfde frequent1es van het signaal uit de spannings 
generator Gg. 
Door de amp11tudo van de respons1e met positie-terug
koppeling, te delen door d1e zonder terugkoppeling 
krijgen we de a:f'w1jk1ngsverhouding: AV. 
Dit 1s een maat v~~r de effectiv1teit van de regelkring. 
Piguur 1.25 toont de AV als functie van de frequentie. 
De getrokken kromme geeft het beeld van een proport1o
nele p08itie-terugkoppeling waarblj het servo-vent1e1 
rechtstreeks aan de 1uchtc1l1nder 18 gekoppeld. 
De hoedan1ghe1d van het systeem was gedurende de met1ng 
gelljk aan d1e van de getrokken kromme u1t f1guur 1.24 • 
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f1g. 1.25 De afw1jkingsverhoud1ng van de rege11ng 
van het ongedempte en gedempte proces, blj 
verschillende versterkingsfactoren voor 
de teruggekoppelde zu1gerverplaatsing. 
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Du1delijk 1s te z1en dat de P-act1e het s1nusvorm1g, 
stoors1gnaal onderdrukt tot een frequent1e van f • 5,5 (Hz). 
Boven deze frequent1e geeft de regelkr1ng een resonant1e
zone. 
Voorb~ deze Bone 1s de regelaar u1tgewerkt op een kle1ne 
p1ek na" 1n de buurt van de elgen frequent1e van het 
Bysteem. 
De onderbroken krommen geven het effect weer van de 
P-act1es met verschl11ende groottes voor de proportio
nele versterk~ng k. 
B~ deze kDommen is de c11lnderkamer-druk verhoogd en 
werd de bypass over de cilinder een weinig geopend. 
Analoog aan de situat1e,ln het geval van de gestippelde 
kromme van figuur 1.24. 
De bypass heeft een sterk dempend effect op de responsie. 
We z1en dan ook dat de resonant ie-zone is verdwenen en 
dat de rege1act1e b~ frequent1es,grot.r dan de grens
trequentie,nog effect heeft. 
Tegen dat de e1genfrequent1e van het systeem wordt 
bere1kt,is de rege1aar uitgewerkt. 
Een verder opvoeren van de proportlonele versterklng 
met een factor 2 was niet mogel~t omdat het systeem 
dan instablel werd. 
Merk op dat de demping in het proces is aangebracht en 
geen rege1actie is. 
Het effect dat de bypass met de cilindertsmer-druk
verhoging op de proces-responsie heeft,wordt in beeld 
gebracht door figuur 1.26. 
Hierin is de stapresponsie te zien van het proces,zowel 
gedempt als ong~dempt. 
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1st: .-.nr! = O.21Nd 1st: .-.nr /:o.2{Hll 

Ongedempt Gedempt 

Plg. 1.26 Stapresponsie van het ongedempt en gedempt 
proces. 

Met In het achterhoofd het ulteinde1ijke doe1 van de 
opste111ng, een f1ezibe1e posltie-besturlng werd voor 
de verschi1lende P-acties opgemeten met welke nauw
keurigheid de zuiger-posltie ingenomen werd. 
Hierb~ werd a1s voIgt te werk gegaan. 
Vanuit het uitgangspunt:de gewenste zuiger positie 
z =O(mm),werci met de hand, langzaam een uitwijking opge-

. drongen totdat de rege1kring voelbaar reageerde. 
De verplaatslng,die deze beweging opleverde werd gere
giatreerd. 
Deflnl~ren we een spreidlngsgebied: ~s zodanlg.dat ge1dt: 
z - i~s ~ z ~ z + i6S , dan bleek dat voor de verschll-
1ende regelingen: 



- proces niet gedempt: 
proces gedempt: 

k-15,2(mA!")~~s • 3,2 (am) 
k. 6;1(mA!mmJ;As • 44 (am) 
~15,2(mA!mm);As • 17,6(am) 
k.,O,5{mA/mm);As • 8,8 (am) 
k-61,O(mA!mm);A& • 4,4 (am) 

De resu1taten tonen twee opmerke1~ke feiten' 
• 

Ten eerste dat de proces demping een seer nade1ige 
uitwerking heeft op het spreidingsgebiedAs. 
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'I 

2 

3 
4 
5 

Verge1~ men het resu1taat bij 1 met dat van 3 dan i8 bij 
gelijk-blijvende proportionele versterking de positionee~ 
onnauwkeurigheid met een factor 5.5 toegenomen. 
Een praktische verklaring hiervoor is.dat in eerste 
instantie de correctie van de regelkring op een afwij
king in de positie weg lekt via de bypass over de lucht
cilinderkamers. 
Het tweede feit dat geconstateerd wordt,is dat de posi
tioneer-nauwkeurigheid evenredig toeneemt met de propor
tionele versterking. 
Dit is logisch,lndien men bedenkt dat aan een grotere 
k factor met een· kleinere af~king hetzelfde corrigerende 
signaal ten grondslag ligt,als een grotere afwijking in 
combinatie met een kleinere k factor. 
Vergelijkt men het resultaat bij 1 met dat bij 5 dan blijkt 
dat de spreiding in de positie bij een k-factpr, waarbij 
het systeem al instabiel is,tochnog groter is dan in 
de situatie waarin geen proces-demping is toegepast. 
V~~r een zo goed mogelijke positionering is het kennelijk 
beter geen procesdemping toe te passen. 

5amenvattend voor de komplete regelkring voor zover 
gerealiseerd,kan men uit het voorafgaande concluderen dat: 
1) De positie regeling is gebaat bij een zo groot mogelijke 

versterkingsfactor k. 
Omdat de grootte van de k factor beperkt is,in verband 
met het instabiel worden van het systeem,sou de regel
actie uitgebreid moeten worden,met een integrerende 
(I) actie. 
Daar deze regelactie de statische afwijking van de 
P-actie elimineert zal dit zeer voordelig uitwerken 
op de positioneer-nauwkeurigheid. 



2) De procea-demping heeft een te negatieve invloed 
op h.t ayateem. 
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Des. sal Toor een goede positionering ~n ook achter
wege moeten blijven. 
Om toch maatregelen te treffen tegen de reaonantie
sone die dan optreedt,zou een differentilrende actie 
in de regelaar opgenomen kunnen worden. 
Het Terdient due aanbeveling om de eenvoudige p regelsar 
soala tot nu toe i& toegepaat, uit te breiden tot een 
PID regelaar teneinde de poaitioneer-pauwkeurigheid 
op te voeren. 
Net een .dergelijke regelaar moet het mogel~K zijn een 
regelkring te reali&eren die de kromme In het AV-diagr.am 
nog verder naar beneden drukt (grotere P-actie) en die 
voor de lagere frequenties bij nul begint (I-actie). 
De grens-frequentie waarvoor het syateem nog naar behoren 
functioneert sal echter altijd in de buurt van de 
fgr • 5 (Hz) blijven liggen, omdat gebleken is dat deze 
grena athankelijk is van constructieve aspecten en niet 
van regel-technische. 
Om, de grens-frequentie eventueel naar een hogere waarde 
te tillen, kunnen lichtere centreer-veertjes ingebouwd 
worden. 
Een meer ingrijpende maatregel waarvan echter weI meer 
effect verwacht wordt, is het verkleinen van de over
lappingen,die de plunjer-borstjes ten opzichte van het 
ventielhuis hebben. 
Dit levert een snellere overschakeling op naar de ver
schillende ventielstanden. 
In combinatie met deze maatregel,kunnen dan ook de 
diameters van: de ventiel in- en uitgangskanalen groter 
gemaakt worden. 
Dit geeft dat de massastroom die het servo-ventiel kan 
leveren,groter wordt en dat de ontluchting sneller 
voltooid is. 
Hierdoor zou de tijdspanne 6t verkleind kunnen worden. 
Het gevsar 'be staat echter wel,dat de drukgolven,die 
ontstaan b~ het omschakelen van het ventiel,dan een 
grotere amplitudo krijgen en dat het langer gaat duren 
voordat de drukgolven uitgedempt zijn. 
Dit sou juist een tegengesteld effect hebben dan de 
beoogde verkleining van At. 
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2. De bouw8t.nen van de regelkrlng ln de prakt11k. 

De reaultaten zoals ze gepresenteerd zijn ln het voor
af8&&Dde hoofdstuk,werden berelkt met .en opsteillng 
waar.an de beschrijvlng ln dlt tweede hoofdstuk plaatB 
vindt. 
Allereerst zijn daar de sYBteemcomponenten.waarb~ 
wed.rom de nadruk zal 11ggen op het aervo-ventlel. 
Daarnaast komen ook, voor zover nog nlet vermeld, de 
aethoden aan de orde,waarop de meetreBultaten tot 
stand zijn gekomen. 
Ook zal aandachi besteed worden aan lnsteillngen van
en afstemmlngen op elkaar van de regelkrlng-componenten, 
TUB Ben deze beschrijvingen door zullen, voor zover nog 
van belang, de problemen worden aangehaald die zicb 
in de praktljk bebben voorgedaan. 
De bedoellng van bet gebeel lB,om een ruggesteun te 
geven.b~ een eventuele voortzettlng van de experlmenten. 
De paragraaf-lndeling van dit hoofdBtuk voIgt ln grote 
lijn de loop van de regelkrlng. 
Om dit te lilustreren en om het terug Tinden van' 
een speciflek detail te vereenvoudlgen z~n in flguur 2.1 
de regelkring-componenten in blokBchema gepresenteerd. 
De c~fercombinatie in de blokken geeft de betreffende 
paragraaf aan,waarin het onderdeel ter sprate komt. 
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2.1 De eerate trap van het aervo-ventiel. 

2.1.1 De aagneten~ 

De aagneet die in de eerate trap ia ingebouwd,ia een 
atandaard luidspreker-magneet van het materiaal: 
Ferroxdure '00 (FXD '00). 
Atmetingen: buitendlameter • 

binnendiameter • 
hoogte • 

'6 (mm) 
18 (mm) 

8 (mm) 

Voor de eigenschappen wordt verwezen naar (lit. 8) en 
voor de dimensionerlng Tan het magnetiache circuit 
naar (lit. 1,2). 
De magneet en de poolschoerien wor4en in de eer8~e 
trap, door de aantrekkingskracht van de magneet tegen 
elkaar aan gehouden. De montage is mogel~k door de 
onderdelen van elkaar af te trekken. 
Er dient bij de montage van het geheel,op gelet te 
worden dat er geen kruimela van de magneet tuasen de 
magneet en de poolschoen achter blijven, daar dit een 
extra luchtspleet introduceert,wat ten koste gaan ~n 
de magnetische inductie ter plaatse van het spoeltje. 

2.1.2 De spoeltjes. 

De spoeltjes zoals ze in het ventiel voorkomen bezitten 
de volgende specifieke eigenschappen: 
- wikkeldraad diameter 
.. apoelhoogte 
- apoelbreedte 
- gemiddelde spoeldiameter 
- aantal windingen 
- massa van de spoel + spoelhouder 
- zelfinductie per apoel 
- gelijkstroomweeratand 

d' = 0.2 
hsp ., 7 
bsp ., 1.4 
a = 1'.6 
N -= 280 
Msp ., ',1 
L ., 1.' 
Rdc • 6,5 

(DUD) 
(mm) 

(DUD) 
(mm) 

(-- ) 

(gr) 

(mH) 
(n) 

De hoogste frequentie die b~ de metingen voorkwam 
bedroeg t - 74,6(Hz). 
Dit is de eigentrequentie van het massa veer-systeem; 
apoeltje + membraamveertjes. 



B~ deze frequentie bedr.aagt de clrkelfrequentle: 
w. 2Jrf • 469 (rad/a), 

sodat geldt voor de spoel Impedantie: 
xl • W • L - 0,6 (n) 
Zap. (Rdc2 + X12) •• 6,5' 

De t~conatante voor de stroomsterkte-opbouw In de 
spoel bedr.aagt: 

't" = L/Rdc • 0,2 (ms) 
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Deze tijd is 1,5~ van de trillingstUd.bU de frequentie 
f • 74,6(Hz). 
Ten opzlchte van de frequentie bij de metIng van het 
dynamische gedrag van het aervo-ventiel en de regel
kring,is deze tijd kleiner dan l~. 
Uit deze waardes blijkt dat er bij de voor het systeem 
gangbare frequenties gee~ gevaar bestaat.dat de 
spoeltjes de trillingen van het 1ngangssignaal n1et 
meer volledig kunnen volgen. 

De stroomsterkte door de spoeltjes wordt begrensd 
door het maximale vermogen.dat door de spoeltjes 
gedissipeerd mag worden. 
De berekening is gebaseerd op de warmte~ontwikkeling 
1n de spoel,gedurende continu bedrUf. De temperatuur 
mag daarbij theoretisch niet hoger oplopen dan 20·C. 
Er voIgt uit (lit. ,): 

Pmax • Rdc • lsp max2 = 4 .10~'. d (mm) • hsp (mm) 
• 0,381 (W) 

zodat : 
lsp max • 0,242 CA) 

Hierdoor 1s de stuurstroom begrensd tot : 
1st max • 2 • lsp max • 0,484 (A) 

Met het oog op deze grens werd in de kabel naar het 
servoventiel een zekering van 0,5 CA) geplaatst. 

De spoeltjes zijn parallel geschakeld en weI sodanig, 
dat de bewegingsrichtingen van de spoelhouders tegen
geateld zijn. 
Dese manier van scbakelen geeft een symetrisch ver
loop van het stuurdrukversch11 over het plunjertje 
van het servoventiel. 
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De beveg1ngar1cht1ng 1a athanke1Jjlt van de apoe1-
vikke11ngaor1entat1e en de r1cht1ng van het 
magnet1ache ve1d.1n comb1nat1e met de atroomr1cht1ng. 
De eerate r1cht1ng 11gt vaat 1n de geometr1e van het 
apoe1tje. 
De r1cht1ng van het magnet1ache veld tan omgedraa1d 
vorden door de magneet omgekeerd te monteren. 
B1ijkt echter, dat ~ij reeda gemonteerde torentjes de 
beveg1ngar1cht1ngen n1et zijn zoa1s gevenst, dan 1s 
het verreveg het eenvoud1gste om de gevenste beveg1ng 
tot stand te brengen met een gesch1kte keuze van de 
stroomr1cht1ng. 
B1ertoe vo1gt men het vo1gende recept : 
- leg de torentjes op hun kOPi 
- schake1 de spoe1tjes parallel; 
- atuur een 1aag frequente (bijvoorbee1d f- O,2(Hz) ) 

atuurstroom door de schake11ng; 
- kJjlt of de beweg1ngsr1cht1ngen tegengeste1d zijn; 
- zo n1et, pool dan "n van de spoe1tjea om, de bewe-

g1ngsr1cht1ngen zijn nu vel tegengeate1d. 
Ha montage van de torentjea op het servovent1e1 za1 
nu 1n 5~ van de geva11en b1ijken, dat de beweg1ng van 
de p1unjer ju1st tegengeste1d 1s aan d1e welke wen
se1ijk 1s. 
D1t heert voor de luchtc111nder tot gevo1g dat de 
beweg1ng van de zui~erstang n1et convergeert naar de 
1ngeste1de pos1t1e,maar d1vergeert. 
De c11inder1oopt naar een van zijn u1terste standen. 
D1t 1a te verhe1pen door de kru1sschake1aar om te 
zetten,d1e 1n de aanvoer-dragen van de eerste trap 
1a gemonteerd. 
Hiermeewordt de stroomr1cht1ng door de gehe1e eerste 
trap omgepoo1d. 

De membraamveertjes. 

De membraamveertjes zijn vervaard1gd u1t roeatvast 
staa1,door m1dde1 van draadvonken. 
De atmet1ngen worden gegeven in de conatruct1e~ekenin
gen,d1e a1s bijlage aan het I1-verslag zijn toegevoegd 
(11t. 1). 
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Gelet op de materiaaldikte sijn er drieverscbillende 
veertjes: 

materiaaldikte 
h bUll) 

0.125 
0.175 
0.275 

aantal 

5 
7 
6 

gem. veerstijfheid 
Cv (R/mm) 

0.031 
0.085 

0.'3 

Van de veertjes met de grootste veerat~fheid,zijn er 
momenteel 4 stuks gemonteerd in bet servo-ventiel. 
De veerst~fheid werd bepaald door middel van een op
stelling als in figuur 2.2. 
Het veertje,ingeklemd tussen de twee afstandsringen 
van de torentjes en voorzien van een afstandsbusje en 
een vaantje werd met een klem aan een statief beves
tigd. {Massa van bet afstandsbusje + vaantje • 3,3 (gr». 
Het veertje werd belast.door gewichtjes op het afstands
busje te deponeren. 
De verplaatsing als gevolg van de belasting werd 
gemeten door een inductieve schakelaar met behulp van 
een micrometer omhoog te draaien. 
Op het moment Yan schakelen van de inductieve schake
laar, (het lampje gaat branden:) werd op de micrometer 
de verplaatsing afgelezen. 
Het verscbil in belasting, met of zonder gewicht, of 
verschillende gewichten, gedeeld door bet verschil in 
schakelafstand, geeft de veerst~fheid van het membraam
veertje. 
Merk op,dat er met deze manier van meten geen mecha
nisch contact optreedt bij de verplaatsingsbepaling, 
iets wat de meting b~ dergel~xe kleine veerstijfheden 
wezenlijk belnvloedt. 
Indien de armlengte I groot genoeg is ten opzichte van 
de verplaatsing van de inductieve plaats-opnemer, dan 
is de cirkelvormige verplaatsing in eerste benadering 

• 
lineair. 
Het schakelmoment van de inductieve schakelaar heeft 
een spreiding van enkele ~" en ligt daarmee binnen 
de afleesnauwkeurigheid van de micrometer. 



2.1.4 

fig. 2.2 Meetopate11ing voor de bepa1ing van 
de membraamveerstijiheid. 
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We1 bezit de micrometer een re1evante hysteresis 
tussen moment van in- en uitschake1ing (circa 0.05 mm). 
Een onnauwkeurigheid die omzei1d kan worden,door 
consequent of het in- of het uitschake1moment ala punt 
van afstandsbepa1ing te kiezen. 

In tweede instantie,werd met deze1fde opste11ing de 
verplaatsing van het vaantje x ala functie van de 
spoe1stroomsterkte lsp, opgemeten. • 

Bet vaan/tuit slsteem. 

Bet vaan-tuit syateem is ged1mensioneerd aan de hand 
van de gegevens uit (lit. 2). Dit betekent dat de 
diameter van de eerste restrictie (het propje dat in 
de kopse kant van het p1unjertje is geschroefd) 
dk • 0.8 (mm) bedraagt. 
De diameter van het tuitje bedraagt: dm • 0.8 (mm). 
Een praktiach ervaringsfeit is,dat bet vaan-tuit-
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BYBteem van torentje 2 iets trager reageert.dan dat 
van BUn opponent uit het eerste torentje. 
HierYan sUn echter tijdens de metingen geen bijzondere 
gevolgen ondervonden. 
Ten aanzien van het oorspronkelijke ontwerp heert 
het tuitje op advies van prof. Erkelens weI een andere 
vora gekregen. Zie figuur 2.3: 

fig. 2.3 

~ 
I 

De contructieve wijziging 
van het tuitje. 

Door de wijziging werd het gevaar vermeden dat een 
staande trilling ontstaat, ten gevolge van de uit het 
tuItje stromende lucht, tussen het vaantje en het 
vlak van de tuitmonding. 

Om de stuurdruk als functie van de &tuurstroom te 
meten zUn speciale aansluitnippels vervaardigd. 
Deze kunnen op de plaats van de stelschoefjes van de 
plunjercentreer-veertjes geschroefd worden en geven 
zo toegang tot het kanalenstelse~ waar de stuurdruk 
heerst. 

'De plunjercentreer-veertjes kunnen daarbij blijven zitten. 
Door op de nippel een precisie-drukmeter of een van de 
Terschlldrukmeters aan te sluitenkan de stuurdruk 
statlsch gemeten worden. 
Bij dynamlsche metingen moet men rekening houden met 
grote vertraglngstijd,ln verband met de grote toename 
van het volume. 



2.1.5 
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De torentjes. 

De montage en demontage van de torentjes dient voor
sichtig aangepakt te worden om het spoeltje en de 
membraamveertjes niet te beschadigen. 
Daartoe nu enige wenken: 
- "oor het aan en los draaien van het Yaantje op het 

atstandsbusje is een speciale sleutel aanwezig. 
- De aan en atvoerdraadjes van het spoeltje zljn in 

een vlak even~dig aan het membraamveertje van 
enige slagen voorzien om de bewegingsvrijheid van 
het spoeltje te garanderen. 

- In het gaatje waar de toevoerdraadjes het torentje 
verlaten is een stukje krimpkous aangebracbt, dit 
is om beschadiging van de isolerende laklaag om de 
draadjes te voorkomen. 

Het verdient aanbeveling om na montage steeds te 
controleren of bet spoeltje met de veertjes inderdaad 
Yr~ tan bevegen, naar twee richtingen. 
MogelijKe oorzaken dat dit niet zo is,zljn: 
- Het slepen van de spoe1 langs een van de poolschoe

nen; een van de membraamveertjes zit scheet ingek1emd • 
. - Een van de toevoerdraadjes is tussen het bovenste 

membraamveertje gekomen. 
Deze situatie kan ook optreden blj stapvormige varia
ties van het ingangssignaa1 met een grote amp1itudo. 

- Een van de toevoerdraadjes is in de 1uchtsp1eet • 
tussen de spoe1 en de poo1scboen gekomen en geeft 
wrljving blj de beweging van de spoel. 

Merk op dat a11e drie de situatieB reeds meerdere 
malen zljn voorgekomen en de goede werking van de eerste 
trap verstoren. 

Als na de montage de torent~es op het huiB van het 
servo-ventie1 geplaatBt worden moeten z~ op hoogte 
atgeste1d worden. 
Dit is een procedure welke in twee gedeelten uiteen 
va1t. Een statiBche atste1ling en een dynamiscbe 
bijste1l1ng. 
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A11ereerat vo1gt nu het atat1ache gedee1te. 
Ale de atuuratroom lat. 0 (A), dan d1ent het stuur
drukversch11 over het plunjertje .Pst • 0 te zUn, 
otwe1 Pst1 • Pat2• 
A1s u1tgan~ss1tuat1e werd steeds geko •• n voor 
Pst1 • Pat2 • ipv 
Door de ste1schroefjes te verwijderen en de aans1u1t-
n1ppels met prec1s1edrukaeters aan te e1u1ten, tan 
de stuurdruk afge1ezen worden. De u1tgangen naar de 
c111nder moeten atges10ten sUn. 
Gemaksha1ve worden de torentjes eerst sover moge1ijk 
op het vent1el geachroetd. 
Radat vervolgens de voed1ngsdruk is aangesloten, kan 
het atstel1en beg1nnen. 
De stuurdrukken z~m nu max1maal en worden teruggebracht 
door de torentjes in hun gehee1 los te draa1en. 
Daarb~ d1enen de aanklemboutjes los te ataan, omdat 
anders het gevaar bestaat, dat de versch111ende r1ngen 
van de torentjea ten opz1chte van elkaar gaan draa1en, 
wat funeste gevolgen kan hebben v~~r de membraamveertjes. 
Ten gevolge van het losdraa1en van het torentje.zal de 
stuurdruk dalen. 
Men laat de stuurdruk dalen tot ongeveer 0,2 (bar) be
neden de gewenste waarden. 
Het aandraa1en van de klemboutjea heeft namelljk weer 
een stuurdrukverhog1n~ tot gevolg, zodat men u1tkomt 
op de gewenate atuurdruk. 

Ala men nu de atelachroetjea weer monteert en atatelt, 
de 1uchtc1l1nder aanslu1t en het tr11a1gnaal over de 
eerste trap zet, dan zal men meestal constateren, dat 
de luchtc1l1nder toch naar een kant wegloopt.(De pos1-
tie terugkoppel1ng d1ent onderbroken te z~m) 
De oorzaak h1ervan moet gezocht worden in een samen
epel van ongelUke'lek van de c1l1ndercoapart1menten 
en aervovent1el en/of een kle1ne onge1ijkhe1d van de 
atuurdrukken. 
Het weglopen kan gecorr1geerd worden door de torentjea 
een we1n1g blj te stellen. 
Trek met een hand de aanklemm1ng losser en verstel 
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bet bewuBte torentje met de andere hand. 
Bezbaal dese handeling totdat een s1tuatie ontstaat, 
... rb~ de luchtcilinder niet meer wegloopt. 

2.2 De tweede trap van het Servo-ventiel. 

2.2.1 De plunjer. 

De plunjer 1s vanwege zijn nauwgezette passing in het 
ventielhuis het kostbaarste onderdeel van het servo
ventiel. Van de andere kant valt ot staat de werking 
van de opstelling blj een goed tunctionerende plunjer. 
Het plunjertje dat blj de eerste oplevering van het 
servo-ventiel gemonteerd was,werd afgekeurd omdat voor 
de nul stand (midc!elste achakelatand).., eilinder uitgang 
1 niet atgesloten was. 
Omdat dit een gevolg moeat zljn van maatafwljkingen.die 
bij de vervaardi~ing van het ventiel tot stand zljn 
gekomenjwerden rlun~er en ven1ielhuia opgemeten in de 
meetkamer met behulp van de 3-D machine. 
Aan de hand van de meetresultaten bleek,dat de kamera 
in het ventielhuia niet aymetrisch lagen en atwijkende 
maten hadden ten opzichte van de conatruetie-tekening. 
De meetrapporten bevinden zieh blj de opatelling. 
Met de atmet ingen zoala die 'V'.olgden ui t de meetreaul
taten,werd een tweede plunjer op meat gealepen. 
Ook deze tweede plunjer werd afgekeurd. 
Bet bleek namelijk dat in de nulatand, de atblaas-uit
gangen beide totaal niet atgedicht waren. 
Dit manitesteerde zich in eerste instantie op een 
opmerkelijke manier. 
B~ het meten van de lekstromen in de nulstand,werd 
aan de atblaasuitgangen een twee maal grotere lek 
volumestroom gemeten als aan de eilinderuitgangen.l en 2. 
Dit leek in strljd met de derde wet van de thermodyna
mica. maar on verklaard worden door de aanname dat de 
lekatromen gericht zijn langs de plunjer-omtrek en zo 
rechtstreeks in de kamers tereeht ko.en met de atblaas
uitgangen en niet eerst via de ultgangen 1 en 2 ver
dw~nen. 
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Controle van de plunjer maten in vergelijking met de 
ventie~hu1a-maten leverde op,dat in theor1e de plunjer 
at sou aoeten dichten. 
Oa u1t het dilemma te komen werd de plunjer-verplaat
sing opgemeten,d1e nod1g was om de betrettende u1tgang 
at te sluiten met een toelaatbare lekstrooE. 
D1t resulteerde in een versmal11ng van de.plunjer
tamers. 
Zie t1guur 2.4. 

f1g. 2.4 Plunjercorrectie. 

Om nu safe te spelen werden h1er bovenop alle over
lappingen van de plunjer-maten ten opzichte van de 
ventielhuis maten, in plaats van 0.15 (mm) verdubbeld 
naar 0.3 (mm). 
De so ontstane derde plunjer voldeed en gaf de resul
taten u1t hoofdetuk 1. 
Hierb~ dient nog opgemerkt te worden,dat in tegenetel-
11ng tot het oorspronkelijke ontwerp,de derde plunjer 
van brons 1s gemaakt. 
De reden hiervoor is dat er minstens 4 A 5 weken 
gemoe1d sijn met de vervaard1ging van een plunjer van 
staal. 
Bet harden van de plunjer sebeurt buiten de !.H. en 
neeat aIleen al 2 A 3 weken in beslag. 
Een plunjer van broDs daarentegen kan meteen op maat 
gedraaid worden op een precisie-draaibank. 
De vervaardiging hiervan neemt dan ook slechts twee 
dagen in beslag. 
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Omdat brona en het geharde staal van het vent1elhuis 
goede 100p-e1genschappen ten opz1chte van elkaar 
hebben,was de keuze dan ook niet meer moeilijk. 
WeI wordt verwacht dat het plunjertje sterker aan 
slijtage onderhevig 1s. 
Het 1s dan ook zaak om de kans op verontre1n1g1ngen 
in het ventiel tot een m1n1mum te beperken. 
Tot slot moet nog gewaarschuwd worden v~~r vee1vu1dig 
botsen van de p1unjer in zijn eindpositie. 
Omdat de plunjer van brons is kan dit tot gevolg 
hebben.dat de kopse kanten opstuiken,wat een braam 
langs de rand ten gevo1g heeft. 
Hierdoor za1 de wrijving toenemen en het ventie1 trager 
g.aan reageren. 

De centreerveertjes. 

De centreerveertjes hebben tot taak de p1unjer in de 
nul stand te !ixeren a1s de atuurstroom 1st. 0 (A). 

en de verp1aatsing van de p1unjer te beperken,voor 
atuurstromen onge1ljk aan nul. 
In de nu1stand dient de p1unjer~cht symetrisch te 
zijn voorgespannen door de centreerveertjes. 
Om d1t te bereiken worden de ste1achroefjes blj de 
montage met de hand aangedraaid totdat de veertjes 
aanliggen, dit is merkbaar doordat de veertjes de 
speling uit de schroefdraad van de stelschroe!jes 
drukken. 
Vervo1gens worden de ste1schroefjes nog een halve 
tot aen alag aangedraaid en geborgd met de moertjes. 

Montage. 

Ten aanzien van montage en demontage van de tweede trap 
van het servo-ventie1 kan ik kort zijn. 
Dit dient te geschieden door de C;T~D., omdat het 
gevaar voor verontreinigingen en/of beschadigingen te 
groot is. 
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2.'.1 De luchtcl11nder. • 

Voo&.4e lQQAtclllnder In de opatelllng.kan men nlet 
sonder.eer een conventlonele ultvoerlng inbouwen. 
Bet punt daarbij ls,dat de moderne luchtclllnder stee
vast ls ultgerust met llppen-afdlchtlngen. 
Dlt type afdlchtlng heert het. voor deze toepasslng 
kwalijke ettect.dat de wrijvlng sterk druk-athankelUk ls. 
In het verleden werden de atdlchtlngen van een lucht
cl11nder verzorgd door "0" ringen. Deze zijn vat de 
wrijvlng betreit,ook druk-athankelijk maar In veel 
mlndere mate. 
De clllnder dle ln de opstelllng staat,ls een samen
bouwsel van twee oude enkelvoudlge martonalr lucht
clllnders waarvoor een nleuwe doorlppende zulgerstang 
met zulger werd vervaardlgd. 
Zle flguur 2.5. 
De afdlchtlng van de zuiger wordt verzorgd door 
rubber "0" rlngen,dle van de zuigerstang door "Teflon" 
ringetjes. Deze laatste geven weI enigzlns lek, maar 
dit weegt niet op tegen het voordeel van de verminderde 
druk-onathankelijke wrijving. 
Ondanks deze speciale maatregelen geeft de cilinder 
ln de praktijk toch nog stick-slip effecten. 
Deze werden vermlnderd (maar niet geillmlneerd) door 
op het ventiel ingangssignaal een tril-irequentie te 
Buperponeren. 
Om de wrijving van de luchtci11nder verder te verminde
ren moet gedacht worden,aan het vervangen van de "0" 
ringen door "Teflonn-banden. 
Flguur 2.6 geeft hiervoor een principe schets. 
ET kan geen garant1e gegeven worden voor een volledige 
atdlchtin~,maar de wrijving 1s weI druk-onafhankelijk 
geworden. 
Door de instelbaarheid van de aandrukklng van de 
"Tetlon" band en tegen de cl1inderwand.kan een compromis 
gevonden worden tussen wrijving en lek. 
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Gegevena T<&n de luchtcl1lnder: 
- cl11nderborlng ; 
- alaglengte 

• 32 (am) 
.100(~) 

- aulgeratangdiameter ~ - 10 (mm) 
- sulgeratanglengte • 350( .. ) 
- .. aBB sulger+suigeratang • 242,2 (gr) 

(lnclualef "0" rlngen) 
- Bulgerafdlchting: 

2 x "0" ring ~ lnw 26,58 (mm) 
- Elnd buffering~fdichting: 

2 x "0" ring ~ inw 12,37 (mm) 

R 4106 

R 3050 
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De nieuwe zuiger met zulgeratang werd stotvrij gemon
teerd. 
De clllnderwand werd daarbij van een filmlaag olie 
voorzien. 
Om de nleuwe zuiger met zuigerstang te laten lnlopen 
op de luchtcilindermantel heeft de luchtcilinder 
~ 4000 alagen gemaakt voordat het aervo-ventiel werd 
aangealoten. 

De luchtcilinder werd aan de zijde waar het lasttoestel 
aan de zUigerstang gekoppeld wordt.v1a een ateun op 
de bodemplaat bevestIgd. 
De ondersteuning is met opzet alechts aan 'en kant 
aangebracht,omdat een dubbele ondersteuning een 
atatische overbepaalde situatie schept. 
Dlt heeft tot gevolg dat klemkrachten op de cllinder
mantel.de wrijving t~dens de zuigerbeweging doen toe
nemen. 
Om de Invloed van leidinglengtes zoveel mogelijk te 
beperken,ls het servo-ventiel zo dlcht mogelijx bij de 
luchtcllinder opgesteld. 

2.3.2 Het last-toestel. 

Om verachlllende belastInga9 aItuatiea v~~r de lucht
cilinder te kunnen aimuleren werd met behulp van het 
Philipa-bouwsyateem een laat-toeatel geconstrueerd. 
Zle flguur 2.7. 



Luchtcilinder 

I . 
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I 
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Koppeling Ie.st-toestel 

fi~. 2.7 Schets van de opstellin~. , 
0\ 
~ 
I 
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Een conBtante mas8&-belasting wordt tot stand gebracbtJ 
door de gewenste maS8& op bet karretje te deponeren. 
Een belaBting,die lineair athankelijk is van de zuiger
pOBitie s. kan gerealiBeerd worden door een veer te 
monteren tussen bet karretje en de lag_rBteun. 
Gedurende de dynamiBche aetingen uit de derde paragraat 
van bet eerste hoofdstuk .as bet laBt-toestel gekoppeld 
aan de luchtcilinder. 
Met een eigen maS8& van de kar (incluBiet de koppeling) 
die 486,4 (gr) bedraagt, krljgen we hiermee als totale 
bewegende massa van het BYBteem: 

Massa zuiger en zuigerstang - 242,2 (gr) 

Massa kar en koppeling • 486," (gr) + 
fotale maS8& in beweging • 728,6 (gr) 

Het gedrag van het proces ten gevolge van een andere 
belastingssituatie werd niet meer onderzocht, ondanks 
het feit dat de mogel~kheden aanwezig waren. 
De redffn hiervoor is, dat bet mJjns inziens beter is 
om de regeling van het proces eerst te optimaliseren. 

De koppeling. 

Om uitlijn-fouten op te vangen is het vereist, dat er 
zich een koppeling bevindt tussen de luchtcilinder en 
het last-toes'.l. 
De koppeling moet een grote st~fheid bezitten en 
Bpelingsvr~ zijn in axiale richting voor zowel de heen
als teruggaande luchtcilinderbeweging. 
Daarnaast moet de koppeling kleine hoekfouten tussen 
de as van het last~toestel en de zuigerstang op kunnen 
vangen. 
De Btljfheid in het vlak,loodrecht op de axiale richting 
moet daarb~ klein zljn om de radiale belasting van de 
zuigerstang zo laag mogelijk te houden. 
Radiale krachten geven weer een toename van de lucht
cilinderwrijving. 
AlB extra eis gold, dat de massa van de koppeling 
so klein mogelijk moeBt zJjn. 
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o.dat etandaard geen koppeling gevonden kon worden, 
die &an de combinatie van .ieen voldeed, werd, met 
'ale inspiratiebron:" Dee duiveleprentenboek " (lit.7), 
e.n .envoudige cardan-koppeling ontworpen en gebouwd. 
Zie t1guur 2.8. 
De koppe11ng voldeed uitetekend. 

fig. 2.8 De koppeling • 

• 



2.4.1 

2.4.2 
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De procesdemping. 

B~ de responsie.registratie werd. het proces servo
ventiel met luchtcilinder, gedempt door een verhoging 
TaD de druk !n en een bypass dYer de c111ndercompar
t1llenten. 
De drukverhoging werd gerea11seerd door de voeding 
voor het servoventiel a! te takken en v1& een smoor
terugslag-ventiel naar de betre!!ende ci11nderkamer 
te leiden. 
De bypass werd verzorgd door een smoorventiel, waarvan 
de werking onathankelijk is van de doorstroomrichting. 
Om verder een zo symetrisch mogelijke opstelling te 
verkrijgen, werden de leidinglengtes aan weerszijden 
van de luchtcilinder gelijk genomen. 
Smoorventiel gegevens: 

2% Festo : GR - M5 terugslagventielen 
1% Martonair : M/679 

Alvorens de procesdemping aan te sluiten, dienen de 
leidingen en smoorventielen gereinigd te worden door 
er getilterde lucht doorheen te blazen. 

De luchtverzorging. 

Voor de luchtverzorging van het proces zijn speciale 
maatregelen get rotten. 
VaDwege de geringe speling waarmee het servoventiel
plunjertje in het huis past, .o.s <4~), zijn luchtver
ontreinigingen, die groter zijn dan lywm> uit den boze. 
Omdat het servoventiel-huis van staal is,( en in eerste 
instantie ook de plunjer ) moet gewaakt worden voor 
het optreden van corrosie, veroorzaakt door uit de 
lucht gecondenseerd water. 
Corrosie tast het loopvlak van het vent1elhuis aan, 

• 
waardoor de wrijving toeneemt. 
Erger nog zijn de door corrosie gevorade ijzeroxide 
deeltjes, die meteen ter plaatse zijn,om de goede 
werking van het ventiel te ondermijnen. 



2.5.1 
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Ala voorBorgsmaatregel werden venilelhuls en plunjer 
bij de montage Ingesmeerd met parafflne-olle. 
neBe gevoellgheld voor verontrelnlglngen verelst een 
spectale filterlng van de verzorglngslucht, dle In 
eerate Instantle atkomstlg 18 van het Y&ste druklucht
net In het laboratorlum. 
In de toevoerlelding naar het servoventlel werden twee 
luchtfilters In serie gemonteerd. 
De eerete filter verw~dert de verontrelnlgingen uit de 
lucht, dle groter zijn dan 5 yu.) en de tweede vervolgene 
de nog kleinere deeltjes tot 1 ~). 
Gegevens luchtfilters: 

lete filter: LFR-i-s-5M-B 
2de fl1ter: LFMP-i-l 

Voor de luchtfiltering werd een drukvat van 80 liter 
geInstalleerd om de drukschommelingen op te vangen, 
dle in het lucht-net voorkomen. 
Ha de luchtfiltering is een kraan gemonteerd, waarmee 
de servoventiel-voedingsdruk op pv • 5 (bar) wordt 
afgeregeld. 

De verplaatsingsopnemer. 

De positie van de luchtcilinder-zuiger wordt geregi
streerd met behulp van een inductieve verplaatsings
opnemer: firma :"Hottinger Baldwin Messtechnik" 

type : W50K 
De verplaatsingsopnemer vormt een eenheid met de 
bijbehorende meetversterker. 
In athankelijkheid van de Buigerverplaatslng z, geeft 
de meetversterker een evenredig analoo~ eleetrisch 
signaal af. 
Kort samengevat berust de werkwijze van het geheel op 
de verstoring van een Wheatstone-brug. 
In de mantel van de verplaatsingsopnemer bevinden zicb 
twee spoelen in serie, waarvan de impedanties (per 
spoel tegengesteld) athankelijk BUn van de positie 

-van de kern, die de loper vormt van de opnemer. 
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De loper ia via een draadatang vaat verbonden met de 
sulger van de 1uchtci1inder. 
De andere he1tt van de Wheatatone-brug bevindt zich 
in de meetversterker. 
Daarin wordt de brugverstoring verst.rkt tot bet uit
gangaaignaa1 
Voor verdere apecifieke intormatle wordt verwezen naar 
de bed1enings-hand1e1d1ng,d1e blj de opatelllng aan
wezlg is. 

Voor dynam1sche metingen wordt de maxima1e frequentie, 
waarblj de opnemer nog te111008 werkt, bepaa1d door: 

fmax .. in :V (amax/iAZ) 
H1er1n is: amax .. 100 • (m/82 ) : de max1maa1 

toe1aattare ver8ne11ing van de 
opnemer. 

~6Z : de tri11lngsamp11tudo. 
Blj grot ere versne11ingen bui~ de draadstang van de 
opnemer door en geeft daardoor onbetrouwbare meet
resu1taten. 
Be81aat de trilling de vo11edige slag van de 1ucht
ci11nder, zodat i6Z III 50 (am), dan vo1gt: fmax .. 7,1 (Hz). 
Anderzljds ge1dt, dat v~~r de eigentrequentie van het 
proces fO - 11,5 (Hz) de toe1aatbare amp1itudo 
iAZ -= 19 (mm) bedraa~. 
De grens, opge1egd door de maximaa1 ~e1aatbare ver
snelling, dient blj dynam1sche metingen,in acht te 
worden genomen. 

De verp1aats1n~sopnemer geeft blj zljn maxima1e uits1ag: 
z • + 50 (mm) a1s uitgangsspanning: Ui = + 80 (mV). - -
Hiermee wordt de overdracht van de opnemer: S. 

S • (Ui/z) • 1,6 (mV/mm) 

Blj de optekening van het stuurdrukverach11 over de 
p1unjer en blj de servoventie1-responaiemetingen werd 
gebruik gemaakt van verschi1druk-opnemera van deze1fde 
firma. 
De werking van deze opnemers is principiee1 hetze1fde 
a1s van de verplaateingsopnemer. 



Ret drukverschil zorgt voor een karakteriatieke 
•• abraamverplaataing, die op analoge manier leidt 
tot een electri8ch uitgangsaignaal. 
wat in het vervolg geldt voor de aeetveraterker 
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van de verplaatsingaopBemer, geldt ook voor de verachil
drukopneaera. 

2.5.2 De meetveraterker. 

De bij de verplaatsingaopnemer behorende meetversterker 
i8 van dezelfde tirma: 

type: KWS 3071. 
Het meetbereik van de versterker is twee-voudig in
stelbaar. 
In eerate instantie wordt met een standenschakelaar 
een basis-meetbereik Bm ingesteld. Dit basis-bereik 
kan in tweede instantie continu gevarie~rd worden 
van circa 90~ tot 27~ van Bm, met behulp van de 
aeetbereik tijn-atstelling. 
Omdat de verschillende standen voor het basis-meet
bereik zodanig zijn dat de meetgebieden die daarblj 

• door de tijn atstelling gerealiseerd kunnen worden, 
elkaar overlappen is de meetversterkin~ traploos in
stelbaar, 
De aeetversterking Bm wordt ~egeven in millivolts 
van het ingangssignaal, per volt van het uitgangs
signaal. 
Het bereik van het uitgangssignaal bedraagt, onaf
hankelijk van het in~estelde meetbereik, altijd 
Uz • .:!:. 2 (V). 
Het bereik van het ingangssi~ltdat versterkt gaat 
worden bedraagt dus: Ui • + 2.Bm. -
Met de gegevens van de opnemer die Ui • .:!:. 80 (mV) 
uitgangaapanning geett bij de grootate verplaatsing 
z • ± 50 (mm) ,resulteert dit in de volgende tabel: 
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lIeetbereik Basis ing. Opnemerbereik 
Basis tijnatstelling bereik basis tijnatstell. 

IBm I .<BIl<. IUil AZ= • <AZ <. 
(mV/V) (mV/V) (mV) (mm) (mm) 

50 45 135 100 130 117 351 
20 18 54 40 50 45 _/ " 135 " " - - -- - - - - - --'- - - .-
10 9 27 20 25 22,5 67.5 

5 
2 

4,5 13,5 10 12,5 11,25 
1,8 5,4 4 5 4,5 

De stippellijn in de tabel geeft de scheidingwaarvoor de 
volle lucht cilinderslag (100 mm) nog verwerkt wordt door 
de m.etversterker. 

33.7' 
13.5 

Met een basis-meetbereik van 20 (mV/V) en een f~mafstelling 
op 20~ van het basis-meetbereik krijgen we het meetbereik: 
Bm • 40 (mV/V) en wordt het opnemer bereik precies 
.a.z • 100 (mm). 

De gevoeligheid van de meetversterker G wordt gegeven door 
het maximale uit~ngssi~l te delen door het in,estelde 
meetbereik: G • 2 / 40 • 0,05 (mV). 
Met de overdraeht van de opnemer S • 1,6 (mV/mm) wordt nu 
de kleinste meetbare verplaatsing AZ min = G / S • G,03 (mm). 
Zoals uit het voor~nde bl~Kt,is de kleinst meetbare ver
plaatsing afhankel~K van het ingestelde meetbereik. 
V~~r uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de hand
leiding van de meetversterker. 
Tot slot voIgt in fi,uur 2.9 de signaal-overdracht tot en 
met de meet~ersterker. 

5 - 1.<5 
1 

z. Ui. Km. e;;;; Uz. ... 
[mV/mm] [V/mV] 

fig. 2.9 Signaaloverdracht tIm de meetversterker. 

-~ 
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2.6 De spanningsgenerator. 

Tot de opstelling behoren twee spanningsgeneratoren. 
De aerste is verantwoordelijk voor de op het stuur
signaal gesuperponeerde trilling. 
Firma: Ling Dynamic Systems DTD 
Type: TPO 25 power oscillator. 

Om de amplitudo instelling van het apparaat gevoeliger 
te maken werd een spanningsdeling toegepast op het 
u1tgaande signaal. 
Zie daartoe paragraaf 2.7. 

• 
De trilling.op het stuuraignaal heeft tot taak de 
statiache wrijving van het servo-ventiel en de lucht
cilinder op te heffen. 
Het aervo-ventiel wordt daartoe in eigentrilling ge
bracht. Dit gebeurt door, met de spannin~s generator 
een ainus-vormige trilling met een frequentie die om 
en nab~ de f = 75 (Hz) ligt en een grote amplitudo, 
als stuursignaal aan het servo-ventiel toe te voeren. 
Het zal bl~ken, door een duidel~K waarneembaar brom
geluid, dat het se~o-ventiel door de trilling in re
aonantie wordt gebracht. 
Bij een voldoende grootte van·,de amplitudo man1festeert 

zich< dit nog duidel~ker~ doordat<de ontluchtin~s
ultgangen af en' toe openen. 
Allereerst wordt nu die frequentie gezocht,waarbij de 
resonantie maximaal is, vervolgens wordt de amplitudo 
van de trilling verkleind, waarb~ het servo-ventiel 
weI in trilling moet blijven. 
T~dens de metingen resulteerden deze handelingen in 
een trilfrequentie ftr • 83 (Bz) met een amplitudo 
v~~r de atuurstroom 1st. 20 (mA). 
Het aervo-ventiel moet b~ het opstarten van het 
aysteem elke keer opnieuw in trilling worden gebracht. 
Het zondermeer inschakelen van de reeds' eerder afge
atelde spanningagenerator is daarbij niet voldoende. 
Omdat de amplitudo geminimaliseerd is, is bij het 
inschakelen de drempel van de statische plunjerwrijving 
te groot;. de eerate trap van het servo-vent iel komt 
weI in resonantie maar de plunjer blUft in ruat. 
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Door de trillings-amplitudo op te voeren en vervolgens 
weer te minimaliseren wordt ook de plunjer geactiveerd. 

De tweede spanningsgenerator in het systeem is een 
tunctlegenerator; 

firma: Ecact Electronlcs inc. 
type: 119 L Trig IGate Function Generator. 

Deze heeft twee taken: 
Ala eerate wordt met behulp van de nul~offset van de 
generator de ingestelde waarde aan het systeem toe
gevoerd die correapondeert met de gewenste zuigeratang
positle. 
De tweede taak dle voor de ~enerator ia weggelegd.is 
het aan het aysteem toevoeren.van een gedefinleerd 
stoorslgnaal. 
B1ervoor kunnen de versch1llende tunctie mo~elijkheden 
van de generator worden gebru1kt. 
Door aIle funct1ekeuze toetsen u1t te schakelen, wordt 
de ~weede taak onderdrukt. 
Bij de bestudering van het dynamische gedrag van het 
aysteem werd v1a deze 1ngang een s1nusvormig stoors1g
naal met versch111ende amplitudo en v~~r diverse 
frequent1es aan het systeem opgelegd. 

2.7. De optelschakeling. 

De verschil1ende signalen worden tot een signaa1 
gebundeld in de opte1schakeling. 
Regeltechnisch gezien is dit de plaats waar de proces
waarde vergeleken wordt met de ingestelde waarde Ug, 
waarna een eventuee1 verschi1signaa1 wordt terugge
voerd naar het servo-vent1el via de e1ndversterker. 
In de praktische situatie 1s dit gerealiseerd met de 
eenvoudige e1ectrische schakel1ng van f1guur 2.10. 

Bet signaal van de zuigerverplaats1ng Uz is gelnver
teerd door de uitgang;van de meetveraterker om te polen, 
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• 

n. 1~ 
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-' 220 (a] J ,., 
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fig. 2.10 De optelschakeling. 

Het trilsignaa1 is door de serieschake1ing van een 
weerstand, groot R II: 220 (.n) en een die R • 2k2 (.n.) 
groot is, met een factor 1/11 verzwakt. 
Omdat de ingang van de eindversterker een, in verhou
ding, oneindig grote weerstand heeft,~e1dt voor de 
schake1ing met de wetten van Kirchhoff,dat de eind
versterker ingangsspanning gegeven wordt door: 

Uie == 1/3 (Ug - Uz + (1/11) • Utr) (V). 
De verschi11ende stroomsterktes zljn door de grootte van 
de weerstanden nagenoeg ge1ljk aan nul. 
Voor die metingen die met een geopende kring werden 
uitgevoerd geldt: 

Uie • 1/2 (Ug + (1/11) • Utr) (V). 

De ompoling van de meetversterker-uitgang brengt de 
noodzaak met zich mee, dat voor een centrale aarding 
moet worden gezorgd~ 
Hiervoor werd de aarde van de eindversterker gekozen. 
Essentieel is dan we1,dat de stekkeraazde van de ver-
8chi11ende e1ectrische apparaten (ook van de signaa1-
registratie apparatuur) losgekoppeld is. 



• 

Di~ gebeurt door een aard10Be BtekkerdooB alB 
centraal voedingapunt te gebruiken. 

2.8 De eindverBterker. 
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De eindverBterker ia de laatBte schake1 in de rege1-
Kring die uiteindelijk weer Borg d~gt voor de aan
sturing van het aervo-ventie1; 

firma: Philips 
type: PM 5175 Amplifier. 

De eindversterker verBterkt de ingangsBpanning: Uie 
tot de uitgangsapanning Uue met een versterkingsfae
tor Ke. 
De veraterkingstactor Ke is inste1baar: 

Ke • (Uue/Uie) • 5,012 (: 14 db) 
• 1,585 (: 4 db) 
• 0,501 (: -6 db) 
= 0,158 (:-16 db) 
= 0,050 (:-26 db) 

Ke = 20 log (Uue/Uie) (db) 

De uitgaande spanning is verantwoorde1Uk v~~r de 
stuurstroom in afhanke1~Xheid van de weerstand van 
het achterliggende circuit. 
In deze geest tungeert de eindversterker als voedings
bron voor de aansturing van het servo-ventiel. 
Het vermogen dat de eindversterker daarblj kan leveren 
bedraagt: Pe • 10 (w). 
Omdat de maximale stuurstroom begrensd is op 
Istmax • a,5 (A), (zekering, zie ook paragraaf 2.1.2), 
betekent dit voor de weerstand van het circuit: 

Rtot • Pe / Istmax2 = 40 (11). 
Een grot ere weerstand geeft of een extra beperking 
van de Btuurstroom of een overbe1aBting van de eind
versterker. 
Omdat de weerstand van de eerste trap van het Bervo
ventiel: Rtr1 • Rdc / 2 - 3,25 (ll) bedraagt dient 
een eventuele voorschakelweerstand niet groter gekozen 
te worden dan: 

Rv • Rtot - Rtr1 • 36,75 (ll). 



Met de keuse van een voorschakelweerstand lean de 'l 

o.erdracht van het eindveraterker-uitgangssignaal: 
DUe, naar het servo-ventiel ingangssignaal: 1st, 
worden belnvloed: 

Uue • 1st (Rv + Rtrl ). 

2.9 De versterkingsfactoren. 
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De versterkingsfactoren van het electrische gedee1te 
van het systeem zijn samengevat in de figuur 2.11: 

Uue 1<. 
(-) 

---:&=--.,. 5 • us I--U_i.~ ... KMa ii. "Ua. 

[inV/mrn] tV/mV] 
'----I .!. 

11 

Fig. 2.11 De overdracht van de positiere~eling. 

Uit de fi~ur valt op te maken dat de proportionele 
versterking van de teruggekoppe1de zuigerverplaatstng 
bedraagt: 

1 1 
1st • K • z • (s .~ • 1/3 • Ke eltOt ) e z (A) 
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Voor de vier verachillende responsles uit paragraat 
1.3 golden de volgende speclfiek numerieke waarden: 

Xe • 1,585 ( - ) : 4 db 
Rtot • Rtrl • 3,25 (n ) 

De eerate meting,zonder procea.demping: 
Bm • 17,07 (mV/V) zodat k • 15,2 (al/mm) 

De tweede tot en met de vierde, met proceademping: 
Bm • 42,67 (mV/V) zodat k - 6,1 (al/mm) 
Bm • 17,07 (mV/V) zodat k - 15,2 (mA/mm) 
Bm. 8,53 (mV/V) zodat k - 30,5 (mA/mm) 

Uit de bovenstaande vergelijking voIgt een beperking 
die opgelegd wordt door de aysteemcomponenten, aan 
de proportlonele versterkingatactor X. 
Ala men met de inductieve verplaatsingsopnemer de 
volle cillnderalag wil registreren,dan is de mini
male meetversterking Bm • 40 (mV/V). 
(Zie paragraaf 2.5.2) 

Met een maximale versterkingsfactor voor de eind
versterker .. _ke = 5,012 en zonder voorschakel-weer
stand, wordt de mazlmaal haalbare proportionele 
versterkingsfactor: k •. 20,5 (mA/mm). 
De stabiliteitsgrens v~~r het Bysteem ligt b~ een 
hogere X-factor. 
De exacte grens-waarde voor de k-factor is niet 
bekend. 
Het gedempte proces was in feder geval voor .. 
k .• 61 (mA/mm) instablel,zodat v~~r de grenswaarde 
geldt: 30,5 < k-grens < 61 (mA/mm). 
Omdat gebleken is dat de positionering gebaat is 
bij een zo groot mogelijke X-factor en omdat het ook 
wensel~k ls,dat de lnductieve opnemer de volle cilin
derslag kan bevatten, moet geconstateerd worden, dat 
de maximaal mo~elljke X-factor onder deze voorwaarden 
te klein is. 
De eenvoudigste oplossing om dit te corrigeren,is een 
eindversterker ln te bouwen dle eengrotereversterkings
factor Xe kan leveren. 
Een richtwaarde hlervoor is ke = 15 of 25 (db). 



2.10 Signaal-registratie. 

De signaalregistratle werd gedurende de metingen 
versorgd door een twee-kanalen-blomatlon: een 
electronisch geheugen met de mogelijkheid oa in 
totaal 1024 waarden op te bergen, In combiDatle 
met een x - y schrijver voor de presentatie van 
het meetresultaat. 
Ook werd gedurende de metIn,en veel gemak onder
vonden van twee oscilloscopen om op verschillende 
plaatsen in de kring de electrische signalen te 
kunnen bewaken. 
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Evaluatie. 

Met de gegevens,zoals die in de twee voorgaande noofd
stukken gepreaenteerd werden,ligt het gedrag van het 
electro-pneumatische servo-ventiel vast. 
De statische overdrachten van de verschillende servo
ventiel-eomponenten,zijn experimeftteel bepaald en 
vormen tesamen de totale overdracht van het aervo-

·ventiel. 
Omdat de laatate schakel van deze totale overdracht; 
de maa8&stromen door het servo-ventiel, afhankelijk ~ 
~ van grootheden uit het proees,waarvan het aervo
ventiel deel uitmaakt, werd v~~r de bepaling van het 
totale dynamische ventiel-gedrag een proces gereali
aeerd,beataande uit het servo-ventiel,~ekoppeld aan 
een luchtcilinder. 
Hierbij werd tegemoet gekomen,aan de taak waarvoor het 
servo-ventiel feitelijk ontworpen is, namelijk de aan
sturing van een luchtcilinder,om een positie-regeling 
mogel~x te maken. 

Ala men de dynamische responsie van het geteste aervo
ventiel,vergel~Xt met de resultaten zoala die geboekt 
werden met het servo-ventiel van d~ Hr. Neuhaus (lit.2), 
dan tan een ~rote mate van overeenkomst worden gee on
stateerd. 
Zie hiertoe fiFUur E. I op de volgende pagina. 
Hierbij moet men dan weI bedacht zijn op het feit,dat de 
voedingsdrukken aanmerkel~x vera chill en. 
Het servo-ventiel uit Aken is getest met een voedin~s
druk pv = 8 (bar) in plaats van pv = 5 (bar). 
De vorm van de responsie-krommes,is nagenoeg gel~x. 
Ten gevolge van de hogere voedingadruk,zien we echter 
wel,dat de grenafrequentie van het Duitae servo-ventiel 
lager ligt (f grens = circa 3,5 (H~» en ook dat er 
meer responsie is,voor grotere frequentles,dan bij het 
eigen servo-ventiel. 
Dit laatste uit zich nog een keer in het fase-verschil. 
De -900 fase-draaiing ligt voor het Daitse aervo
ventiel,bij een hogere frequentie. 



·.~~.~=i~~~a---!5~.~~a~~-J.· ...... 
Ill' ).JS. rr.~u •• z,I.,e de. SerYOve.tll. 

• 

~11tu'e .er [i.e-.,.,r".' Steuer.tr .. 1 
~lltu'" .er Au.t •• g.,r.'e ......... u .. t' .... ., 
VerlOrfUftg.druek Po & • ..r 
reder.teiflgkeit je .iet.tellfeder cr •• 'S HI .. 
~litu.e de. ,l.u.fir.i.e. Erre,era ,nel. 
t .. 0,05 1 ... 

C," -I" [lft._]! 
1.2 lit. 2tD 11ft~1 
11 1st. f45 fwtA] 
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u tst: 145 [ .. R] 

fig. ~ De responsies van de verschillende 
servo-ventielen. 
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V~~r wat betreft de fase-verschil-kromme moet weI 
opgemerkt worden, dat de heer Neuhaus deze met behulp 
van een computerprogramma berekend heeft en niet gemeten. 

De responsie van het procaS' servo-ventiel .et Iucht
c1Iinder (f1guur 1.24), toont, dat het proces van 
nature integrerend van karakter is, tot aan de grens-

~ < ""-

frequentie van het servo-ventiel. 
Dit brengt met zich mee, dat aanvullende regelfuncties 
n6odzakel~K zijn, om een voldoende stabiel systeem te 
krijg:en. 
De stabiliteit werd verkregen,door een proportionele 
terugkoppeling van de zuigerpositie. 
Bet is gebleken,ten aanzien van de positionering van 
de Iuchtcilinder, datde regeling gebaat is,bij een 
zo groot mo~elijke versterkin~sfactor en dat een inte 
grerende regelactie wenselijx is. 
Dit is geheel in overeenstemming,met hetgeen te lezen 
valt in de desbetreffende publikaties (lit. 2;15) 
De toegepaste proces-demping, betekende voor de 
positionering een gok op het verkeerde paard. 

De gedetailleerde beschrijving uit het tweede hoofdstuk, 
moet gezien worden als een handleiding voor de gebouwde 
opstelling, ter ondersteuning van uitgebreidere expe
rimenten met, en optimalisering van de regelkring. 
In dit kader past het bepalen van de stijfheid van de 
aandrijving en de positionering bij het herhaaldelijk 
aansturen van een ingestelde waarde. 
Met behulp van het lasttoestel kunnen verschillende 
belastings-situaties v~~r de aandrijving,~esimuleerd 
worden. 
V~~r het optimaliseren van de regelkring,moet nog 
onderzocht worden waar de grens Iigt voor de propor
tionele versterking en wat de effecten zijn van een 
integrerende regelactle. 
Hierbij zal een eindversterker met uitgebreidere 
mogelijkheden noodzakelijk zijn. 
Een verde~e stap, die bij de positie-oeheersing van 
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nut tan Bijn, is de proportionele en eventueel diffe
rent11rende terugkoppe11ng van het drukverschil, dat 
over de zuiger van de l1chtcilinder staat (lit. 15). 
0. het bewegingsgedrag van de luchtcilinder v~~r 
lage frequentieste verbeteren, moet gedacht worden 
aan verdere verla~ing van de wrijvin~ door middel van 

7 

·Teflo~-zuiger-afdichtingen. ~ 
De literatuur verw~st hier weI naar, maar geeft Diet 
expliciet de richtl~eD aan. 
Met een verlaagde wrijving kan meer effect verwacht 
worden van de trilling, die op het servo-ventiel
ingangss1g.naal wordt gesuperponeerd. 
Het is m~s inziens verstandig,om de mogel~Kheden 
van het voorhanden servo.,.ventiel, dat te kennen heeft 
gegeven goed te voldoen, eerst tot aan de grenzen te 
exploiteren, voordat constructieve w~zigingen aan het 
servo-ventiel worden doorgevoerd. 
Hierb~ wordt gesproken,vanuit de ervaringen opgedaan 
met het servo-ventiel, voordat de feitel~e versie, 
Boals die beproefd werd, tot stand kwam. Lt.. 

Het electro-pneumatische servo-ventiel is door de 
hoge eisen die gesteld worden &an de plunjer-ventlel
huis-passing en de f~ne afwerklng, een kostbaar stukje 
fijnmechanische techniek, dat erg gevoelig is voor 
verontreinigin~entin de te verwerken druklucht. 
Dit z~n eigenschappeB, die het gevolg zijn van de 
w1jze, waarop de tweede trap van het servo'S"ventiel 
geconstrueerd is. 
Beschouwt men daarnaast de voordelen die ae pneumatiek 
beert als besturingstechniek, zoals die in de Inle1-
ding zijD gegeven, dan valt OPt nat door de genoemae 
e1genscbappen, veel voordelen niet meer opgaan. 
Een ander aspect, dat opvalt aan de tweede ventiel
trap 1s, dat de constructie beken6 voorkomt. 
Deze manier van het bouwen van ventielen is afkomstig 
u1t de hydraulie~. 
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Bet vermoeden be staat nu, dat aan het oorspronkelijke 
ontwerp van het serwo-ventiel, een hydraulisch 
5/3-weg ventiel ten grondsla~ lag. 
Door de verschillen in !ysische eigenschappen,die 
lucht ten opzichte van olie heett~ compreasibel, een 
veel lagere viacositeit en slechte amerende eigen
schappen, werd het nood~kelijk om de eiaen,die gesteld 
werden aan de passing, op te voeren. 
Deze passing is, zoals aangetoond werd, weer verant
woordelijk v~~r het wegvallen van vele, voor de pneu-
matlek,voordellge elgenschappen. 
De auggestie, die nu geopperd wordt is, dat ul~gaande 
van een eisenpakket, dat gericht is op het ontwerpen 

< ' 

I van een specitiek "pneumatlsch" servo-ventiel, het j 

::a:o::!~l::d~:; ::: ::.:a:!s:~::.van het aervo-vent1el . 
Alleen a1 het feit, dat in de hydrauliek met drukken 
wordt gewerkt wordt, die veel hoger liggen dan In de 
pneumatiek, sluit voor dit vakgebied de toepassings
mogel~Xheid van rubber membramen uit. 
Om bovenstaande gedachtengang te 111ustreren, wil ik 
in de volgende twee tiguren een schets presenteren, 
die de basisvorm geeft van een alternatiet servo
ventiel, waarb~ de atdichtingen met ~en rubber mem
braam plaats vindt en dat daardoor de Minder gunstige 
elgenschappen van het onderzochte servoTventiel mist. 
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A 

A 

fig. E2a Alternatieve tweede servo-ventiel-trap. 



fig. 2b Doorsnede AA van de tweede trap van 
het alternatieve servo-ventiel. 
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Al 
Ak 

AV 

Az 

Bl 
Bm 
bap 

Ccv 
Cv 
Cvp 

d' 

a 
dk 

dm 
dpl 

E 

Fev 
Fl 
Fmv 
Fa 
Fwr 
Fz 
f 

fgr 
ftr 

fO 
fotrl 

LIJST VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN 
=============================== 

Restrictie doortocht; lek doortocht. 
Opperv1akte van de dooranede van de 
ventiel-kana1en. 

aervo-

Eenheid 
(mm2) 

(mm2 ) 
Afwijkingsverhouding = Amplitudo van 
met terugkoppelinglamplitudo zonder 

de responsie 
terugkoppe1ing.(-) 

Zuigeropperv1akte. 

Luchtsp1eet-inductie. 
Meetbereik van de meetveraterker. 
Spoelbreedte. 

Veerstljfheid van de p1unjer-centreerveertjes. 
Veerstijfheid van het membraamveertje. 
Veerstijfheid van hetmembraam-veerpakketje .• 

Wikkeldraad-diameter. 
Gemiddelde spoe1diameter. 
1) Diameter van de servo-ventiel-kanalen. 
2) Diameter van de eerste vaan-tuit restrictie. 
Diameter van de tweede vaan-tuit restrictie. 
Plunjer-diameter. 

Elasticiteits-modulus. 

Veerkracht van de plunjer-centreerveertjes. 
Lorentzkracht. 
Veerkra,cht van de membraamveertjes. 
Stuwkracht van de uitstromende lucht. 
Wrjjvingskracht. 
Zwaartekracht. 
Frequentie. 
Grensfrequentie. 
Trilllngsfrequentie. 
Eigenfrequentie 
Eigenfrequentie van de eerate trap. 

(mm2 ) 

(T) 

(- ) 

(mm) 

(N/mm) 
(N/mm) 
(N/mm) 

(mm) 
(mm) 
(mm) 
(mm) 
(mm) 
(mm) 

(N/mm2 ) 

(N) 

(N) 

(N) 
(N) 

(N) 

(N) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 

(Hz) 



. G 
Gg 

Gtr 

Htrl 
h 

hsp 

lsp 
1st 
Ix 

K;k 
Ke 
Km 

L 

1 

M 

Msp 
me 

. Jt 

Jtth 

Jtp 

N 

p 

Patm 
Pe 
Pmax 
p 

pst 
pv 

AP 

Ape 

Apm 
Apst 

Gevoeligheld van de meetversterker • 
Spanningsgenerator die de ingestelde waarde 
genereer-t:. 
Spanningsgenerator die de trilling genereert. 

Overdraehtvan de eerste trap. 
Membraamveer materiaaldikte. 
Spoelhoogte. 

Spoel~stroomsterkte. 

Stuurstroomsterkte. 
. Linea1r traagheldsmoment. 

l'roportionele (t9tale) versterk1ngsfaetor. 
Eindvers~erker, versterkin~~faetor •. 
Meetversterker, versterkingsfaetor. 

Zelf-induetie per spoel. 
W.ikkeldraad-lengte.per spoel. 

Massa 
Massa van de epoel + spoelhouder. 
Massa van de lucht in de eilinderkamer. 
Massastroom • 
Theoretiseh berekende massastroom. 

. Praktiseh gemeten massastroom. 

Aantal windingenvan despoel. 

Absolute druk. 
Absolute atmosferisehe druk. 
Vermogen dat de eindversterker kan leveren. 
Maximale door de spoel te dissiperen vermogen. 
Relatieve druk. 
Stuurdruk. 
Voedingsdruk. 
l.drukversehil. 
2.drukvers.ehil over de servo-vent1el-uitgangen~ 

.Drukversehil over de luehteilinder-zuiger. 
Maximaal drukverschil. 
Stuurdrukv.ers:ehil over de plunjer. 

(-) 

( .. J 
(-) 

(bar/A) 
(mm) 
(mm) 

(A) 

(A) 

(mm4 ) 

(rnA/mm) 
(-) 
(-) 

(H) 

(m) 

(kg) 
(kg) 
(kg) 

. (kg/s) 

(kg/s) 
(kg/s) 

(-) 

(bar) 
(bar) 
(w) 
(w) 
(bar) . 
(bar) 
(bar) 

~=~~ 
(bar) 
(bar) 
(bar) 



R 

Rdc 
Rs 
Rtot 

S 

S 

.6s 

T 

t 

At 

U 

Ug 
Ui 
Uie 

Uue 
Uz 

v 

Ve 
Vm 
Vtot 

Xl 
x 

y 

,." 
AY 

Volumestroom. 

Geometrie-factor. 
Electrische weerstand. 
Gelljkstroom-weerstand van de spoel. 
Specifieke gasconstante. 
Weerstand van het electrische c-ircuit na de 
eindversterker. 
Weeratand van de eerstetrap. 
Voorachakel-weerstand 

Overdracht van de. verplaatsinga~opnemer. 
Speling. 
Spreidingsgebied van de zuigerverplaa.taing • 

Trillingstljd. 
Temperatuur. 

T~id. 

Tljdspanne gedurende welke de massastromen van 
richting omdraaien. 

Spanning. 
Ingestelde waarde. 
Ingaande spanning van de meet-versterker. 
Ingaande spanning van de eindversterker. 
Uitgaande spanning van de eindveraterker. 
Uitgaande spanning van de meetversterker. 

Voeding. 
. Volume. 
Eindvers;terker. 
Meetversterker. 
Totale volume in de luchtcilinder. 

Impedantie· van een ideale spoel. 
Vaanverplaat~ing. 

Pltinjer-Posi~ie. 

Plunjen--snelheid~· . 
Plunjer-verplaatsing. 

(m~3) 
(.n ) 
(.0) 

(J/kg.K) 

(.0 ) 

(.n ) 
(.(1 ) 

(V/mm) 
~m) 
(mm) 

~:L 
(a) 

(a) 

(V) 

(V) 

(V) 
(V) 

(V) 

(v) 

(-)3 
(m ) 
(- ) 

(-) 
(m3 ) 

cn) 
(mm) 

(mm) 

Gnlr3 ) 
(mm) 



Zsp 
z 
~ 

z 
zmax. 

Spoelimpedantie. (n.) 

Luchtcilinder-positie. (mIJI) . 
Luchtcilinder-snelheid. (m/s) 
Luchtcilinder-versnel1ing. (m/s2) 

Maximale. zuiger~verplaatsing. (mm) 

• 
DOortochtcoefficient. (-) 

1) verhouding hoogte poolschoen/spoel. 
2) poly trope exponent voor lucht. ~: ~ 
Faseverschil. (0) 

Soortelijke massa van lucht. (P=l. (bar); T=21· (OC» .. · (kg/m3 ) 
. Soortelijke massa van lucht (P=l (bar); T= 0 (DC». (kg/m3 ) 
TijdcDnstante. (sY 
Cirkel-frequentie. (radls) 
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