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Bosch-Verschuuren, J. van den; Een verwarmingsregeling voor het proces
gedeelte van een kopieer-apparaat; Modellering en opnemer-onderzoek. Afstu
deerverslag, vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven, juli 1987.

Er is een tweedimensionaal warmteprogramma (hot2) ontwikkeld om
inzicht te krijgen in de invloed van verschillende parameters op de
warmtehuishouding in het procesgedeelte van een kopieer-apparaat.
Dit programma is op verschillende manieren op zijn werking gecontroleerd.
De resultaten van deze verifikaties waren positief.

De toepasbaarheid van het programma op de warmteproblematiek in het
procesgedeelte wordt beperkt door een aantal randvoorwaarden, waaraan het
model moet voldoen.

In het tweede deel van het onderzoek zijn twee temperatuur-opnemers
bekeken:
- een kontaktloze, pyro-elektrische opnemer,
- een sleepkontakt-NTC.
Er is aandacht besteed aan de elektronika voor deze opnemers, en er zijn
enkele experimenten uitgevoerd met beide opnemers.

Om een geschikte regelaar voor het procesgedeelte te vinden is er een
regelaar-ontwikkel-systeem gebouwd. Daarbij is uitgegaan van een bestaand
systeem, dat door enkele aanpassingen geschikt is gemaakt voor toepassing
op de te regelen opstelling.

Bosch-Verschuuren, J. van den, A temperature-controller for
the process-part of a copier; modelling and sensor-study.
Training-report, Measurement and Control Section ER, Eindho
ven University of Technology, July 1987.

The two-dimensional heat-program hot2 has been developed
to study the influence of several parameters on the heating
aspects of a copier. The program was tested in a few different
ways, and with positive results.

The program's field of application is restricted by a
number of boundary conditions.

In the second part the study of two temperature-sensors
is described:
- a pyro-electric detector,
- an NTC, which is dragged over the roller.
The electronic circuits for both sensors have been developed
c.q. ajusted, and a number of experiments was performed.

To find a suitable controller for the process a control
ler-development-system has been built. The existing system
was adapted, and is now suited for the process under conside
ration.

Copyright 1987 Oce-Nederland B.V., Venlo, T~e Netherlands
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Voorwoord

Dee-van der Grinten N.V. is de houdstermaatschappij van de Dce-groep.
Zij heeft in Nederland een centrale werkmaatschappij, Dc~-Nederland B.V.,
die onder meer belast is met de research- en ontwikkelingsprogramma's en de
formulering van het marketingbeleid. Dok vindt men een groot deel van de
produktie-aktiviteiten van de Dc~-groep in deze maatschappij. Drganisato
risch zijn de aktiviteiten ondergebracht in twee bedrijfseenheden voor de
tekenkamermarkt (lichtdruk-apparaten, plain-paper-copiers) en de kantoor
markt (copiers, elektronische printers, tekstverwerkers, communicatiepro
dukten).

[en van de sektoren binnen Dee-Nederland B.V. is de sektor Research &
Development. Deze sektor bestaat uit drie afdelingen: research, development
en engineering. Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende groepen, zoals
bijvoorbeeld analytical research.

Dp de afdeling Research wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar tech
nieken die toegepast kunnen worden in nieuwe apparaten. Binnen de afdeling
Development wordt het laboratorium-prototype voor een nieuw systeem gebouwd
en uitgetest. Als de haalbaarheid is aangetoond zorgt de afdeling Engineer
ing voor de verdere uitwerking en vormgeving.

In aIle fasen van het ontwikkelingsproces wordt gewerkt in kleine,
veelal multidisciplinair samengestelde projektgroepen. Tijdens mijn afstu
deerwerk ben ik werkzaam geweest binnen de afdeling Development.

In dit voorwoord wil ik graag een aantal mensen bedanken, met name
Bart de Koning voor de fijne begeleiding, Rob Jaartsveld voor de hulp die
hij mij tijdens het onderzoek geboden heeft, en Herman Jansen voor de
ondersteuning bij het uitvoeren van de experimenten. Verder wil ik aIle
medewerkers van het projekt bedanken voor de leuke tijd die ik tijdens mijn
afstudeerwerk bij Dee heb doorgebracht.
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1. Inleiding

In het procesgedeelte van een kopieerapparaat wordt onder meer de
toner overgebracht van de transfereerwals op het ontvangst-materiaal. De
temperatuur waarbij dit plaatsvindt moet binnen een bepaald gebied (het
"werkgebied") liggen. Is de temperatuur te laag, dan zal de toner niet goed
hechten; is de temperatuur te hoog, dan zal een deel van de toner vastfusen
op de fotogeleider.

Het doe1 van het onderzoek is om een regeling te ontwerpen, die de
temperatuur van de fusewals binnen het werkgebied houdt. Daarbij moet
tevens aandacht worden besteed aan het verloop van de temperatuur over de
breedte van de wals.

Het onderzoek is opgesplitst in drie delen:
1. Modelvorming
2. Opnemeronderzoek
J. Ontwerp van een regelaar

In het eerste deel is onderzocht welke warmtestromen invloed hebben op
het temperatuur-profiel van de fusewals. Hiertoe is een twee-dimensionaal
rekenprogramma ontwikkeld, waarmee enkele berekeningen zijn uitgevoerd.
Daarnaast is er aandacht besteed aan de verifikatie van het rekenprogramma.

In het tweede deel is een aantal opnemers aan onderzoek onderworpen.
Er is met name aandacht besteed aan een kontaktloze temperatuur-opnemer, en
de elektronika die voor deze opnemer nodig was. De resultaten zijn
beschreven in hoofdstuk J.

Het derde deel beschrijft een regelaar-ontwikkel-systeem, waarmee op
empirische wijze een geschikte regelaar gevonden kan worden. Experimenten
met dit systeem zijn nog niet uitgevoerd.

Copy"ight 1987 Oce-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands
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2. Modelvorming

2.1. Inleiding

Om inzicht te krijgen in de grootte van de warmteverliezen aan de
zijkanten van de walsen en het temperatuurprofiel dat hierdoor ontstaat is
er een tweedimensionaal thermisch rekenprogramma ontwikkeld. Hierbij is
uitgegaan van het bestaande eendimensionale programma (het "laagjespro
gramma") .

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de theoretische achter
grond van het rekenprogramma, en er wordt een overzicht gegeven van de
opbouw ervan.

Daarnaast wordt beschreven hoe het programma uitgetest is, en wat de
toepassingsmogelijkheden zijn.

Met het programma hot2 zijn enkele berekeningen aan de fusewals uit
gevoerd.

Copyr ight 1987 Oce-Nederlalld B. V., Venlo, The Nether lands
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2.2. Theoretische achtergrond

2.2.1. Inleiding

Het transport van warmte door verschillende media kan op drie manieren
plaatsvinden:
- door geleiding
- door straling
- door stroming.
De som van aIle warmtestromen die naar een (deel van)
zorgt voor afkoeling of opwarming van dat (deel van het)

In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen van
de opwarming die daardoor plaatsvindt besproken.

2.2.2. Warmtetransport door geleiding

De algemene formule voor warmtegeleiding (niet stationair, zonder
warmteproduktie) luidt:

aT
e C - = A vzr

p at

ofweI uitgeschreven:

(Fourier) - (1)

aT (azr alT alT]
eCp-=A -+-+-

at ax l ayl azl

waarin: e: de soortelijke massa in kg.m-3
Cp: de soortelijke warmte in J.kg-l.K-l
A : de warmtegeleidingskoefficient in J.s-l.K-l.m-l
T : de temperatuur in K

(2)

De term links van het gelijkteken geeft de opwarming cq. afkoeling in Watt
per m' aan.

Voor tweedimensionale warmtestroming wordt deze formule:

(3)

Deze differentiaalvergelijking is op twee manieren op te lossen: analytisch
en numeriek.

De analytische oplossing geeft weliswaar de exacte uitkomsten maar heeft de
volgende nadelen:

- om de vergelijking op te kunnen lossen moe ten beginkondities aangegeven
worden, bijvoorbeeld de kontakttemperatuur tussen twee media. Er wordt
meestal aangenomen dat deze het gemiddelde is van de temperaturen van de
twee media. Als deze echter verschillende e, Cp of 1 hebben, klopt deze
aanname niet.

het is niet mogelijk in de vergelijking warmteweerstanden in te bouwen.

am deze redenen is niet voor de analytische maar voor de numerieke
oplossing gekozen.

Ccpyright 1~87 ace-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands
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Om vergelijking (3) op numerieke wlJze op te kunnen lossen is het
noodzakelijk deze te diskretiseren. Dit kan als voIgt (Taylor):

aT (bx)2 alT (bx)' a'T
T(x+bx,y,t) = T(x,y,t) + bx -- + ------ --- + ------ --- +

ax 2 ax 2 6 ax'

aT (bX)2 a 2T (bx)' a'T
T(x-~,y,t) =T(x,y,t) - bx -- + ------ --- - ------ --- +

ax 2 ax 2 6 ax'

a2 T
T(x+~,y,t) + T(x-bx,y,t) =2T(x,y,t) + (bX)2 --- +

ax 2

Met verwaarlozing van 4e en hogere orde termen voIgt hieruit:

(4a)

alT T(x+bx,y,t)-2T(x,y,t)+T(x-bx,y,t)
--------------- (4b)

(fout in de orde van bx 2)

Analoog voor y:

T(x,y+by,t)-2T(x,y,t)+T(x,y-by,t)
---------------

(by) 2

(fout in de orde van byl)

Voor aT/at geldt:

aT (bt)2 a 2T
T(x,y,t+bt) =T(x,y,t) + bt -- + ------ --- +

at 2 at 2

Met verwaarlozing van tweede en hogere orde termen voIgt hieruit:

(5)

(6a)

aT

at

T(x,y,t+bt)-T(x,y,t)
----------

bt
(6b)

(fout in de orde van bt)

formule (3) kan nu herschreven worden tot:

e C
p

_T_(x_,y_,_t_+_b_t_)-_T_(_x_,y_,t_) = A [T(X+bX,y,t)-2T(X,y,t)+T(X-bX,y,t) +

bt (bx) 2

T(X,Y+by,t)-ZT(X,y,t)+T(X,y-by,t»)
(7)

(by) 2

Copyright 1987 Oce-Nede~land·B.V., Venlo, The Netherlands
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Uitbreiding van de oplossing voor versehillende materialen

Vergelijking (7) is geldig zolang er binnen 1 soort materiaal gewerkt
wordt, dat wil zeggen dat e, Cp en A niet veranderen. Daarnaast moeten de
punten waarvan de temperatuur bepaald wordt steeds op ge11jke afstand van
elkaar liggen.

Voor het rekenprogramma wordt de vergelijking zodanig aangepast dat
aan deze beide voorwaarden niet meer voldaan hoeft te worden. Daartoe wor
den de media opgedeeld in rijen en kolommen, zodat er reehthoekige vlakjes
ontstaan (zie figuur 2.1).

T'~-' J.)• I

T{~.j
•

Figuur 2.1: opdeling in reehthoekige vlakjes, waarin:

T(i,j): temperatuur van vlakje (i,j)
Ta temperatuur op het seheidingsvlak tussen de vlakjes

(i,j-l) en U,j)
Tb temperatuur op het seheidingsvlak tussen de vlakjes

(i,j) en (i,j+l)
Te temperatuur op het seheidingsvlak tussen de vlakjes

(i-l,j) en (i,j)
Td temperatuur op het seheidingsvlak tussen de vlakjes

U,j) en U+l,j)
~x(j) breedte van kolom j
~yU) breedte van rij i
d dikte van het materiaal in z-richting

Copyright 1987 Oee-ile~erland B.V., venlo. The Netherlands
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Besehouwd worden nu 5 vlakjes, waarvan de afmetingen in x- en y
riehting en/of de materiaaleigensehappen versehillend mogen zijn. Voor het
warmtetransport ~b door geleiding tussen de vlakjes (i,j) en (i,j+l) geldt:

~ T(i,j)-Tb =-----

I:1x(j)
~b ----- =l(i,j)(T(i,j)-Tb)l:1y(i)d

2

~bl:1x (j)

2A(i,j)l:1y(i)d

I:1x (j+l)
~b = l(i,j+l)(Tb-T(i,j+l»l:1y(i)d

2

~bl:1x(j+l)

~ Tb-T(i,j+l» =-----
2A(i,j+l)l:1y(i)d

~b [I:1X (j) I:1x (j+l) 1
T(i,j)-T(i,j+l) - + ----

- l:1y(i)d 21(i,j) 21(i,j+l)

Voor de warmteweerstand Kx(i,j) tussen de middens van de vlakjes
(i, j+U geldt:

~b
Kx(i,j) = ----------

l:1y(i)d(T(i,j)-T(i,j+l»

Met vergelijking (Be) voIgt hieruit:

1
Kx(i,j) =--------

(Ba)

(Bb)

(Be)

(i,j) en

(9a)

(9b)
I:1x(j)
---+----
21(i,j) 21(i,j+l)

Bij materiaalovergangen moet daarnaast ook nog rekening gehouden wor
den met een overgangsweerstand tussen beide materialen (lla). Kx(i,j) wordt
dan:

1
Kx(i ,j) =------------ (10)

I:1x(j) I:1x(j+l) 1
+ +

2A(i,j) 2A(i,j+l) ax(i,j)

Analoog geldt voor Ky zonder overgangsweerstand:

1
Ky(i,j) =

l:1y(i) l:1y(i+l)
+

iA(i,j) 2A(i+l, j)

C~pyright 198; ree-Nederland B.V .• Venlo, The Netherlands
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En met overgangsweerstand:

1
Ky( i, j) = ------------ (12)

!:J.y(i) !:J.x(i+l) 1
---+----+---
2A(i,j) 2A(i+l,j) Qy(i,j)

2.2.3. Straling naar de omgeving

Beschouwen we een oppervlak op temperatuur Tl en een omgevingstempera
tuur Tom' dan is de warmte ~s die door straling wordt overgedragen naar de
omgeving:

~s = A * C * E

waarin A
C
E
Tl,Tom

het oppervlak,van het kontaktvlak
5.75 (voor een zwart vlak)
de emissiekoefficient epsilon
temperaturen in Kelvin

(13 )

Voor het berekenen van deze warmtestroom is het noodzakelijk om de wand
temperatuur te kennen. In het rekenprogramma wordt echter de temperatuur in
het midden van een vlakje berekend. Door het vlakje dat kontakt heeft met
de omgeving een geringe dikte te geven, kan de fout die ontstaat in de
stralingsterm sterk verkleind worden.

2.2.4. Warmtetransport door stroming

Het oppervlak waarop de berekening wordt uitgevoerd wordt ingedeeld in
vlakjes van vaste afmetingen, en bestaande uit 1 soort materiaal. Warmte
transport door middel van stroming zal daarom binnen het bekeken oppervlak
niet optreden.

De omgeving kan weI uit een bewegend medium bestaan. Stroming binnen
dit medium leidt tot een groter warmtetransport naar de omgeving. Dit kan
in het programma meegenomen worden door de overgangsweerstand naar de
omgeving te verkleinen.

2.2.5. Opwarming of afkoeling van een vlakje

De som van aIle warmtestromen naar een vlakje (i,j) zorgt voor afkoe
ling of opwarming van dat vlakje. De grootte van het temperatuurverschil
wordt bepaald door de volgende vergelijking:

T(i,j,t+!:J.t)-T(i,j,t)
~tot = e Cp !:J.x (j) !:J.y (i) d -------

!:J.t

waarin ~tot de som van aIle warmtestromen naar vlakje (i,j) is.

Copyright 1987 Dee-Nederland B.~:, Venlo, the Netherlands
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Voor de warmtecapaciteit per meter, F(i,j), geldt:

F(i,j) = e(i,j) Cp(i,j) ~x(j) ~y(i)

Hieruit voIgt:

T(i,j,t+~t)-T(i,j,t)

~tot = F(i,j) d -----------------
~t

2.2.6. De totale vergelijking

(15)

(16)

Wanneer we aIle vormen van warmtetransport van en naar vlakje (i,j) in
rekening brengen wordt de totale vergelijking voor dat vlakje:

Kx(i,j-l) * ~y(i) * d * (T(i,j-l,t)-T(i,j,t» * ~t +
Kx(i,j) * ~y(i) * d * (T(i,j,t)-T(i,j+l,t» * ~t +
Ky(i-l,j) * ~x(j) * d * (T(i-l,j,t)-T(i,j,t» * ~t +
Ky(i,j) * ~x(j) * d * (T(i,j,t)-T(i+l,j,t» * ~t =
F(i,j) * d * (T(i,j,t+~t)-T(i,j,t»

(17)

Voor vlakjes met i=l komt aan de linkerkant van het gelijkteken nog de vol
gende stralingsterm:

Ely(j) * 5.75E-8 * ~x(j) * d * (Tom--T(i,j,t)-) * ~t

Voor vlakjes met i=(aantal rijen) is deze term:

E2y(j) * 5.75E-8 * ~x(j) * d * (Tom--T(i,j,t)-) * ~t

Voor vlakjes met j=l:

Elx(i) * 5.75E-8 * ~y(i) * d * (Tom--T(i,j,t)-) * ~t

En voor vlakjes met j=(aantal kolommen):

E2x(i) * 5.75E-8 * ~y(i) * d * (Tom--T(i,j,t)-) * ~t

Uit vergelijking (17) kunnen we de nieuwe temperatuur van vlakje (i,j) op
het tijdstip t+~t bepalen.

2.2.7. Konstante warmtestromen

In plaats van het bepalen van de warmtestroom tussen twee vlakjes met
behulp van de K-faktoren, kan er ook een vaste warmtestroom ingevoerd wor
den (in Watt per mZ). De betreffende term in de totale vergelijking wordt
dan vervangen door:

Qinx * ~y * d * ~t of Qiny * ~x * d * ~t

Copyrighf 1987 Dce-Nederland B.V., VenIa, Th~ Netherlands
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2.2.8. De staptijd

Om ervoor te zorgen dat de berekening stabiel blijft en een betrouw
baar resultaat geeft moet de staptijd bt aan de volgende voorwaarde voldoen
[l] :

e Cp
bt ~-------

2).(_1 + _11
(bx) 2 (by) I

Copyright 1987 Oce-Noderland B.V., Venlo, The Netherlands
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2.3. De opbouw van het programma

Het programma hot2 is opgebouwd zoals aangegeven in figuur 2.2.

INlT I w

I MATCON I
I

I\if ~,
IDATAIN DATDV

I I

.l-

f
SAVDAT I\Iii

I 'CALCKf

\1.- I ~

I I II CALCTl L. PRRES of PRDEEL
r I

\.1

1 END I
figuur 2.2: flowchart van het programma hot2

2.3.1. Beschrijving van de subroutines

INIT In deze subroutine worden de te gebruiken variabelen gelnitiali
seerd.

DATAIN In de subroutine DATAIN vindt de invoer van de gegevens waarmee
gerekend wordt plaats. Er zijn drie mogelijkheden voor het
invoeren van data:
* invoeren van een bestaande file
* wijzigen van een file binnen het programma
* met de hand invoeren van gegevens

Copyright 1987 Dee-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands
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Binnen de subroutine DATAIN kan naar drie andere subroutines
gesprongen worden:
* MATCON zorgt voor het invoeren van de programma-materiaal

konstanten,
* DATOV geeft een overzicht van het huidige gegevensbestand,
* SAVDAT slaat de huidige gegevens op in een file

De subroutine CALCKF berekent achtereenvolgens de Kx-faktoren, de
Ky-faktoren, de F-faktoren en de staptijd.

In CALCTI vinden de eigenlijke berekeningen plaats. Binnen deze
subroutine wordt een aantal keren (U kunt zelf aangeven hoeveel)
naar de subroutine PRRES of de subroutine PRDEEL gesprongen. Deze
subroutines schrijven respektievelijk aIle of slechts een deel
van de tussenresultaten naar het beeldscherm en naar de output
file.
NS: De outputfile kan, na een kleine aanpassing, weer gebruikt
worden voor het invoeren van de begintemperaturen van een vol
gende berekening.

Copyright i987 Dee-Nederland B.V., Venlo, The Netherlpnds
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2.4. Verifikatie van het rekenprogramma

Het programma is op verschillende manieren op zijn werking gekon
troleerd.

2.4.1. Vergelijking met het laagjesprogramma

Het laagjesprogramma werd gerund voor een voorbeeldfile bestaande uit
7 laagjes. Vervolgens werd het tweedimensionale programma gerund voor twee
voorbeeldfiles, respektievelijk bestaande uit 1 rij en 7 kolommen, en 7
rijen en 1 kolom. De warmtestroom naar de omgeving via de zijkanten van de
7 kolommen respektievelijk rijen werd op 0 gesteld. De overige gegevens
werden zodanig gekozen dat de drie files dezelfde begintoestand aangaven.
De resultaten van de berekeningen werden vergeleken en bleken, na aanpas
sing van de staptijden, exact overeen te komen. (Zie bijlage I)

2.4.2. Vergelijking met een analytische oplossing

Voor een vlak bestaande uit 1 soort materiaal is vrij gemakkelijk een
analytische oplossing van de Fouriervergelijking te bepalen volgens de
methode van scheiding van variabelen (bijlage II).
In het rekenprogramma wordt uitgegaan van een konstante omgevingstempera
tuur. Om een vergelijkbare, zo eenvoudig mogelijke analytische oplossing te
krijgen, worden de volgende randvoorwaarden gekozen:
- een konstante temperatuur op de randen van het vlak,
- een rand-temperatuur van 0 °C.

In het rekenprogramma worden deze randvoorwaarden gerealiseerd door
het aanbrengen van een extra laag om het eigenlijke vlak, met een konstante
temperatuur van 0 °C. Nemen we namelijk een omgevingstemperatuur van 0 °C,
dan moeten we ofweI een overgangsweerstand ofweI een konstante warmtestroom
van het vlak naar de omgeving aangeven.

We vinden nu de volgende oplossing:

00

T(x,y,t) = r
m=l

met

00 [ [mn]lr B(m,n)exp(-x -- +
n=l Xl [

nn]l] (mnx) (nnY
]

VI t)sin ~ sin VI (19)

Voor T(x,y,O) zijn twee mogelijkheden bekeken:

- T(X,y,O)={ oTO voor 10-6 < x < XI-IO-6 , 10-6 < y < YI-IO-6

anders (de rand-temperatuur moet 0 zijn)

(20)

De termen B(m,n) worden nu groter met toenemende m en n, waardoor,
ondanks de e-macht, een groot aantal termen meegenomen moet worden in de
berekening van T(x,y,t). Vanwege de enorme hoeveelheid rekenwerk is deze
kontrole niet uitgevoerd.
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B(l,l) is nu gelijk aan 1, de overige termen zlJn O. De berekening van
T(x,y,t) is nu dus vrij eenvoudig, en is uitgevoerd voor Xl=3E-3, Yl=5E-3
en TO=lOOO.
Het invoeren van de begintoestand in het rekenprogramma stuit nu echter
op problemen: het vlak wordt opgedeeld in rlJen en kolommen en de
ingevoerde begintemperaturen zullen de sinusvorm beter benaderen naarmate
de opdeling fijner is. Aangezien de rekentijd van het programma groter
wordt naarmate de opdeling fijner wordt, zal er een kompromis gesloten
moeten worden.
Er zijn twee berekeningen uitgevoerd:
- voor een indeling in 11 rijen en 13 kolommen,
- voor een indeling in 31 rijen en 33 kolommen.
(bijlage III)
De berekening met de fijnere indeling bleek, zoals verwacht, beter
overeen te komen met de analytische oplossing (figuur 2.3). Beide bere
keningen liggen hoger dan de analytische oplossing. Dit wordt veroorzaakt
doordat het middelste vlakje een te hoge begintemperatuur heeft (vanwege
het oneven aantal vlakjes).

Figuur 2.3: Vergelijking van hot2 met een analytische oplossing

Copyright 1987 Dce-Nederland B.V., Venlo, The Nethe.lands
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2.4.3. Experimentele kontrole

Er is een aantal experimenten gedaan waarbij een blok staal of alumi
nium dat gedeeltelijk gelsoleerd was eerst opgewarmd werd in een bak met
warm water (ongeveer 40 °C) en vervolgens in een bak met ijswater geplaatst
werd. Het temperatuurprofiel dat dan ontstond werd opgemeten met een
Heimann-infrarood-opnemer of met een aantal thermokoppels, die in het blok
aangebracht waren.

In het rekenprogramma moet onder andere een overgangsweerstand tussen
het blok en het ijswater ingevoerd worden. Om deze te bepalen moet zowel de
warmtestroom door een bepaald oppervlak, als de temperatuur aan beide
zijden van de overgang bepaald worden.

Bij het uitvoeren van de experimenten bleek met name de bepaling van
de oppervlakte-temperatuur van het blok problemen op te leveren. Vanwege de
onnauwkeurigheid van deze meting is een experiment bedacht waarbij de over
gangsweerstand niet rechtstreeks bepaald hoefde te worden.

2.4.3.1. Opzet van het experiment

Een blok aluminium dat aan de boven- en onderzijde gelsoleerd is wordt
opgewarmd in een bak warm water, en vervolgens in ijswater geplaatst. Het
temperatuurverloop binnen het blok wordt opgenomen.

Vervolgens wordt het blok doormidden gezaagd. Met beide helften wordt
bovenstaand experiment nogmaals uitgevoerd.

De overgangsweerstand (lla) van blok naar ijswater zal bij beide experimen
ten gelijk zijn, aangezien hetzelfde blok gebruikt wordt.

De grootte van de overgangsweerstand tijdens het eerste experiment wordt nu
bepaald door in het rekenprogramma verschillende waarden voor a in te voe
ren, en het resultaat te vergelijken met het gemeten temperatuurverloop.
De gevonden waarde wordt vervolgens ingevoerd in de berekening voor het
tweede experiment, en het resultaat wordt vergeleken met de daarbij gevon
den meetresultaten.

2.4.3.2. Uitvoering

In het blok aluminium (205 * 60 * 40) zijn 32 thermokoppels aange
bracht volgens het patroon in figuur 2.4.

<t.J I~. I.,..

ol.. 101.
12'1 11.

.. . 1 I , • • II .. 1.:- 1,-" ,'0. ,,,, ,'if ., 1,'0. .~

121. I",
11. <I.

I,. I.:' ~-

Figuur 2.4: patroon van thermokoppels in het grote blok
(rij 2 tim 16 en 20 tim 34, en kolom 2 tim 6: 6 mm breed,
rij 1, 17 tim 19, 35, en kolom 1 en 7 5 mm breed)
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Bij het doormidden zagen verdwijnen de middelste 4 thermokoppels, de
overige worden opnieuw genummerd als in figuur 2.5.

r.. I':'

.. ~ i 01 f .~ ~

II d

.... .. "

I"or

fi

I~ Itlo ,'ll .':. ~ .:II IH Is I~.
~..

Figuur 2.5: patroon van thermokoppels in de kleine blokken

Het temperatuurprofiel wordt bepaald met behulp van de opstelling voor
"Automatische temperatuurmetingen" (zie Aanhangsel A).

Er zijn drie metingen uitgevoerd met het grote blok, en twee met de
kleine blokken.

De temperatuurgradient zal het kleinst zlJn in het midden van het
blok. Enige onnauwkeurigheid in de plaatsing van het thermokoppel zal daar
dus slechts een zeer kleine afwijking van de temperatuur ten gevolge heb
ben. Voor de bepaling van a wordt daarom gebruik gemaakt van het tempera
tuurverloop dat gemeten is met het middelste thermokoppel. Voor het grote
blok is dat thermokoppel nummer 9, voor het kleine nummer 4.

2.4.3.3. Bevindingen

Het verloop van de temperatuur blijkt niet, zoals verwacht, bij
benadering een e-macht te zijn. Ondanks het min of meer grillige verloop
van de temperatuur is toch geprobeerd een overgangsweerstand te bepalen.
Daarbij bleken de per experiment gevonden waarden een grote spreiding te
vertonen: a ligt tussen 500 en 950 W/m 2 .K (zie figuren 2.6-2.7).

Naast het verloop van de temperatuur in de tijd is ook het tempera
tuur-profiel over de breedte van het blok bekeken. Hiervoor is experiment
2 met het grote blok gekozen, omdat dit het meest regelmatige verloop in
de tijd vertoonde. Naast het gemeten temperatuurprofiel is het resultaat
van een berekening met a=950 uitgezet. Beide profielen blijken redelijk
overeen te komen (zie figuur 2.8).

Verschillen worden vooral veroorzaakt doordat de gemeten temperatuur
profielen niet symmetrisch zlJn ten opzichte van de hoofdassen van het
blok, terwijl de berekeningen dit weI zijn.
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riguur 2.B: vergelijking van experiment 2 met hot2
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Konklusies uit de experimentele kontrole

* De metingen vertonen vrij grote afwijkingen ten opzichte van de te
verwachten temperatuurprofielen. Hiervoor is een aantal oorzaken te noe-
men:
- De temperatuur van het ijswater vIakbij het blok loopt iets op. Door te

roeren wordt dit grotendeels voorkomen, maar het blijkt niet mogelijk
te zijn de omgevingstemperatuur van het blok egaal op 0 °c te houden.

- Het roeren gebeurt met de hand, en zal dus niet steeds gelijkmatig
plaatsvinden. Daardoor wordt er niet steeds evenveel warmte afgevoerd,
zodat de overgangsweerstand zal varieren.

Aan de randvoorwaarden waar het rekenprogramma vanuit gaat, wordt dus
niet geheel voldaan. Daardoor zal een vergelijking van het programma met
deze metingen geen goed beeld geven van de nauwkeurigheid ervan.

* De berekeningen met verschillende waarden van a leveren de te verwachten
e-machten op, waarbij het verloop voor grotere a ook inderdaad steeds
lager ligt. Dit geeft weI vertrouwen in het funktioneren van het pro
gramma.

* De resultaten van de berekening voor het grote blok met a=950 komen vrij
goed overeen met de betreffende metingen. Ook deze vergelijking levert
dus een positief resultaat.

2.4.4. Konklusies

* Het laagjesprogramma en het tweedimensionale programma geven bij ver
geIijkbare invoer dezeIfde resultaten.

* VergeIijking met een analytische oplossing geeft goede resultaten. De
afwijking tussen hot2 en de analytische oplossing is te verklaren vanuit
de beperkte invoer-nauwkeurigheid voor een sinus-vormige begintoestand.

* Het blijkt erg moeilijk te zijn experimenten op te zetten, waarmee het
rekenprogramma gekontroleerd kan worden. De randvoorwaarden van het pro
gramma (een konstante omgevingstemperatuur en een konstante over
gangsweerstand naar de omgeving) bIijken in de praktijk niet real1seer
baar. Daarnaast is het bepalen van de grootte van met name de over
gangsweerstand erg moeilijk.

* De resultaten van de berekeningen die naar aanleiding van de experimenten
gedaan zijn, komen goed overeen met de te verwachten temperatuurprofie
len •
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2.5. Beperkingen bij toepassing van het rekenprogramma

2.5.1. Inleiding

Om het tweedimensionale rekenprogramma toe te kunnen passen op een
wals moet er een indeling gemaakt worden van een doorsnede van de wals.
Bij de keuze van de doorsnede en van de indeling daarvan moet rekening
gehouden worden met de randvoorwaarden van het programma, te weten:
- geen warmtetransport 100drecht op het vlak van de doorsnede,
- per vlakje l'soort materiaal,
- een konstante omgevingstemperatuur.

Wanneer de indeling van de doorsnede vastligt, moeten de materiaal
konstanten, de overgangsweerstanden tussen de vlakjes en naar de omgeving
en/of de warmtestromen nog gedimensioneerd worden.

2.5.2. Keuze van de doorsnede,van de wals

De doorsnede van de wals moet zodanig gekozen worden, dat uit de
resultaten van de berekening inzicht verkregen kan worden in de breedte
onegaliteit van de temperatuur over de wals. Een 10gische keuze is daarom
een doorsnede van de wals in lengterichting en door de as.

---1,- _._-- - _._.- ._.- -I-' .-+.-

Figuur 2.9: Doorsnede van de wals in lengterichting, door de as

Een dergelijke doorsnede voldoet echter niet aan de voorwaarde dat er
geen warmtestroom loodrecht op het vlak van de doorsnede mag zijn. Wanneer
je de wals aan de kop-kant bekijkt, zijn de isothermen bij benadering
cirkelvormig (figuur 2.10).

FigUL£ 2.10: loodrecht-doorsnede van ce wals
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Aan de buitenkant van de wals raakt de normaal op de doorsnede over
een bepaalde afstand Ban zo'n isotherm, zodat er (vrijwel) geen warmte
stroom loodrecht op de doorsnede zal optreden. Wanneer je dichter bij de as
van de wals komt, zal de normaal, bekeken over dezelfde afstand, steeds
meer isothermen doorsnijden, en zal de warmtestroom loodrecht op het vlak
niet meer verwaarloosbaar zijn.

Oit probleem is op twee manieren te vermijden:

- In de berekening wordt aIleen de buitenste rand van de wals meegenomen,
zoals ook bij het toepassen van het laagjesprogramma gebeurt.

- In plaats van een doorsnede in de vorm van een vlak wordt een "taartpunt"
uit de wals genomen. Oeze wordt in gedachten vervormd tot een rechthoek
door de materiaal-konstanten Ban te passen (figuur 2.11a,b). Hiermee
wordt bereikt dat steeds eenzelfde dee1 van een isotherm binnen het door
te rekenen vlak ligt.

--- J

b.

riguur 2.11a,b: loodrecht-doorsneden, a.: in werkelijkheid,
b.: in het rekenprogramma.

2.5.3. Indeling van de doorsnede in vlakjes

Bij de indeling van de doorsnede moet met een aantal voorwaarden re
kening gehouden worden:

- Ieder vlakje mag slechts uit 1 soort materiaal bestaan,

- Wanneer er sprake is van een niet te verwaarlozen warmtetransport door
middel van straling, moeten de rijen en kolommen Ban de rand van de
doorsnede smal zijn ten opzichte van de andere rijen en kolommen. Anders
wordt er namelijk een niet te verwaarlozen fout gemaakt in de berekening
van de stralingsterm (zie paragraaf 2.2.3).

- Op plaatsen waar een grote temperatuurgradient verwacht mag worden, moe
ten de rijen cq. kolommen smal gekozen worden. Oit in verband met de
nauwkeurigheid van de berekening.
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2.5.4. Dimensionering van de warmtestromen en de overgangsweerstanden

Ieder model voor het rekenprogramma bestaat uit een eindig aantal
rijen en kolommen. Rondom de gekozen indeling bevindt zich een omgeving met
een konstante temperatuur. De warmtestroom naar deze omgeving kan op twee
manieren gedimensioneerd worden: door middel van een overgangsweerstand, of
door een vaste waarde voor de warmtestroom aan te geven.

Een probleem dat hierbij kan optreden is, dat er in de werkelijke
situatie geen plaats is waar ofweI de temperatuur, ofweI de warmtestroom
konstant is. In het model zal zo'n situatie dan benaderd moeten worden,
eventueel door de berekening in een aantal stukken op te splitsen, waarbij
na ieder stuk de temperatuur of de warmtestroom wordt aangepast.

Ook tussen de verschillende vlakjes kunnen konstante warmtestromen of
overgangsweerstanden ingevoerd worden. Wanneer een "taartpunt"
rekonstruktie noodzakelijk is, moeten ook deze variabelen omgerekend wor
den.
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1.1. Berekeningen met hot2

1.1.1. Inleiding

Doel van de berekeningen is om inzicht te krijgen in de invloed van de
verschillende vermogensstromen op het temperatuur-profiel over de breedte
van de wals. Daarom is er een indeling van de wals gemaakt, waar behalve
vermogens-stromen van de straler naar de wals, ook de verliezen via de
flenzen kunnen worden ingevoerd. Met deze indeling zijn enkele bereken
ingen uitgevoerd.

1.1.2. Opbouw van de wals

De fusewals bestaat u1t een stalen ci11nder, waarop een laagje 5111
konenrubber is aangebracht. De cilinder is aan beide zijden afgesloten met
een stalen flens, voorzien van een astap.

II
'I,

--:-- -- -..
,I II
,I \. !!'
'I

" ..
" ..
I'

I, -- --~

• ,
" t

,I . .
I I'
J \'

,I
" I

" '.I ._._._.\~._._. ' ,
r _._~.- '-'_.--4~._._._._, I:::I'

"
~\

I
I ,

I
I

"
I' " I

\\ " \~I ,I

I, I' 1\ !I' .1., ,.
" I
!I I

I

J
--

" .. &. Jl. ~'I:. -~

~.

91.0

figuur 2.12: opbouw van de fusewals waaraan de berekeningen
zijn uitgevoerd (in mm)

1.1.3. Modellering van de wals ten bate van het rekenprogramma

!.!.~.!. Indeling in vlakjes

Het in te delen oppervlak is een doorsnede van de wals in lengte
richting, door de as. Vanwege de symmetrie in het probleem wordt in het
model slechts de helft van de wals meegenomen; de warmtestroom door het
midden van de wals is nul.

In lengte-richting wordt de stalen cilinder in 13, het rubber in 10 en
de flens in 4 kolommen ingedeeld. In radiele richting wordt zowel het
rubber, als het staal, als de flens in 4 rijen ingedeeld. Dp de modellering
van de astap wordt in onderstaande nader ingegaan.

De afmetingen van de vlakjes worden zodanig gekozen dat op plaatsen
waar de temperatuur-gradient het groot$t zal zijn, de indeling het fijnst
is. Naar het midden van de wals toe zal de indeling dus grover worden,
zowel in axiale als in radiele richting.
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riguur 2.13: indeling van de wals in vlakjes

Omdat de lucht rondom de wals geen konstante temperatuur heeft, worden
in het model een paar extra lagen lucht aangebracht. De omgeving vormt dan
een buffer met een konstante temperatuur.

Aan de rand van het model moet ofweI een overgangsweerstand naar een
vlakje met een konstante temperatuur (of de omgeving), ofweI een konstante
warmtestroom naar de omgeving aangegeven worden. De overgang van de astap
naar de omgeving (het frame) voldoet echter aan geen van beide voorwaarden:
noch de temperatuur van, noch de warmtestroom naar het frame is konstant.
Ten bate van het rekenprogramma zullen we hier dus een benadering moeten
invoeren. Aangezien we niet gelnteresseerd zijn in het temperatuurprofiel
dat over de astap ontstaat, kunnen we deze als voIgt modelleren:

Voor de astap wordt 1 vlakje genomen, met een konstante temperatuur.
Tijdens de berekening wordt deze temperatuur aangepast aan de temperatuur
van het aangrenzende vlakje, dat deel uitmaakt van de flens. Op deze manier
wordt gesimuleerd dat de astap de flens in temperatuur voIgt, overeenkom
stig de werkelijke situatie.
De temperatuur van de astap wordt opgehoogd als de temperatuur van het
aangrenzende vlakje 5 °c hoger is geworden (fig. 2.14). Vlak na het ophogen
zal de warmtestroom van de flens naar de astap dus kleiner zijn dan in
werkelijkheid, vlak voor het ophogen groter. Op deze manier wordt een
redelijke benadering voor de verliezen via de flenzen gevonden.
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•..
2S

figuur 2.14: temperatuurverloop van flens en astap

2.6.3.2. Aanpassen ~ de materiaalkonstanten

Vanwege het feit dat de flens, en dus niet aIleen de buitenste laag
van de wals, in de berekening wordt meegenomen, moeten de materiaalkonstan
ten aangepast worden (par. 2.5.2). De materiaalkonstanten van de stalen
cilinder en de rubberlaag worden als uitgangspunt genomen. Vanwege de
beperkte dikte van de cilinder en het rubber worden deze niet gekorrigeerd.
De flens wordt uitgerekt tot een lengte van 2n*rgem , waarin rgem de gemid
delde straal van de stalen cilinder is (=47.5mm).

A. Aanpassen van de soortelijke massa e

De werkelijke massa van het deel van de flens tussen rmin en r max is:

(L is de breedte van de flens = 20mm)

In het model wordt deze massa:

M'=2nrgem*(rmax-rmin)*L*e'

Beide massa's moeten gelijk zijn, zodat hieruit voIgt:

e'=estaal*--------------
2rgem(rmax-rmin)

Het resultaat van de berekeningen vindt u in tabel 2.1.

label 2.1: berekening van de gekorrigeerde e's van een flens

rijnr rmax(mm) rmin(mm) e'/estaal estaal(kg/m') e'(kg/m')

15 45 40 0.895 8000 7158

16 40 34 0.779 8000 6232

17 34 26 0.632 8000 5053

18 26 16 0.442 8000 3539
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-35-

B. Aanpassen van de warmtegeleidingskoeffieient A

Voor een eirkelstrook met dikte dr en straal r geldt:

waarin L
dQ
dT
A

de breedte van de flens,
de warmtestroom,
het temperatuurversehil
de warmtegeleidingskoeffieient.

De warmteweerstand van deze strook is dus:

De totale warmteweerstand van een eirkelstrook tussen rmin en r max
is:

Rw Jrmax I dr 1 = _1 In [_rmax)
= rmin 2nrLA 2nLA rmin

In het rekenprogramma is de warmteweerstand van deze strook:

Aangezien beide warmteweerstanden gelijk moeten zijn, voIgt hieruit:

A'=A*(rmax-rmin)/(rgem*ln(rmax/rmin»

Het resultaat van de berekeningen vindt u in tabel 2.2.

Tabel 2.2: berekening van de gekorrigeerde A's van een flens

rijnr rmax(mm) rmin(mm) A'IAstaal Astaal(W/m.K) A' (W/m.K)

15 45 40 0.894 50 44.7

16 40 34 0.777 50 38.9

17 34 26 0.629 50 31.4

18 26 16 0.434 50 21.7

2.6.3.3. Dimensionering van de overgangsweerstanden

Voor de inverse overgangsweerstand van rubber naar de omgeving (ar,l)
is 40 W/m 2 .K genomen, evenals voor astaal,lueht.

De inverse overgangsweerstand van de flenzen naar de omgeving wordt weer
afgeleid van astaal,lueht.
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Er geldt:

waarin Q de warmtestroom (W),
a de inverse overgangsweerstand (W/m 2 .K),
A de oppervlakte van het kontaktvlak (m 2

),

dT het temperatuurverschil over de overgang (K).

Wanneer het kontaktoppervlak verandert en zowel Q als dl gelijk moet
blijven, dan moet dus a omgekeerd evenredig met A veranderen. De faktoren
waarmee de oppervlaktes van de flens-delen veranderen zijn al berekend bij
de aanpassing van e (tabel 2.1). De gekorrigeerde waarden voor de a's vindt
u in tabel 2.3.

label 2.3: de gekorrigeerde a's voor de flens

rijnr a'last,l ast,l(W/m.K) a'(W/m.K)

IS 0.895 40 36

16 0.779 40 31

17 0.632 40 25

18 0.442 40 18

2.6.3.4. Dimensionering van de warmtestromen

Voor de dimensionering van de warmtestromen van de straler naar de
wals en de flenzen zijn de volgende aannamen gedaan:

- Over de kolommen 3 tim 6 en 10 tim IS is het vermogen (in W/m) egaal ver
deeld.

De kolommen 7 tim 9 zlJn samen 7.5 em breed. Het vermogen dat de straler
over deze breedte levert, wordt gelijk verdeeld over wals en flens. De
motivatie voor deze verdeling is dat het oppervlak van de wals dat wordt
aangestraald weI groter is dan het oppervlak van de flens, maar zieh ook
verder van de straler af bevindt.

- Het vermogen neemt sinus-vormig af over de kolommen 9, 8 en 7, en ook
over,de rijen 18, 17, 16 en IS. (Benadering van een lambertse straler)

Met deze aannamen kan het vermogen, dat naar de versehillende vlakjes gaat,
berekend worden.
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Voor de kolommen 7 tim 9 geldt:

Px = A*sin(nx/2X),

waarin Px
A
x
X

het vermogen in Watt per mm,
een konstante,
de afstand tot de flens in mm,
de totale breedte van de drie kolommen (=75mm)

Het totale vermogen Ptot,wals dat naar de drie kolommen gaat is:

J75A*sinl~ldx = _ 2AX cos[~l]75 = 2AX = Ptot,wals
o 2X n 2X 0 n

De verdeling van dit vermogen over de kolommen 7 tim 9 is nu als weergegeven
in tabel 2.4.

label 2.4: verdeling van Ptot,wals over de kolommen 7 tim 9

kol.nr. xmin xmax P/Ptot,wals

7 0 10 0.022

8 10 35 0.235

9 35 75 0.743

Een analoge redenering geldt voor de vermogensverdeling over de flens.

label 2.5: verdeling van Ptot,flens over de rijen 15 tim 18

rijnr. xmin xmax P/Ptot,flens

15 0 5 0.036

16 5 11 0.136

17 11 19 0.312

18 19 29 0.516

In het rekenprogramma moet het toegevoerde vermogen in Watt per mZ in
gevoerd worden.

Het vermogen dat naar de kolommen 3 tim 6 en 10 tim 15 gaat is
aangegeven in Watt per meter, en dit moet dus nog door de binnenomtrek van
de wals gedeeld worden.
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Dit geldt zowel voor het vermogen dat naar de wals gaat als voor het
vermogen dat naar de flens gaat, omdat de flens is "uitgerekt".

Het vermogen dat naar de kolommen 7 tim 9 en naar de flens gaat, moet
gedeeld worden door de betreffende oppervlakte. Voor de flens moeten hier
de "model"-oppervlaktes genomen worden.

2.6.4. Opzet van de berekeningen

Met het gevonden model zijn twee series berekeningen uitgevoerd:
- opwarmen van de wals vanaf 25 °C,
- bepaling van het temperatuur-profiel, dat ontstaat bij kontakt

met de fotogeleider-drum.

Naast het temperatuur-profiel over de breedte van de wals wordt ook het
profiel in radiele riehting op 2 plaatsen bekeken, om informatie te krijgen
ten behoeve van de plaatsing van een NTC in het rubber.

A. Opwarmen

Bij het opwarmen worden twee versehillende stralers gebruikt:
- een egale straler met een vermogen van 16 Watt per em,
- een onegale straler, met het volgende vermogensprofiel:

27 W/em voor de kolommen 3 tim 6, 16 W/em voor de kolommen 7 tim 15.

De warmtestromen naar de versehillende vlakjes worden voor beide berekenin
gen bepaald aan de hand van tabel 2.6.

De omgevingstemperatuur is 25 °C.

B. Inkomen van de drum

De straler wordt bij deze berekeningen uitgesehakeld, omdat de kon
takttijd tussen drum en fusewals zo klein is dat vermogenstoevoer vanuit de
straler geen effekt op het temperatuur-profiel van de rubberlaag heeft.

Het begin-temperatuur-profiel van de fusewals wordt op twee manieren
gekozen:
- een egale begin-temperatuur van 120 °C,
- een onegaal begin-profiel zoals weergegeven in figuur 2.15.

10L. 1 10l. 2 lOl. ] lDl. • • lDl.. ) KOL. 6 10L. 7 lDl.. 1 lDl.. , lD\.. 10 lot. 11 lOt. 12 KOl. 1l lot. a lDl. 1~

RIJ. 7 2~.0 n.o 2~.0 2~.0 n.o 100.0 10~.0 107.0 112.0 117.0 11'.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 1 n.o n.O 2~.0 2~.0 n.o 106.0 107.0 10'.0 l1A.O 111.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 9 2~.0 n.o 2~.0 n.o 2~.0 108.0 109.0 111.0 116.0 11'.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 10 n.o 2~.0 n.o 2~.0 2~.0 110.0 111.0 lU.O 111.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 11 n.o 2S.0 lU.O 11].0 11].0 11•. 0 lU.O 117.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 12 2~.0 n.o 11•. 0 11•. 0 11•. ~ l1S.0 117.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. U 2~.0 n.o 11~.0 1U.0 116.0 11'.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. 1. n.o 2~.0 116.0 116.0 117.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0
RIJ. U n.o n.o 118.0 118.0 119.0 120.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0
RIJ. 16 n.o n.o 120.0 120.0 120.0 120.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0

RIJ. 17 2~.0 n.o 120.0 120.0 120.0 120.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0

RIJ. 11 2S.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 7OC.0 700.0 700.0 700.0

Figuur 2.15: begin-profiel voor de rijen 7 tim 18

Het onegaIe temperatuur-profiel is qebaseerd op metingen aan de wals na
opwarmen.
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De straler wordt weergegeven door een aantal vlakjes met een konstante tem
peratuur van 700 °C, de omgevingstemperatuur is 25 °C.

De drum is een aluminium cilinder met een wanddikte van 9 mm. In het model
wordt de drum ingevoerd door de bovenste 6 rijen lucht te vervangen door
aluminium (zie figuur 2.13). De begin-temperatuur van de drum is 40 °C.

De kontakttijd tussen drum en fusewals is 25 ms.

2.6.5. Resultaten van de berekeningen

A. Dpwarmen

Bij het opwarmen met de egale straler zien we een flinke temperatuur
afval aan de zijkant. Met de onegale straler is deze afval kleiner, doordat
aan de zijkant meer vermogen wordt toegevoerd.

~ i,,:V''i-':f,;Pt:'rj
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riguur 2.16: temperatuur-profielen over de breedte van de rubberlaag
bij opwarmen

De oorzaak voor de afval aan de zijkant is de in verhouding grote
warmtecapaciteit van de flens. Uitsluitend opvoeren van het vermogen naar
de flens (kol. 3 tim 6) heeft slechts in beperkte mate effekt, doordat het
vermogen dat de straler Ievert over de breedte van kol. 7 tim 9 verdeeld
wordt over wals en flens. Het vermogen van dit deel van de straler moet dus
ook opgevoerd worden, wil men een egaal temperatuur-profiel krijgen.
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In figuur 2.17 wordt het temperatuur-profiel dat in radiele richting
ontstaat in de kolommen 9 (zijkant) en 15 (midden) weergegeven.

riguur 2.17: temperatuur-profielen in radiele richting, bij opwarmen

Zowel in het midden als aan de zijkant van de wals blijkt het
temperatuur-profiel in radiele richting bij opwarmen vrij vlak te liggen
(~T < 2 °C).

Opmerking: het doorrekenen van de opwarmtijd, die in de orde
ligt, kost een enorme hoeveelheid rekentijd. (Voor
ing over 4 minuten was al een rekentijd van bijna
nodig). Daardoor is het niet aantrekkelijk om een
berekeningen uit te voeren om een goed overzicht te
de invloed van verschillende vermogensverdelingen.

B. Inkomen van de drum

van minuten
een bereken
500 minuten
flink aantal
krijgen van

Bij een egaal temperatuur-profiel zien we aIleen een afkoeling van de
fusewals van 120 °c naar 83 °c. Het temperatuur-profiel blijft egaal. Bij
het onegaIe temperatuur-profiel zien we dat het midden van de fusewals meer
afkoelt dan de zijkant, zodat het temperatuurverschil tussen midden en
zijkant kleiner wordt.

Dit komt doordat de warmtestroom van de fusewals near de drum even
redig is met het temperatuur-verschil. Aangezien de zijkant van de fusewals
kouder is dan het midden, is daar het temperatuur-verschil kleiner, en dus
het warmteverlies minder.
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Figuur 2.18: temperatuurprofielen bij inkomen van de drum,
over de breedte van de wals

Zowel bij een egaal als bij een onegaal begin-profiel
inkomen van de drum een sterke temperatuur-afval over de
laagjes van het rubber (rijnr. 7 en 8). In de kontakttijd van
profiel blijkbaar niet verder in het rubber doordringen.

Figuur 2.19: temperatuur-profielen in radiele richting,
bij inkomen van de drum

lien we bij
bovenste twee
25 ms kan het

Hierbij moet opgemerkt worden dat de indeling van het rubber in
laagjes vrij grof is, gezien de grote gradient ter plaatse. De
betrouwbaarheid van de gevonden resultaten is daardoor twijfelachtig.
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2.6.6. Konklusies

* De modellering van de wals levert een flinke hoeveelheid rekenwerk op.
Een exacte modellering is bovendien niet mogelijk vanwege de rand
voorwaarden van het rekenprogramma. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de
resultaten van de berekeningen beperkt.

* De uitkomsten van
verwachtingen. Het
in de invloed van
temperatuur-profiel.

de berekeningen komen goed overeen met de
programma is dus weI geschikt om inzicht te krijgen
verschillende parameters op de vorm van het

* De rekentijd loopt snel op bij langere berekeningen. Met name bij het
doorrekenen van een opwarmcyclus levert dit problemen op. Vergelijking
van verschillende vermogensverdelingen kost erg veel tijd.

2.7. Konklusies

* Het twee-dimensionale rekenprogramma hot2 is slechts in beperkte mate
geschikt voor berekeningen aan de warmtehuishouding van het proces
gedeelte van een kopieer-apparaat. Het ingevoerde model moet namelijk
voldoen aan een aantal randvoorwaarden, waarvoor soms benaderingen toe
gepast moeten worden. Daardoor wordt de betrouwbaarheid van de resulta
ten van de berekeningen beperkt.

* Het rekenprogramma is weI geschikt om een indruk te krijgen van de
invloed van verschillende parameters op het temperatuur-profiel. Uit de
verifikatie van het programma en de uitgevoerde berekeningen is gebleken
dat de vorm van de ontstane temperatuur-profielen goed overeen komt met
de verwachtingen.

* Het temperatuur-profiel over de breedte van de wals is afhankelijk van de
situatie waarin de wals zich bevindt (opwarmen, standby of kopieren).
Daardoor is het niet mogelijk een rechtstreeks verband aan te geven
tussen de temperaturen in het midden van de wals en aan de zijkant.
Om een goede weergave van de temperatuur op de beeldplaats te krijgen is
het dus noodzakelijk de opnemer binnen de beeldplaats aan te brengen.

* Bij het inkomen van de drum ontstaat er een steile temperatuur-gradient
over de rubberlaag. Plaatsing van een NTC in deze laag zal dus zeer
nauwkeurig moe ten gebeuren.
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3. Opnemeronderzoek

3.1. Inleiding

De temperatuur van de fuse-wals kan op twee manieren gemeten worden:
1. in kontakt met de wals
2. kontaktloos

In huidige opstellingen wordt meestal gebruik gemaakt van opnemers die
kontakt maken met de wals, bijvoorbeeld een NTC. Probleem bij deze manier
van temperatuur-opnemen is de plaatsing van de opnemer. Daarvoor zijn twee
mogelijkheden:
a. plaatsing in het rubber van de wals, waarbij voor de uitvoer van

het signaal sleepkontakten noodzakelijk zijn,
b. plaatsing buiten de wals, waarbij de NTC over het walsoppervlak

sleept.
Beide mogelijkheden hebben het nadeel dat de NTC buiten de papierbaan
aangebracht moet worden, omdat hij anders zichtbaar kan worden op de kopie.
Mogelijkheid a. heeft daarnaast nog een aantal nadelen in verband met de
positionering in de rubberlaag (beperkte nauwkeurigheid).
Voordelen van de NTC zijn de betrouwbaarheid, de goede reproduceerbaarheid
(exclusief plaatsing) en het geringe verloop.

Bovengenoemde nadelen kunnen vermeden worden door de temperatuur
meting van de wals kontaktloos uit te voeren. Daar een kontaktloze meting
geen extra energie aan de wals onttrekt en de opnemer los van de wals
gemonteerd wordt kan er binnen de papierbaan gemeten worden en is een
sleepkontaktkonstruktie niet nodig.

De pyro-elektrische opnemer van de firma Murata is een kontaktloze
opnemer, waaraan door een stagiair bij Dee [2] reeds enig onderzoek is
gedaan. De resultaten hiervan waren vrij positief (maximale totale fout van
circa 1.5 graden). Verder onderzoek naar veroudering, levensduur en repro
duceerbaarheid van de detektor moest nog gedaan worden.

Naar aanleiding van bovenstaande is besloten twee opnemers aan verder
onderzoek te onderwerpen:
- de pyro-elektrische opnemer
- een NTC die over het walsoppervlak sleept.
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3.2. Principewerking van de opnemers

3. 2.1. De NTC

De weerstand van een NTC wordt kleiner als zijn temperatuur stijgt.
Als er een konstante stroom door de NTC gestuurd wordt, is de spanning
erover dus een maat voor de temperatuur.

3.2.1.1. De ~-elektrische opnemer

Pyro-elektrisch materiaal bezit een spontane polarisatie, waarvan de
grootte, binnen een bepaald temperatuur-gebied, afhankelijk is van de tem
peratuur van het materiaal. Deze afhankelijkheid (dD/dT) wordt de pyro
elektrische konstante genoemd en is bij goede detektoren onafhankelijk van
de temperatuur van de detektor.

Wanneer een pyro-elektrische detektor wordt aangestraald door een
objekt zal de temperatuur van het detektor-materiaal stijgen,waardoor de
polarisatie zal veranderen. Ten gevolge daarvan zal ook de grootte van de
oppervlaktelading veranderen, en er zal een stroom door het kristal gaan
lopeno De spanning die daardoor over het kristal ontstaat is dus een maat
voor de temperatuurs-verandering van het kristal. Een konstante temperatuur
zal dus niet tot een signaal leiden !

In de Murata-opnemer is een pyro-elektrische detektor geplaatst, die
door een venster het objekt ziet (figuur 3.1). Tussen het venster en de
detektor is een clipper aangebracht, die piezo-elektrisch aangedreven
wordt. 1

Figuur 3.1: het inwendige van de pyro-elektrische opnemer,
waarin: 1. de detektor

2. de clipper

1 Deze aandrijving blijkt erg kwetsbaar te ZlJn. Sij de experimenten
zijn enkele opnemers onbruikbaar geworden, doordat de clipper niet
voorzichtig genoeg behandeld was.
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Door de clipper met een frequentie f stapvormig heen en weer te
bewegen valt op de detektor afwisselend straling van de clipper en van het
objekt.

De uitgangsspanning van de detektor is een maat voor het temperatuur
verschil van de clipper en het objekt. Door de temperatuur van de clipper
konstant te houden kan dus uit dit signaal de temperatuur van het objekt
bepaald worden.

3.3. Elektronika voor de opnemers

3.3.1. Een stroombron voor de NTC

Door de NTC wordt een konstante stroom van 0.03 mA gestuurd. Deze
wordt geleverd door de schakeling van figuur 3.2 .

..\Icc
(·lV)

R~ : 'saR1 "1 tR3AtB: ~So

Rlf I l

T1 8( 561
T2 BCs'q

UIT, 22- 3Vl

1(10 : 32'1

L...- L- ---<1 Ov

riguur 3.2: een stroombron voor de NTC

De grootte van de stroom door de NTC wordt ingesteld met behulp van R3A+B'
Deze weerstand is nu ingesteld op een waarde van 75 kQ.

3.3.2. Elektronika voor de ~-elektrische opnemer

De clipper wordt aangestuurd met een frequentie van 2 hertz. De
voedingsspanning voor de clippersturing is een gelijkspanning van 60 volt.
In de oorspronkelijke schakeling wordt deze spanning afgeleid van een
wisselspanning van 120 volt t.t.

De huis-temperatuur van de
een vermogenstransistor,
3.3. De voeding voor de
wisselspanning enkelzijdig

opnemer wordt geregeld met behulp van een NTC en
die op de opnemer zijn aangebracht als in figuur
transistor wordt verkregen door bovenstaande
gelijk te richten.
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De aansturing geschiedt met een aan/uit-regeling.

o@
o
o

Figuur 3.3: plaatsing van de NTC en de vermogenstransistor
(boven-aanzicht van de opnemer)

Het detektor-signaal wordt versterkt en gefilterd. Vervolgens wordt de
amplitude bepaald met behulp van een fasegevoelige piek-hold-schakeling.
Bij deze waarde wordt tenslotte een spanning opgeteld die een maat is voor
de huis-temperatuur van de opnemer (als korrektie voor de variatie van de
clippertemperatuur).

De elektronika, waarmee deze funkties gerealiseerd zijn, bestaat uit 13
blokken (figuur 3.4):

1. de opnemer zelf
2. ingangstrap
3. filtering
4. versterking
5. piekmeting
6. hold-schakeling
7. uitgangstrap (versterking en offset)
8. stroombron voor de NTC op het huis van de opnemer
9. korrektie-schakeling
10. temperatuur-regeling
11. klokgenerator
12. clippersturing
13. schakelpuls-generator voor de piek-hold-schakeling

Tijdens experimenten met deze elektronika zijn enige gebreken aan het
licht gekomen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen, en weI aan de vol
gende blokken: 2, 4, 9, 10, 12.
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Temperatuur-regeling en korrektie-sehakeling (blok ~ ~ 10)

De temperatuur van het huis van de opnemer moet zo konstant mogelijk
gehouden worden, omdat het uitgangssignaal een maat is voor het verschil
tussen de objekt-temperatuur en de huistemperatuur. De oorspronkelijke
aan/uit-regeling bleek niet te voldoen: de hysterese bedroeg ongeveer 5 °C.

Korrektie voor de variatie van de huis-temperatuur met behulp van de
korrektie-sehakeling bleek niet mogelijk, doordat het temperatuurverloop
van de NTC niet in fase was met het temperatuurverloop van de clipper (fig
uur 3.5). Als Untc maximaal is, is de NTC- en dus de opnemer-temperatuur
minimaal, zodat het versehil tussen wals- en opnemer-temperatuur maximaal
is. (De wals-temperatuur ligt boven de opnemer-temperatuur). Uopn zou dus
ook maximaal moe ten zijn. Uit figuur 3.5 blijkt eehter dat Uopn juist
minimaal is bij maximale Untc'

:._+ '-"-t-'-'--i' -", _.. ·-:t-··· " ..~ - -! ..•.... ·-1·~--:-, - -:._~ '," -~ _.. ~_..,~-£:.__.--
: 1 __ ....... • __ .. __ •• _ •.• _ • __ 0

I ,1,---' . 0,· . _ .•. , - - - . "-N-:' c----
! ' - -. .....J._._ _ .... -.-.' i _. ; . C? - , .

figuur 3.5: temperatuurverloop van clipper en NTC

Derhalve is gezoeht naar een betere temperatuur-regeling voor het huis.
Daarbij is gebruik gemaakt van het simulatie-programma TUTSIM [3].

3.3.2.1.1. Modellering van de opnemer !.~.~ het programma TUTSIM

De eolleetor-emitter-spanning van de transistor heeft een effektieve
waarde van ca. 21.3 volt. Uit metingen is bepaald dat hfe ongeveer 78 is.
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Hieruit voIgt:

= Vce * hfe * (Vreg - Vdiode - Vbe }/(R23 + R26)

= 21.3 * 78 * (Vreg - 1. 2}/3k

= 0.55 * (Vreg - 1.2)

De maximale waarde van Vreg is 5.8 volt. Het afgegeven
tussen 0 en 0.55(5.8 - 1.2) = 2.5 Watt.

vermogen ligt dus

Het vermogen dat de transistor levert wordt afgegeven aan de opnemer.
Daarnaast vindt er warmte-transport plaats tussen de opnemer en de omgev
ing, en tussen opnemer en wals (indirekt). Het totale vermogen dat aan de
opnemer wordt toegevoerd is dus:

Ptot = Ptrans + Pomg + Pwals

= 0.55(Vreg - 1.2} + c1(Tomg - Topn } + cz(Twals - Topn }

Uit metingen, waarbij de opnemer gelsoleerd was, bleek C1 ongeveer 0.02 te
zijn en C z ongeveer 0.01.

De warmtecapaciteit Copn van de opnemer is bepaald uit de opwarmcurve van
figuur 3.6.

+1+++,+,++-,
, 'J I i I

-p-'+:+-:t-
i

H'--;I-t-+ ~
-4-,..cJ-'-_-'-!_-++.ot-. .1=2" T

,

i

' .... ~
I I I I!1

4rl-H-I-l-II-+-l+!..-h
I+laH-H-,++;+i+'-H-H-:.;-'~:J-.-,i-iI~..- :-+T Ti-l..t h
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Figuur 3.6: opwarmcurve van de opnemer
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(Vreg = 5.BV),Tijdens opwarmen wordt de transistor helemaal opengestuurd
zodat het toegevoerde vermogen P =0.55 * 4.6 = 2.5W.
In een tijdsinterval van 20 sec. bleek de temperatuur van de
stijgen van 56 °c tot 61 °c. Hieruit voIgt:

opnemer te

AQ = 50 J }
~ Copn =10 J/oC

AT = 5 °c

Het totale vermogen moet nu gelntegreerd en door Copn gedeeld worden om de
temperatuur van het huis te verkrijgen. Oaarnaast moet nog gerekend worden
met een vertraging tussen het toevoeren van vermogen en het stijgen van de
temperatuur van de NTC. Tussen het toevoeren van vermogen door de transis
tor en het toenemen van Tntc zit ongeveer 6 sec.
Aangezien Ptrans » Pwals + Pomg wordt voor de totale vertraging 6 sec
genomen.

Tenslotte moet het verband tussen temperatuur van en spanning over de NTC
bepaald worden. Oit verband is niet lineair, maar wordt in het gewenste
temperatuurgebied bij benadering lineair verondersteld. Rond een tempera
tuur van 80 °c is dR/dT ongeveer 0.35 Q/oC. Met Intc = 0.046 mA geldt dus
dVntc/dT =-0.017 V/oC.

Samenvattend hebben we dus nu de volgende vergelijkingen:

1. Ptrans = 0.55(Vreg - 1.2)

2. 0 ~ Ptrans ~ 2.5

3. Pwals =O.Ol(Twals - Topn )

4. Pomg = 0.02(Tomg - Topn )

5. Ptot = Ptrans + Pwals + Pomg

6. Topn = 1/10 i Ptot(t-6) dt

7. Vntc = -0.017 Topn

8. £ = Vntc + 0.017 Tset

9. Vreg = F(£)
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We vinden nu het schema van figuur 3.7a:

_,f' T.,...
e.

figuur 3.7a: vervangingsschema van de opnemer

Oit levert het volgende model voor TUTSIM:

r-----'
I I

GAl

6

1.---1.-1+
SUI'1

RU.E-
I

I LAAR I
I I

3~ ~

CON

1

CON

J2L--_~

--+

SUM

8 .........,....____

ATT

figuur 3.7b: model van de opnemer t.b.v. TUTSIM
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Modellering van de regelaars t.b.v. TUTSIM

[en aan/uit-regelaar kan in TUTSIM worden weergegeven als in figuur 3.7c.

'91...---....1
p

REL

3

£

£

figuur 3.7c: model van een aan/uit-regelaar

Voor dit blok geldt namelijk:

Vreg ={ CON(19) als E ) P

CON(20) als ESP

Een PID-regelaar wordt weergegeven sIs in f1guur 3.7d.

figuur 3.7d: model van een PID-regelaar

3.3.2.1.3. Ontwerp van de regelaar

[erst is er een P-regelaar uitgeprobeerd. Bij een waarde voor Kp van
200 bleek deze bij benadering optimaal te zijn.

[en D-aktie bleek nauwelijks rendement op te leveren, vanwege de grote ver
tragingstijd binnen het systeem.

Wanneer uitsluitend de P-aktie gebruikt wordt, ontstaat er een statische
afwijking. Daarom wordt ook een I-aktie meegenomen. Een waarde voor I/Ti
van ongeveer 3.3 blijkt het best te voldoen, d.w.z. zorgt voor weinig
doorschot en gaat toch vrij snel naar zijn eindwaarde (bijlage V).
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Realisatie van de gevonden regelaar

De PI-regelaar is als voIgt gerealiseerd:

& u

Figuur 3.8a: realisatie van de PI-regelaar

In dit schema geldt:

Itot = (Uset - Untc)/lkQ = £!lkQ

Uout = (l/lkQ)(R£ + l/C!£dt)

Uit:

Uout = Kp*£ + IITi!£dt

met:

Kp = 200 en Ti = 0.3

voIgt nu:

R/lkQ = 200 ~ R = 200kQ

1'0

oV

Voor R is een potmeter van 500 kQ genomen, voor C twee condensatoren
van respektievelijk 100 en 220 ~F parallel.
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Uittesten van de nieuwe temperatuur-regeling

Nadat de PI-regelaar was ingebouwd in de schakeling werd het
temperatuur-verloop van de NTC opnieuw bepaald. Vntc bleek nadat het
inschakelverschijnsel was uitgedempt een maximale variatie van 0.001 volt
te hebben (AThuis < 0.1 °C) •

. :.-~: ~~.~'-: .

--f::l':''::~' t--_ _ _ . 1__ •.

Figuur 3.8b: verloop van Vntc met de nieuwe temperatuur-regeling

3.3.2.2. Voedingen (blok 10 en 12)

De clippersturing en de verwarmingsregeling werden oorspronkelijk
gevoed met een wisselspanning van 120 V t.t .. Deze werd verkregen met
behulp van een scheidingstransformator en een variac, die op het net werd
aangesloten. Wanneer de stralers of de voorverwarming werden ingeschakeld
bleek de voedingsspanning in te zakken. Daardoor werd de uitslag van de
clipper kleiner,zodat ook het uitgangssignaal kleiner werd (figuur 3.9a).

i ~ :]
~

<S.
1- ~'=l
~ ~

T
N ..-QJ ":l \} .....'" \,.I... i" ~:.L-

Lt.. I,).

Figuur 3.9a: invloed van schakelen op het opnemer-signaal
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Om dit te voorkomen zijn deze voedingen vervangen door gestabiliseerde
gelijkspanningsvoedingen van respektievelijk 60V voor de clippersturing, en
24V voor de verwarmingsregeling.
Opmerking: 24V is een standaard-spanning voor aansturing van relais. Het
veranderen van de voedingsspanning voor de verwarmingsregeling heeft geen
hinderlijke invloed op het temperatuurverloop van de opnemer; deze is
alleen wat sneller op temperatuur, wat alleen maar gunstig is.

Met de gelijkspannings-voeding van de clippersturing is vervolgens nog een
experiment uitgevoerd om de gevoeligheid van het opnemer-signaal voor
veranderingen in de grootte van de voedings-spanning te bepalen.

u",. JIIV ~.~ .

I i
i ~-I '. . I I-
! I o~o'l

I

M f"""" I r

... I .- ..
R-I-.~ ..- ..

j""':-. ""l"~' f'" 1.-~. .. ..... - -.. -- ~ 0-+------:i-
~.~ -- .l ~ ...... _.' ." - ("") i i

'~." . "5i-~-~1,;-' --. ..' . : I. - I .; _ 1...( .. , ..
• .. ,. ..~. 111'··- I i '1

-----;I .

Figuur 3.9b: opnemer-signaal bij verschillende waarden van de
clipper-spanning.

Wanneer de clipper-spanning 6 volt lager werd ingesteld, bleek de
spanning 0.2 volt te dalen. Een daling van de opnemer-spanning van
zou, bij de gebruikte instelling van de potmeters en een konstante
spanning, een temperatuur-daling van 5 °c betekenen, zodat geldt:

ATgemeten/AVclipper =5 °C/6 volt =0.6 °CIV

opnemer
0.2 volt
clipper-

3.3.2.3. Versterking ~ het opnemersignaal (blok 1 ~ ~)

In de oorspronkelijke schakeling zat de versterkingstrap na het
filter, dus vrij ver van de opnemer af. Het signaal van de opnemer, dat in
de orde van millivolts ligt, moest daardoor eerst via een vrij lange lei
ding naar de opnemer-elektronika, waardoor vrij veel storingen werden
opgepikt.

Oaarom is er een apart printje gemaakt, waarop een versterkingstrap is
aangebracht. Oit printje wordt vlakbij de opnemer geplaatst, zodat er een
groter signaal over de lange leiding gaat. De versterkingstrap verderop in
de schakeling is hierdoor overbodig geworden.
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3.3.2.4. Overzicht van de nieuwe elektronika

Na het uitvoeren van de beschreven aanpassingen ziet de elektronika er
nu uit als in figuur 3.10, waarin:

1. de opnemer zelf
2. het versterkerprintje
3; het 2e-orde filter
4. piekmeting
5. hold-schakeling
6. clippersturing
7. schakelpuls-generator voor de piek-hold-schakeling
B. klokgenerator
9. uitgangstrap (versterking en offset)
10. stroombron voor de opnemer-NTC
11. temperatuur-regeling voor het huis van de opnemer.

Voor een lay-out van de drie printplaten zie Bijlage V.

3.3.2.5. Afregelprocedure voor de potmeters

In de schakeling voor de pyro-elektrische opnemer zitten 6 potmeters,
die afgeregeld moeten worden volgens onderstaande richtlijnen.

R21:
dient voor het instellen van de set-waarde voor de temperatuur-regeling.
Het verband tussen de weerstand van de NTC op het huis van de opnemer, en
de temperatuur is te vinden in Aanhangsel B. De stroom door de NTC bedraagt
0.046 mA, zodat voor Uset geldt: Uset = Intc * Rntc =0.046 * Rntc'

R24 :
bepaalt de grootte van de proportionele versterking van de PI-regelaar.
Deze is afgesteld op ongeveer 200kQ.

R31 :
zit in de klokgenerator.
Deze potmeter moet zodanig ingesteld worden dat het kloksignaal zo sym
metrisch mogelijk is.

R66:
bepaalt de versterking van het opnemersignaal op het kleine printje.
Deze moet zodanig ingesteld worden dat bij de maximale te meten temperatuur
de topwaarde van het opnemersignaal na versterking onder de voedingsspan
ning van de opamps (= +7 volt) blijft.

RBI:
dient voor het instellen van de offset van het uitgangs-signaal.

RS6:
bepaalt de grootte van de eindversterking.
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3.4. Experimenten

Voor het uittesten van de opnemers zlJn enkele experimenten uit
gevoerd. De pyro-elektrische opnemer is tweemaal onderworpen aan een duur
test. Van zowel de NTC als de pyro-elektrische opnemer zijn temperatuur
spannings-karakteristieken opgenomen.

3.4.1. Duurtesten van de ~-elektrische opnemer

De duurtesten zijn uitgevoerd met de oorspronkelijke elektronika.
Er worden 4 opnemers gebruikt:
* de pyro-elektrische opnemer van Murata
* de sleep-kontakt-NTC
* een Heimann infrarood-opnemer
* een Gulton infrarood-opnemer.

De Heimann-opnemer wordt gebruikt als referentie-meting, de Gulton-opnemer
voor het regelen van de temperatuur van de wals (aan-uit-regeling).

De Heimann en de Gulton-opnemer meten op dezelfde meetspot. De pyro
elektrische opnemer is ten opzichte van deze meetspot ongeveer 90 graden
verschoven in de richting van draaiing van de wals. De NTC zit tegenover de
Heimann. AIle 4 de opnemers meten op dezelfde baan van de wals.

De snelheid en de temperatuur van de wals kunnen traploos geregeld worden.
Bij beide duurtesten wordt de temperatuur-regeling van de wals ingesteld op
120 °C. Tijdens de eerste duurtest wordt de snelheid van de wals ingesteld
op 10 m/min. Gedurende de tweede duurtest wordt, vanwege de grote
storingsgevoeligheid van de opnemer-elektronika, de wals stilgezet, zodat
de meetresultaten van de sleep-kontakt-NTC niet representatief zijn voor de
werkelijke situatie.

De eerste duurtest neemt ca. 48 uur in beslag, de tweede ca. 892 uur
(onderbroken door enkele storingen, zoals het uitschakelen van voedingen,
of het kapot-gaan van de verwarmingstransistor).

3.4.1.1. Resultaten

Het opnemer-signaal vertoont twee cyclische variaties (zie figuur 3.11):

* een grote variatie met een cyclustijd van circa 3 minuten:
deze is te wijten aan de variatie van de wals-temperatuur
ten gevolge van de aan/uit-regeling met de Gu1ton.

* een kleinere variatie met een cyclustijd van circa 29 seconden:
deze is te wijten aan de variatie van de huis-temperatuur
ten gevolge van de aan/uit-regeling met de NTC.
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Deze variaties treden bij beide duurtesten op, en maken het moeilijk om het
verloop van het opnemer-signaal te bepalen.

Figuur 3.11: verloop van het opnemer-signaal tijdens de duurtesten
(boven: duurtest 1, onder: duurtest 2)

Bij duurtest 2 varieert de wals-temperatuur (gemeten door de Heimann)
tussen 122.5 °e en 115.5 °e. De uitgangs-spanning van de opnemer ligt bij
een wals-temperatuur van 122.5 °e tussen 0.07 en 0.12 volt, bij 115.5 °e
tussen -0.42 en -0.36 volt.
Hieruit voIgt:

(~Uopn/~THeimann)max= (0.12 - -0.42)V/7oe = 0.54V/7oe = 0.08 v/oe

(~Uopn/~THeimann)min= (0.07 - -0.36)V/70e = 0.43V/7oe = 0.06 v/oe

De maximale spanningsvariatie die ten gevolge van de huis-temperatuur
variatie op het opnemer-signaal gesuperponeerd is, bedraagt ± 0.1 volt. Uit
bovenstaande voIgt dat de variatie in de aangegeven temperatuur dan ± 1 tot
1.5 °e is.

Om het verloop van het opnemer-signaal tijdens de duurtest te bepalen is
aan het begin, in het midden, en aan het eind van de test de volgende
steekproef uitgevoerd:
- bij THeimann =120 °e wordt een aantal keren Uopn bepaald, door

het midden van het bestreken spanningsgebied te nemen,
- per steekproef wordt het gemiddelde van de gevonden waarden genomen.

Hierbij bleek dat:

Ugem,beg =-0.08 V

}Ugem,mid • -0.03 V ~ ~Ugem • 0.05 volt

Ugem,end =-0.04 V

Het verloop van de opnemer-spanning gedurende de duurtest ligt dus ruim
binnen de variatie die veroorzaakt wordt door de temperatuursverandering
van het huis van de opnemer.
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3.4.2. Bepaling van de temperatuur-spannings-krommen

De temperatuur-spannings-krommen zijn opgenomen na het aanpassen van
de elektronika.

De temperatuur van de wals werd bepaald met behulp van een Heimann
infrarood-opnemer. De wals-temperatuur werd geregeld met de in de opstel
ling aanwezige PD-regelaar. De snelheid van de wals is 10 m/min.

De pyro-elektrisehe opnemer werd aangebraeht in het midden van de fusewals,
op ongeveer 5 em van de wals. De sleep-kontakt-NTC werd Ban de zijkant van
de wals geplaatst.

Er zlJn steeds twee krommen opgenomen:
- bij het opwarmen van de wals,
- bij het afkoelen van de wals.

3.4.2.1. Resultaten- - --
Bij het opnemen van de opwarm- en afkoel-kurve van de pyro-elektrisehe

opnemer bleek de opwarmkurve hoger te liggen dan de afkoelkurve (figuur
3.12).

Figuur 3.12: opwarm- en Bfkoel-kurve van de pyro-elektrisehe detektor
(NTC en vermogenstransistor als in figuur 3.3)
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Dit werd veroorzaakt doordat de temperatuur van de wals invloed had op de
temperatuur van de clipper. Hoewel de temperatuur van de NTC , die op de
bovenkant van het huis was aangebracht, zeer konstant was, kon door 88n
straling van de voorkant van de opnemer door de wals de clipper-temperatuur
toch nog varieren. Bij opwarmen was de temperatuur van de clipper daardoor
iets lager dan bij afkoelen, zodat het temperatuurverschil tussen clipper
en wals bij opwarmen groter was dan bij afkoelen. En daardoor was dus ook
de uitgangs-spanning, bij dezelfde wals-temperatuur, iets groter dan bij
afkoelen.

am dit te voorkomen ZlJn de NTC en de vermogenstransistor aan de voorkant
van de opnemer aangebracht (figuur 3.13).

Figuur 3.13: nieuwe plaatsing van de NTC en de vermogenstransistor

Hiermee bleek de afhankelijkheid van de clippertemperatuur verdwenen (fi
guur 3.14).

N.B.: Bij het opnemen van de temperatuur-spannings-krommen op verschillende
tijdstippen, waarbij een en ander aan de opstelling veranderd was,
bleek de ligging van de krommen verschoven te zijn. Deze
afhankelijkheid moet nog aan verder onderzoek onderworpen worden.
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Figuur 3.14: opwarm- en afkoel-kurve van de pyro-elektrische detektor
(NTC en vermogenstransistor als in figuur 3.13)
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De opwarm- en afkoel-kurven van de sleep-NTC blijken niet over elkaar
te vallen. Dit is als voIgt te verklaren:
Tussen de wals en de NTC bevindt zich een zekere warmteweerstand.
Wanneer de wals opwarmt zal er een warmtestroom van de wals naar de
NTC gaan, zodat ten gevolge van de warmteweerstand de temperatuur van
de NTC onder de wals-temperatuur zal li9gen. Bij afkoelen is het net
andersom, zodat dan Tntc ) Twals (figuur 3.15).

Figuur 3.15: opwarm- en afkoel-kurve van de sleepkontakt-NTC

Copyright 1QS7 Oc~-Nedpr~and S.V., Ven10, The ~~ether1ands
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3.5. Konklusies

* De aansturing van de clipper is erg kwetsbaar. Daar dit de
betrouwbaarheid van de opnemer verkleint, verdient het aanbeveling om ook
de andere versie van de pyro-elektrische opnemer in het onderzoek te
betrekken. Naast een opnemer met piezo-elektrische aansturing heeft
Murata namelijk ook nog een opnemer die voorzien is van een stappenmotor
(Aanhangsel C). Deze heeft bovendien als voordeel dat er geen hoge span
ning nodig is voor het aansturen van de clipper (De stappenmotor heeft
maar 12 volt nodig). Nadelen zijn dat deze opnemer wat groter is, en
bovendien wat duurder (ca. 20 gld.).

* De plaatsing van de NTC en de vermogenstransistor op het huis van de
opnemer heeft invloed op het uitgangs-signaal. Dit moet dus zorgvuldig
gebeuren.

* De opnemer-elektronika blijkt vrlJ storingsgevoelig te zlJn. Hiermee moet
rekening gehouden worden wanneer de opnemer gebruikt gaat worden in een
regeling.

* Onderzoek naar de reproduceerbaarheid, levensduur en veroudering van de
detektor is slechts in beperkte mate gebeurd. Uit duurtest 2 bleek dat
het verloop van het opnemer-signaal tijdens de duurtest (ca. 0.05 V)
kleiner was dan de ruis op het signaal ten gevolge van de temperatuurs
variaties van het huis van de opnemer (~ ± 0.1 V).
Voor verder onderzoek zijn de volgende onderwerpen aan te bevelen:

nader onderzoek naar de invloed van de plaatsing van de verwarmings
transistor en de NTC op het opnemer-signaal,

- onderzoek naar de invloed van vervuiling (toner),
- onderzoek naar de invloed van de afstand tot het meet-objekt,
- onderzoek naar de invloed van de manier waarop de opnemer gelsoleerd

wordt,
- onderzoek naar de afhankelijkheid van de opbouw van de opstelling.

* De sleep-kontakt-NTC is nog niet onderzocht op reproduceerbaarheid of
levensduur. Met name onderzoek naar de mate van beschadiging van de wals
door de NTC na verloop van tijd is nog aan te bevelen.
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4. Het ontwikkelen van een regelaar voor het procesgedeelte

4.1. Inleiding

In het procesgedeelte van het beschouwde kopieerapparaat wordt onder
meer de toner overgebracht van de fusewals op het papier. Om een goede
overdracht te waarborgen moet de temperatuur van de fusewals binnen het
"werkgebied" liggen. Is de temperatuur te laag, dan zal de toner niet goed
vastzitten op het papier, is hij te hoog, dan zal een deel van de toner op
de fotogeleider vastfusen. Een regelaar moet ervoor zorgen dat de tempera
tuur binnen het werkgebied blijft.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven aan welke eisen
regelaar moeten voldoen om dit te kunnen realiseren.
een geschikte regelaar kan gebruik gemaakt worden
ontwikkel-systeem.

4.2. De systeemeisen

Het systeem moet voldoen aan een aantal eisen.

1. De temperatuur van het rubber-oppervlak van de fusewals moet binnen een
bepaalde tijd na het kommando 'start' binnen het werkgebied komen, en
daar tijdens het kopieren ook blijven.

2. Binnen 10 minuten na het aanzetten van het apparaat moet de eerste kopie
gemaakt kunnen worden (moet dus aan eis 1 voldaan kunnen worden).

4.3. Het regelsysteem

In figuur 4.1 is het blokschema van het totale regelsysteem weergegeven.

6I:TflO''''' T1M,lR
~

IInUAAIt """TUIIII'. PROtlS"'1;)1 5T,"UIIS

OPNII'I£1t

IlTUUIt

figuur 4.1: blokschema van bet regelsysteem

In onderstaande zullen de verschillende onderdelen nader besproken worden.
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4.3.1. Het procesgedeelte

Het procesgedeelte is weergegeven in figuur 4.2.

4- f.h,.&ldd.,.

.. rl.l~~bd"q",e...

.. fl.t.e~l~

... dt'L(k~ALs

.. c::l"l.1kwaj~J(4i"e,.a.

Figuur 4.2: het procesgedeelte

De fusewals is omgeven door een fotogeleider, een drukwals en een
fusewals-cleaner. regen de drukwals zitten ook nog twee cleaners.

lowel in de fusewals als in de drukwals zijn stralers aangebracht. De
fusewals bevat twee stralers: een egale en een onegale straler. De onegale
straler levert aan de zijkant meer vermogen dan in het midden. Dit extra
vermogen dient voor het kompenseren van de zijkantverliezen naar de
frameplaten. De drukwals bevat aIleen een egale straler.

AIle drie de stralers worden met 1 regelaar aangestuurd. Via een eenvoudig
algorithme kan weI het maximale vermogen per straler aangepast worden.

4.3.1.1. De thermische belasting van de fusewals

De fusewals-temperatuur-regeling moet de volgende drie situaties kunnen
verwerken:
1. opwarmen,
2. standby,
J. kopieren.

Bij opwarmen wordt met vol vermogen de temperatuur van het rubber
oppervlak op standby-temperatuur gebracht. AIle walsen staan in, behalve de
fotogeleider. De cleaners worden via de respektievelijke walsen opgewarmd.
Tijdens standby zijn de cleaners gelicht, en ook de fotogeleider staat uit.
Als er gekopieerd gaat worden komt de fotogeleider in. Daardoor daalt de
temperatuur van het rubber-oppervlak circa 15 °C. Om te zorgen dat de tem
peratuur van het rubber toch binnen korte tijd na het inkomen van de foto
geleider binnen het werkgebied ligt, wordt het setpoint van de regeling in
standby op een hogere waarde gezet. lijdens kopieren moet het setpoint
bi1gesteld worden, om te voorkomen dat de stralers het oppervlak naar
standby-temperatuur bijstoken.
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4.3.2. De opnemer

De temperatuur van de wals wordt bepaald met een kontaktloze opnemer
van Murata. Hiervoor kunnen ook andere opnemers gebruikt worden, zoals een
sleepkontakt-NTC of een Heimann-infrarood-opnemer. (zie ook hoofdstuk 3)

4.3.3. De regelaar

Als de overdrachtsfunkties van het proces en van het meetsysteem be
kend zlJn, kan er theoretisch een regelaar ontworpen worden. Een
betrouwbaar theoretisch model van proces en meetsysteem samen is echter
zeer moeilijk op te stellen, omdat de proces-parameters sterk varieren voor
opwarmen, standby en kopieren. Het ontwerpen van een regelaar met behulp
van de theoretische regeltechniek kan dus niet betrouwbaar gebeuren.
Een methode die eenvoudiger en wel betrouwbaar is, is de "trial-and
error"-methode. Door verschillende regelaars met verschillende instellingen
te proberen en het regelgedrag van het systeem in de praktijk te bekijken,
is het mogelijk een optimale regelaar te ontwikkelen.

Om dit onderzoek te kunnen doen is er een regelaar-ontwikkel-systeem
gebouwd. Hiervoor is uitgegaan van een bestaand systeem rond een BBC
computer. Door het aanbrengen van enkele aanpassingen is dit systeem
geschikt gemaakt voor toepassing op een proefopstelling (het pre-Iab-model).
[en beschrijving van het regelaar-ontwikkel-systeem vindt U in Aanhangsel
D.

4.4. Aanbevelingen voor het ontwerp van de regelaar

Wanneer we het te regelen proces sterk vereenvoudigen bestaat het in
essentie uit een (warmte-)weerstand in serie met een (warmte-)capaciteit.
Het proces heeft dus een integrerend karakter. Het ligt daarom voor de hand
om de regelaar een differentierende werking te geven. De regeling zal daar
door sneller worden.

proportionele regelaar gebruikt wordt, zal de uiteindelijke
van de wals een afwijking vertonen ten opzichte van het set

afwijking is afhankelijk van de thermische belasting van de

Wanneer een
temperatuur
point. Deze
wals.
Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden:

- Door een integrator met een grote tijdkonstante aan de regelaar toe te
voegen.
Bij omschakelen tussen standby en kopieren zal echter het setpoint veran
deren. De omschakelfrequentie kan oplopen tot ongeveer 0.5 Hz. Vanwege
de grote tijdkonstante van de integrator zal de I-regeling niet op zulke
snelle veranderingen kunnen inspelen. Daarom is reeds in de software
ingebouwd dat in standby niet met een PI-, maar met een P-regelaar gere
geld wordt.

- Door het setpoint iets hoger te leggen, afhankelijk van de belasting.
Deze oplossing kan alleen toegepast worden als de grootte van de belast
ing bij benadering bekend is (wat meestal het geval is).
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5. Konklusies ~ aanbevelingen voor verder onderzoek

* Het rekenprogramma hot2 is geschikt voor onderzoek naar de invloed van
verschillende parameters op de warmtehuishouding van het procesgedeelte
van een kopieer-apparaat. De betrouwbaarheid van de exacte waarde van de
gevonden temperatuur-profielen hangt echter af van de nauwkeurigheid
waarmee het systeem gemodelleerd kan worden. Het model moet namelijk Ban
een aantal randvoorwaarden voldoen, wat benadering noodzakelijk kan
maken.

* De pyro-elektrische detektor is nog niet voldoende onderzocht om al een
uitspraak te kunnen doen over zijn bruikbaarheid. De uitgevoerde exper
imenten geven een redelijk signaal te zien, dat het uitgangs-signaal van
een Heimann-infrarood-opnemer goed voIgt. Dnderzoek naar de reproduceer
baarheid, levensduur en veroudering is echter slechts in beperkte mate
gebeurd.
Voor verder onderzoek zijn de volgende onderwerpen Ban te bevelen:
- nader onderzoek naar de invloed van de plaatsing van de verwarmings-

transistor en de NTC op het opnemer-signaal,
- onderzoek naar de invloed van vervuiling (toner),
- onderzoek naar de invloed van de afstand tot het meet-objekt,
- onderzoek naar de invloed van de manier waarop de opnemer ge-

isoleerd wordt,
- onderzoek naar de afhankelijkheid van de opbouw van de omgeving.

* De sleep-kontakt-NTC is nog niet onderzocht op reproduceerbaarheid of
levensduur. Met name onderzoek naar de mate waarin de wals beschadigd
wordt door de NTC in de loop van de tijd is Ban te bevelen.

* Het ontwikkelen van een regelaar voor het procesgedeelte met behulp van
de theoretische regeltechniek kan niet betrouwbaar gebeuren, doordat de
proces-parameters sterk varieren voor de verschillende situaties die kun
nen optreden. Met behulp van een regelaar-ontwikkel-systeem kan op empir
ische wijze een geschikte regelaar gevonden worden.
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BIJlAGE I: Vergelijking van hot2 met het laagjesprogramma

1. Uitvoerfile van het laagjesprogramma

EXPLICIET

EERSTE BEWEGENDE lAAG: 1 lAATSTE BEWEGENDE lAAG: 1
ONDERVERDElING BEWEGENDEN lAGEN: 1 ONDERVERDElING STIlSTAANDEN lAGEN: 1

BASISl. 1 EN 2 : 5 7 SNElHEID EN BREEDTE : 0.5000 0.5000
CONTACTTYD: 0.1000 STAPTYD: 0.800e-05

lAAG MATERIAAl DIKTE(MU) lAMBDA RHO Cp AlfA TEMPERATUUR T-CONST E

0 OMGEVING O. 20.0 O.
1 AL- 1000. 220.00 2700. 880. O. 100.0 0
2 AL- 500. 220.00 2700. 880. O. 100.0 0
3 AL- 100. 220.00 2700. 880. O. 100.0 0
4 AL- SO. 220.00 2700. 880. O. 100.0 0
5 PAPIER 50. 0.06 700. 1380. O. 20.0 0
6 PAPIER 30. 0.06 700. 1380. O. 20.0 0
7 PAPIER 20. 0.06 700. 1380. O. 20.0 0 O.
8 OMGEVING 20.0

TEMPERATUREN NA STAPPEN: I- I

TYD WARMTESTR. TOM 1 2 3 4 5 6 7 TOM

O. O. 20. 100.0 100.0 100.0 100.0 20.0 20.0 20.0 20.0
0.0100 384. 20. 99.7 99.5 99.3 99.3 47.6 25.6 22.0 20.0
0.0200 647. 20. 99.4 99.2 99.1 99.1 61.6 34.5 28.3 20.0
0.0300 845. 20. 99.2 99.0 99.0 98.9 69.6 43.1 36.4 20.0
0.0400 1004. 20. 99.0 98.9 98.8 98.8 74.9 50.8 44.5 20.0
0.0500 1135. 20. 98.9 98.8 98.7 98.7 78.7 57.6 51.9 20.0

0.0600 1246. 20. 98.8 98.7 98.6 98.6 81.7 63.4 58.5 20.0
0.0700 1339. 20. 98.7 98.6 98.5 98.5 84.2 68.4 64.2 20.0
0.0800 1419. 20. 98.6 98.5 98.5 98.5 86.2 72.7 69.1 20.0
0.0900 1487. 20. 98.5 98.5 98.4 98.4 88.0 76.4 73.3 20.0
0.1000 1545. 20. 98.4 98.4 98.4 98.4 89.4 79.5 76.9 20.0
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2. Uitvoerfile van hot2: 1 rij, 7 kolommen.

KONTAKTTYD SNElHEID STAPTYD
0.1000 0.5000 .800e-05

AANTAL RIJEN
1

AANTAl KOlOMMEN
7

RIJNR BREEDTE(MU) AlFAOX EIX E2X POX QINOX
1 500000. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO

KOl.NR BREEDTE(MU) AlFAOY ElY E2Y POY QINOY
1 1000. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
2 500. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
3 100. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
4 50. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
5 50. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
6 30. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO
7 20. O. .00e+00 .00e+00 1 O.OOe+OO

VlAKNR (I , J) MAT.NAAM MAT.NR lAMBDA RHO CPI
1 1 AL. l! 220.00 2700. 880.
1 2 AL. l! 220.00 2700. 880.
1 3 AL. l! 220.00 2700. 880.
1 4 AL. l! 220.00 2700. 880.
1 5 PAPIER 9 0.06 700. 1380.
1 6 PAPIER 9 0.06 700. 1380.
1 7 PAPIER 9 0.06 700. 1380.

VlAKNR START AlFAX AlFAY TEMP.CONST PX PY QINX QINY
1 1 100.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 2 100.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 3 100.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 4 100.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 5 20.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 6 20.0 O. O. 0 0 1 O.OOe+OO O.OOe+OO
1 7 20.0 O. O. 0 1 1 O.OOe+OO O.OOe+OO

BASISl.Xl BASISl.X2 BASISl.Yl BASISl.Y2
5 7 1 1

OMGEVINGSTEMPERATUUR
20.0000
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TYD
O.

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. O. O.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 100.0 100.0 100.0 100.0 20.0

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 20.0 20.0

TYD
0.010

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
384. O. 384.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 99.7 99.5 99.3 99.3 47.6

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 25.6 22.0

TYD
0.020

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
647. O. 647.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 99.4 99.2 99.1 99.1 61.6

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 34.5 28.3
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TYO
0.030

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
845. O. 845.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 99.2 99.0 99.0 98.9 69.6

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 43.1 36.4

TYO
0.040

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1004. O. 1004.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 99.0 98.9 98.8 98.8 74.9

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 50.8 44.5

TYO
0.050

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1135. O. 1135.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.9 98.8 98.7 98.7 78.7

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 57.6 51.9
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TYD
0.060

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1246. O. 1246.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.8 98.7 98.6 98.6 81.7

KClL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 63.4 58.5

TYD
0.070

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1339. O. 1339.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.7 98.6 98.5 98.5 84.2

KOL. 6 KOL. 7
RD. 1 68.4 64.2

TYD
0.080

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1419. O. 1419.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.6 98.5 98.5 98.5 86.2

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 72.7 69.1
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TYD
0.090

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1487. O. 1487.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.5 98.5 98.4 98.4 88.0

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 76.4 73.3

TYD
0.100

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
1545. O. 1545.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1 KOL. 2 KOL. 3 KOL. 4 KOL. 5
RIJ. 1 98.4 98.4 98.4 98.4 89.4

KOL. 6 KOL. 7
RIJ. 1 79.5 76.9
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3. Uitvoerfile van hot2: 7 rijen, 1 kolom.

QINY
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO

QINX
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO
O.OOe+OO

POX QINOX
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO
1 O.OOe+OO

POY QINOY
1 O.OOe+OO

CPI
880.
BBO.
880.
880.

1380.
1380.
1380.
PY
o
o
o
o
o
o
1

KONTAKTTYD SNELHEID STAPTYD
0.1000 0.5000 .BOOe-05

AANTAL RIJEN
7

AANTAL KOLOMMEN
1

RIJNR BREEDTE(MU) ALfAOX EIX E2X
1 1000. O..00e+00 .00e+00
2 500. O..00e+00 .00e+00
3 100. O..00e+00 .00e+00
4 50. O..00e+00 .00e+00
5 50. O..00e+00 .00e+00
6 30. O..00e+00 .00e+00
7 20. O..00e+00 .00e+00

KOL.NR BREEDTE(MU) ALfAOY ElY E2Y
1 500000. O..00e+00 .00e+00

VLAKNR(I,J) MAT.NAAM MAT.NR LAMBDA RHO
1 1 AL. 11 220.00 2700.
2 1 AL. 11 220.00 2700.
3 1 AL. 11 220.00 2700.
4 1 AL. 11 220.00 2700.
5 1 PAPIER 9 0.06 700.
6 1 PAPIER 9 0.06 700.
7 1 PAPIER 9 0.06 700.

VLAKNR START ALfAX ALfAY TEMP.CONST PX
1 1 100.0 O. O. 0 1
2 1 100.0 O. O. 0 1
3 1 100.0 O. O. 0 1
4 1 100.0 O. O. 0 1
5 1 20.0 O. O. 0 1
6 1 20.0 O. O. 0 1
7 1 20.0 O. O. 0 1

BASISL.Xl BASISL.X2 BASISL.Yl BASISL.Y2
1 157

OMGEVINGSTEMPERATUUR
20.0000
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TYD
O.

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. O. O.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 100.0
RIJ. 2 100.0
RIJ. 3 100.0
RIJ. 4 100.0
RIJ. 5 20.0
RIJ. 6 20.0
RIJ. 7 20.0

TYD
0.010

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 384. 384.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 99.7
RIJ. 2 99.5
RIJ. 3 99.3
RIJ. 4 99.3
RIJ. 5 47.6
RIJ. 6 25.6
RIJ. 7 22.0

TYD
0.020

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 647. 647.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 99.4
RIJ. 2 99.2
RIJ. 3 99.1
RIJ. 4 99.1
RIJ. 5 61.6
RIJ. 6 34.5
RIJ. 7 28.3
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TYO
0.030

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 845. 845.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 99.2
RIJ. 2 99.0
RIJ. 3 99.0
RIJ. 4 98.9
RIJ. 5 69.6
RIJ. 6 43.1
RIJ. 7 36.4

TYD
0.040

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1004. 1004.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 99.0
RIJ. 2 98.9
RIJ. 3 98.8
RIJ. 4 98.8
RIJ. 5 74.9
RIJ. 6 50.8
RIJ. 7 44.5

TYD
0.050

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1135. 1135.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEHPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 98.9
RIJ. 2 98.8
RIJ. 3 98.7
RIJ. 4 98.7
RIJ. 5 78.7
RIJ. 6 57.6
RIJ. 7 51.9
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TYD
0.060

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TDT
O. 1246. 1246.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 98.8
RIJ. 2 98.7
RIJ. 3 98.6
RIJ. 4 98.6
RIJ. 5 81.7
RIJ. 6 63.4
RIJ. 7 58.5

TYD
0.070

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1339. 1339.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 98.7
RIJ. 2 98.6
RIJ. 3 98.5
RIJ. 4 98.5
RIJ. 5 84.2
RIJ. 6 68.4
RIJ. 7 64.2

TYD
0.080

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1419. 1419.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 98.6
RIJ. 2 98.5
RIJ. 3 98.5
RIJ. 4 98.5
RIJ. S 86.2
RIJ. 6 72.7
RIJ. 7 69.1
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TYD
0.090

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1487. 1487.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KDL. 1
RIJ. 1 98.5
RIJ. 2 98.5
RIJ. 3 98.4
RIJ. 4 98.4
RIJ. 5 88.0
RIJ. 6 76.4
RIJ. 7 73.3

TYD
0.100

W.STR.X W.STR.Y W.STR.TOT
O. 1545. 1545.

TEMPERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSTEMPERATUUR: 20.0

KOL. 1
RIJ. 1 98.4
RIJ. 2 98.4
RIJ. 3 98.4
RIJ. 4 98.4
RIJ. 5 89.4
RIJ. 6 79.5
RIJ. 7 76.9
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Bijlage !!: Bepaling van een analytische oplossing volgens de
methode van scheiding van variabelen.

Voor tweedimensionale warmtestroming geldt:

8T
e C - =A V2 T

P 8t

Met x =A/eCp wordt deze vergelijking:

8T

8t

We willen deze vergelijking oplossen voor het volgende
randvoorwaarde-probleem:

I T(x,y,t) M

T(O,y,t) = T(Xl,y,t) = T(x,O,t) = T(x,vl,t) =°
T(x,y,O) = f(x,y)

Om dit probleem op te kunnen loseen kiezen we T = XVZ, waarin X, V en Z
funkties van respektievelijk x, y en t zijn.

Vergelijking (2) wordt dan:

XVZ' = x(X"VZ + XV"Z)

Delen door xXVZ geeft:

Z' X' , V' ,
-=-+-
xZ X V

Dmdat de linkerzijde van de vergelijking aIleen een funktie van tis,
terwijl de rechterzijde een funktie van x en y is, moet iedere zijde kon
stant zijn, en bijvoorbeeld gelijk san _A 2. Hieruit voIgt:

Z' + XA2Z =0 en
X" V"
-=---).2

X V
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Voor de tweede vergelijking geldt nu dezelfde redenatie, zodat voIgt:

X' ,

x
- 11

2 en
Y' ,

Y

De afzonderlijke vergelijkingen voor X, Y en Z leiden tot de volgende
oplossingen:

Y = a2cos~(A2_1l2)y + b2sin~(A2-1l2)y

Z = a3exp(-d2t)

zodat

Uit de randvoorwaarde T(O,y,t) = 0 voIgt dat al = 0, uit T(x,O,t) = 0 voIgt
dat a2 = O. T(x,y,t) wordt dus:

met B = blb2a3

Uit T(Xl,y,t) = 0 voIgt dat Il = mnlXl voor m = 1, 2, 3, ...
Uit T(x'Yl,t) = 0 voIgt dat ~(A2_1l2) = nn/Yl voor n = 1, 2, 3, •..

[
mn]

2

(n1l]
2

ofwe1 A
2

= Xl + Yl

Een oplossing die aan aIle randvoorwaarden voldoet,
T(x,y,O)=f(x,y), is dus:

behalve aan

Met behulp van het superpositie-theorema vinden we nu de volgende oploss
ing:

T(x,y,t> = .~l n~l B<m,n>exp(-.((:)'+ (::)')t)Sin(·:}n(~:]

Nu moet gelden:
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Met

00 (nnY]C(m) = r B(m,n)sin ---
n=l VI

kunnen we dit schrijven als:

00 [mnx]f(x,y) = r C(m)sin---
m=l Xl

Deze vergelijking kunnen we beschouwen als een Fourierreeks, waarin y kon
stant gehouden wordt, zodat voor C(m) geldt:

C(m) = -.: JXl f(x,Y)sin(~ldx
Xl 0 Xl

C(m) is slechts een funktie van x. Daarom geldt ook:

2 JVl (nnY
)B(m,n) = -- C(m)sin --- dy

VI 0 VI

Hieruit voIgt:

.,
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BIJlAGE III: Verge1ijking van een ana1ytische op1ossing met
resu1taten van hot2.

Beide rekenmethodes zijn toegepast op een v1ak van 3 bij 5 mm, bestaande
uit staal met de vo1gende materiaa1konstantes:

LAMBDA RHO CPI
50.00 8000. 460.

Er zijn twee vergelijkingen uitgevoerd:

1. voor een opdeling in 11 rijen en 13 ko1ommen,
2. voor een opdeling in 31 rijen en 33 ko1ommen.

Voor de berekening van hot2 werd aan de randen een extra kolom cq. rij
aangebracht, met een konstante temperatuur van 0 °C. Deze laag dient om aan
de randvoorwaarde van een konstante rand-temperatuur van 0 °c te voldoen,
zonder een overgangsweerstand of een warmtestroom naar de omgeving aan te
moeten geven.
De dikte van de extra laag is 10 MU, dat wil zeggen even dik als de bui
tenste laag van het vlak. De dikte moet zo klein mogelijk gekozen worden,
omdat het programma rekent met de temperatuur in het midden van het vlakje.
Als de 1aagdikte echter k1einer dan 10 MU wordt gekozen, dan wordt de stap
tijd van de berekening groter, en dus ook de totale rekentijd.

De indeling van de rijen en ko1ommen is als voIgt:

Voor 11 rijen en 13 ko1ommen:

RIJNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

BREEDTE(MU)
10.
50.

100.
140.
600.

1200.
600.
140.
100.
50.
10.

KOl.NR BREEDTE(MU)
1 10.
2 50.
3 100.
4 140.
5 500.
6 900.
7 1600.
8 900.
9 500.

10 140.
11 100.
12 50.
13 10.
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En voor 31 rijen en 33 ko1ommen:

RIJNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BREEDTE(MU)
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

100.
120.
140.
160.
180.
200.
300.
200.
180.
160.
140.
120.
100.
90.
80.
70.
60.
50.
40.
30.
20.
10.

KOL.NR BREEDTE(MU)
1 10.
2 20.
3 40.
4 60.
5 80.
6 100.
7 120.
8 140.
9 160.

10 180.
11 200.
12 220.
13 240.
14 260.
15 260.
16 270.
17 280.
18 270.
19 260.
20 260.
21 240.
22 220.
23 200.
24 180.
25 160.
26 140.
27 120.
28 100.
29 80.
30 60.
31 40.
32 20.
33 10.

Voor het bepa1en van de ana1ytische op1ossing in het midden van elk van de
v1akjes is een hu1p-programma geschreven.
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Bij1age IV: Resu1taten van de berekeningen met TUTSIM

1. Simu1atie van de aan/uit-rege1ing

-

1/

-

I

I

I

I

I

i
P-""

I

I , I

II

I I I

TUTSIM

.

TUTSI" ••• I8"-PC•••
"ODEL LISTING

TI"ING: l.eeee
PLOTBLOCKS AND RANGES

III llI.llMlIllIl!I
11 llI.llIIlIllIllI

7 1lI.llIll1ll1ll1

bllIllI. lllllIIIllI

6llI1lI.llIIlIllIllI
Ill1ll1.llIIlIllIllI

IIl1.llMlIllIl!I

I'lODEL:
1.36ll1ll1 1 CON

2SlJI'1 1
llI.llIllIllIllI 3 REL 19

2
1.2ll1e1il 4 CON

5SlJI'1 3
Ill. 55ll1ll1ll1ll1ll1 6 GAl 5
llI.llIllIllIllI 7 LJ" 6
2.58IlIIllI

BSlJI'1 7
IIl1.llIlIIllIllI 9 ATT B
21l1.llIllIllIllI I III {NT 9

6.1lI1l11l11l1 11 DEL 1III
6.llIllIllIllI

21ll.llIClIllIllI
1lI.1lI17ll1e1illll 12 GAl 11

121l1.llIllIllIllI 1~ CON
14 SUI'l 11

Ill. III 1llIllIllIllIllI 15 GAl 14
21l1.1lI1l11l11l1 16 CON

17 SlJI'1 11
1lI.1lI21l11l1ll1ll1ll1 IB GAl 17
5.BIlIIlIIlI 19 CON
1lI.1lI1l11l11l1 2m CON

-12
2llI

-4

-15 -18

-13

-16
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-87-

2. Simu1atie van een P-rege1aar met Kp = 300

TUTSIt1

............__• .....::1

TUTSII1 ...... I BI1-PC......
110DEL LI STI NG

TII1ING: 1.1ll1ll1ll1ll 601l1.1ll1ll1ll1ll
PLOTBLOCKS AND RANGES

III 1lI.1lI1l11l11l1 61l11l1.1ll1ll1ll1ll
11 1lI.1lI1l11l11l1 11l11l1.1lI1l11l11l1

7 llI.lB0llIllI 11l1.1lI1l11l11l1

110DEL:
1. 361l11ll 1 CON

2 SUI1 1 -12
31l11ll.1lI1l11l11ll 3 GAl 2

1.21l11l11ll 4 CON
5 SUI1 3 -4

Ill. 551l11ll1ll1ll1ll 6 GAl 5
1lI.1lI1l11l11ll 7 LII1 6
2.51l11l11ll

8 SUM 7 -15 -18
11l1.1lI1l11l11ll 9 ATT 8
21l1.1ll1ll1ll1ll 1III INT 9

6.1lI1llCl11ll 11 DEL 1III
6.1lI1l11l11ll

21l1.1lI1l11ll1ll
1lI.1lI171l11l11l11l1 12 GAl 11

121l1.1lI1l11l11ll 13 CON
14 SUI1 11 -13

Ill. III 11lI1l11l11l11l1 15 GAl 14
21l1.1lI1l11l11l1 16 CON

17 SUI'1 11 -16
1lI.1lI21l11l11l11l11l1 18 GAl 17
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3. Simulatie van een P-regelaar met Kp = 200

TUTSIt1

TUTSIM ---IBM-PC---
PIDDEL LISTING

TIMING: l.llIllIl!Il!I bl!ll!l.l!Il!Il!Il!I
PLOT8LOCKS AND RANGES

l!I l!I.l!Il!Il!Il!I bl!ll!l.l!Il!Il!Il!I
11 l!I.l!Il!Il!Il!I Il!1l!1.l!Il!Il!Il!I

7 l!I.l!Il!Il!Il!I Il!1.l!Il!Il!Il!I

MODEL:
1.3bl!ll!l 1 CON

2 SUM 1 -12
2l!1l!1.l!Il!Il!Il!I 3 GAl 2

1.2l!1l!1l!1 'I CON
:5 SUM 3 -'I

l!I.55l!1l!1l!1l!1l!1 b GAl 5
l!I.l!I000 7 LIM b
2.:5l!1l!10

8 SUM 7 -15 -18
10.0000 q ATT 8
20.0000 10 INT q

b.0000 11 DEL 10
b.0000

20.0l!100
l!I.0170000 12 GAl 11

120.0000 13 CON
1'1 SUM 11 -13

l!I.l!Il0l!100l!1 15 GAl 1'1
20. 000l!1 Ib CON

17 SUM 11 -lb
l!I.0200l!100 18 GAl 17

Copyright 1987 Dce-Nederland B.V., VenIa, The Netherlands
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4. Simulatie van een PI-regelaar met Kp = 200 en l/Ti =3.5

TUTSIM

TUTSIM ***I8M-PC***
MODEL LI STING

TIMING: 1.llIl1lllllll bIlllll.1ll1ll1ll1ll
PLOT8LOCKS AND RANGES

III 1ll.1ll1ll1ll1ll 61ll1ll.1ll1ll1ll1ll
11 lll.llIl1lllllll 11ll1ll.1ll1ll1ll1ll

7 1ll.1ll1ll1ll1ll 11ll.1ll1ll1ll1ll

MODEL:
1. 361ll1ll 1 CON

2 SUM 1 -12
3 SUM 19 21

1.21llllllll 4 CON
:5 SUM 3 -4

1ll.:551ll1ll1ll1ll1ll 6 GAl 5
1ll.1ll1ll1ll1ll 7 LIM 6
2.51ll1ll1ll

8 SUM 7 -15 -18
11ll.lllllll1llll 9 ATT 8
61ll.1ll1ll1ll1ll 11ll INT 9

6.1ll1ll1ll1ll 11 DEL 1III
6.1ll1ll1ll1ll

61ll.1ll1ll1ll1ll
1ll.1ll17ll1l1lllllll 12 GAl 11

121ll.1ll1ll1ll1ll 13 CON
14 SUM 11 -13

Ill. III 11l1ll11ll1ll1ll 15 GAl 14
21ll.1ll1ll1ll1ll 16 CON

17 SUM 11 -16
1ll.1ll21ll1ll1ll1ll1ll 18 GAl 17

21ll1ll.llIl1lllllll 19 GAl 2
1ll.1llIll1ll1ll 21ll INT 2
3.91ll1ll 21 GAl 21ll
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5. Simulatie van een PI-regelaar met Kp = 200 en liT! = 3.3

TUTSIM

TUTSIM ***IBM-PC***
MODEL LISTING

TIMING: 1. tlIlll01ll 61ll1ll.llltlltlllll
PLOTBLOCKS AND RANGES

tlI tlI.tlItlItlItlI 6tl1tl1.llltlltlllll
11 tlI.tlItlIllllll ltl1lll.tlItlIllllll

7 tlI.llltlltlllll ltl1.tlItlItlIlll

MODEL:
1. 36tl1tl1 1 CON

2 SUM 1 -12
3 SUM 19 21

1.2tl100 4 CON
5 SUM 3 -4

0.5500000 6 GAl 5
0.0000 7 LIM 6
2.5000

8 SUM 7 -15 -18
10.tlI000 9 ATT 8
60.lll000 10 INT 9

6.tlI000 11 DEL 10
6.lll000

6l!I. lll000
tlI.017lll000 12 GAl 11

120.0tl10tl1 13 CON
14 SUM 11 -13

0.tlIllll0tl1tl10 15 GAl 14
20.0tl100 16 CON

17 SlJI'\ 11 -16
0.1ll2tlltll00tl1 18 GAl 17

21ll0.0000 19 GAl 2
0. 000tl1 20 INT 2
3.3000 21 GAl 20

Copyright 1987 Oce-Nederland B.V., VenIa, The Netherlands
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figuur VI.2: lay-out van de kleine opnemer-print
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figuur VI.3: lay-out van de NTC-print
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Bijlage VI: Lijst van de gebruikte apparatuur

1. Laagspanningsvoeding
firma Philips
Type PE4818
OCE-nr 389

2. Laagspanningsvoeding
firma Delta Elektronika
Type Dual power EO.18-0.6D
OCE-nr 3381

3. Laagspanningsvoeding
firma Delta Elektronika
Type SM6020
OCE-nr 7908

4. Hoogspanningsvoeding
firma Kepco
Spec. 0-1000V, 0-20mA
OCE-nr 8459

5. Variac
Type
OCE-nr

E401B/080
5072

6. Digitale multimeter
firma fluke
OCE-nr : 6324

7. Oscilloscoop
firma Tektronix
Type 5103N
OCE-nr 494

8. X-Y-schrijver
f irma Philips
Type PM8131
OCE-nr 1434

9. Y-t-schrijver
firma W+W
Type 320
OCE-nr : 8398

10. Y-t-schrijver
firma W+W
Type 314
OCE-nr 2073

11. Data-acquisition-unit
firma Hewlett-Packard
Type 3497A
OCE-nr 621

~opyright 1987 Or.3-Nederland B.V., Venl0, The Netherlands
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12. Thermokoppel-meter
Firma Norma
Type 01401
OCE-nr 6648

13. Kontaktloze infrarood-opnemer
Firma Heimann
Type KT-17
OCE-nr 6800

14. Kontaktloze infrarood-opnemer met regelunit
Firma Culton
Type : 3809

Copyright 1987 Oce-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands
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Aanhangsel A: Automatische temperatuurmetingen

Een bestaand meetprogramma voor Automatische Temperatuurmetingen is
enigzins aangepast, waardoor het nu mogelijk is om maximaal 40 kanalen max
imaal 50 keer te scannen.

De aangepaste versie van het meetprogramma bestaat uit 4 deelprogramma's:
COHBIN, VERWERK, GRAfIEK en RUIHN.

In COHBIN worden de metingen verricht, en vindt de spannings-temperatuur
omzetting plaats. De verkregen gegevens worden opgeslagen op de elektron
ische disk van de HP85B (100 metingen per datafile).

In VERWERK kunnen de gegevens uitgeprint worden.

Het programma GRAfIEK verzorgt twee mogelijke grafieken:
- de temperatuur als funktie van de tijd, met als parameter het kanaal,
- de temperatuur als funktie van het kanaal, met als funktie de tijd.

Als U een drie-dimensionaal plaatje wilt zien, moet U het programma RUIHN
gebruiken.

Copyright 19~7 Oc~-Ne~er\and e.v., Venlo, The Netherlands
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Aanhangsel B: Specifikaties van de NTC UT51Jl

COLOR CODE: WHITE

1JJ!T~1A1ii~o~(tO~~MS~~!~5~~~~2~•.D-~O'-,C
''''w~~~<;O'1'i' ",,"~,- ~i),... ;,:~;.". ~ ~~~~...,. .j;;>...~ ~~, ......'-~.~~~*...-,..;:~,,;;oc.:t ..."""~ I~"'''"~~~~:t·~j''''' ... ~'''. w~~",""~'1 ..

-40 4.015.500 37 58.138 114 3,819.8
-39 3.750.000 38 55.658 115 3,513.8
-38 3.503,500 39 53.297 116 3,411.0
-37 3.274.800 40 51.048 117 3.311.8
-36 3,062.000 41 48.905 118 3.215.8
-35 2.864,300 42 46,863 119 3,123.0
-34 2.680.400 43 ",917 120 3,033.3
-33 2.509.400 " 43.062 121 2,948.5
-32 2.350,200 45 41,292 122 2,862.5
-31 2.202,100 46 38,605 123 2,781.3
-30 2.064,000 47 37,995 124 2.702.7
_29 1,935.400 48 38.458 125 2,826.8
-28 1,815.500 49 34.991 126 2.553.0
-27 1,703,700 50 33,591 127 2.481.7
-26 1,599,400 51 32,253 128 2,412.8
-25 l~502.ooo 52 30,978 129 2.345.8
-24 1,411,100 53 29,758 130 2,281.0
-23 1.326,200 54 28,590 131 2,218.3
-22 1.248,900 55 27,475 132 2,157.8
-21 1.172.800 56 28,409 133 2,098.7
-·20 1,103.400 57 25,390 134 2,041.7
--19 1,038.800 58 24.415 135 1,886.4
-18 971".910 59 23.483 136 1,832.8
-17 921,100 60 22,590 137 1,880.9

16 867.910 61 21,736 138 1,&30.5
--15 818.070 62 20.919 139 1.781.7
---14 771.370 63 20.136 140 1.734.3
--13 727.590 64 19,986 141 1.888.4
--12 886,530 65 18,668 142 1.843.9
- 11 648.020 66 17.980 143 1.800.6
-10 611.870 67 17.321 144 1.558.7

9 577.940 68 18.689 145 1.518.0
- 8 546.070 69 16.083 146 1.478.6
- 7 516.130 70 15.502 147 1,440.2

6 488.000 71 14.945 148 1.403.0
5 481,550 72 14.410 149 1.366.9

-- 4 436,680 73 13,897 150 1,331.9
3 413.280 74 13,405

_. 2 391,270 75 12.932
1 370,540 76 12,479

I 351,020 n 12,043
332,&40 78 11,825
315.320 79 11.223

3 298,990 80 10,837
4 283.800 81 10,487
5 269.080 82 10,110
6 255,390 83 9,787.2
7 242.480 84 9,437.7
8 230,280 85 9.120.8
9 218.730 86 8.816.0

40 207.850 87 8.522.7
11 197,560 88 8,240.6
12 187,840 89 7.869.1
13 178.850 90 7,707.7
14 168,950 91 7.456.2
15 181,730 92 7,213.9
16 153.950 93 8.980.8
17 148,580 94 6,755.9
18 139,810 95 8.538.4
19 133.000 96 8,330.8
20 128,740 97 6,129.8
21 120,810 98 5,936.1
22 115.190 99 5.749.3
23 109.850 100 5.569.3
24 104,800 101 5,395.6
25 100.000 102 5,228.1
26 85,"7 103 5,088.8
27 91,128 104 4,910.7
28 87.022 105 4,760.3
29 83,125 106 4,815.1
30 79,422 107 4,475.0
31 75,904 108 4.339.7
32 72,560 109 4,209.1
33 69.380 110 -4,082.9
34 66.356 111 3,961.1
35 83.480 112 3,843.4
36 80,743 113 3,729.7

Copyright 1987 O~~-Nederla~d B.V., Venlo, The Netherlands
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Aanhangsel C: Produkt-informatie over de pyro-elektrische opnemer met
stappenmotor van Murata.

CONrACFUSS rEMPUArURE MEASURING UN".n
Contactless Temperature Measuring Unit (Pyroelectric Infrared Sensor)

Measures Temperature Even
on the Surface of Rotary-Heating Units.

• PART NUMBERING
·Please specify the part number when ordering.

(Ex.) i I RZ j - ~ @!J 1 20 I ~ - ~ 01 !
-1- "2' -3- --4- 5" ----s

1. Type: Contactless Temperature Measuring Unit

2. Sensor: Infrared sensor
F : IRA-FOOl S (Resin molded case)

3. Chopping frequency
4. Aperture: 20: 2mmq>
5. External appearance
6. Other specification

• FEATURES

Murata's Sensor Unit is composed of a pyroelectric infrared
sensor, a chopper and a temperature compensation diode.
It catches the infrared rays radiated from objects without
contact, and generates output corresponding to the objects
surface temperatures.·

1. The pyroelectric infrared sensor has silicon window
material, making it possible to detect a wide range of
wavelengths (1 - 20llml.

2. This pyroelectric type operates at room temperature.
3. Built-in temperature compensation diode for correcting

ambient temperature. Temperature can be measured
with high accuracy.

4. A compact step motor is used for the chopper. Differ
ence is small and less power is consumed.

5. There is a built-in driving circuit for the step motor.
6. Longer life and higher reliability.

1. Office equipment
2. Electronic oven and other home equipment
3. Intruder alarms (detection of static human body, etc.)
4. Fire alarms
5 Various measuring instruments

• APPLICATIONS

• DIMENSIONS • CHARACTERISTICS
1 Characteristics of SenIOr Unit

(Unit: mm)

r----

2.5X6 or>

II III .Ii

.... 1:\

p -...
~llC~ .

Ii ,-- .

~ •i 19;.

32 ~~6
41.2

Termlnll ConnectIon

E Ground

0 Power source + 12VDC

S Output
A Dlode.node
K OU:lde cathode

SP'N Notuted

EDSAKSPN

~
Connector Terminal

Supply Voltage 12VDC

Chopper Frequency 1 Hz

Field of View 20°

Output Impedance 10Kn

Operating Temperature Range 0-80°C

Weight 70gr

2. Characteristics of Pyroelectric: Infrared SeftlQr

Part Number IRA-FOOlS

Sensitivity (500° K 1Hz) 870V!W
Specific Detectivity -lX101l cmHz%W I

(500o K 1Hz)

Rise Time <25msec

Field of View 80°

Response Wavelength Range 1 - 201lm
Window Material Silicon

Operating Temperature Range 0-80°C

Applications General Purpose

NM'M MURATA MFGCo..LTD I Cat.No.S10E I
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CONI'ACFLfSS I'EMPERAI'URE MEASUR'NG UN'I' sa
Contactless Temperature Measuring Unit (Pyroelectric Infrared Sensor)

• Temperature-Output Characteristics

AMP I

• UNIT CONSTRUCTION AND OPERATION
PRINCIPLES:

(1) The sensor unit is composed of a pyroelectric infrared
sensor, a temperature compensation diode, a chopper,

and a chopper-driving circuit.
(2) Pyroelectric infrared sensor does not generate output

without disconnection of incident ray. Therefore,

incident ray should be intermittent.

100

Output
,

,.'
/ ,.,., Power

1/ ,.'",."

..
:::l
Co

8
... LD
5lc
til

mV

To Vo_poutput
control

Output signal

Open and closed
condition of chopper

ClosedOpen
'5
Co
'5o.,
~1-......L-....:::lor---,,i/--....)jI.o--7""-+--
o
>

0---:
Objects to be

detected

Time

A small tYpe (volume ratio: 1n outer driving) with piezo

electric bimorph chopper is avalable.
Product name: IRX-E0130B-Q1

• OTHERS

(3) Output is proportional to the fourth power of tem
perature difference between the vane of the chopper
and the object to be measured, and is also proportional
to the value multiplying the radiating ratio of the
object to be measured. Accordinly, ambient tempera
ture changes, and when the temperature of the vane
of the chopper changes, output compensation is

necessary by using a temperature compensation diode.
(4) Output signal is shown in the diagram below.

100 200 300 400 500

Temperature of Blacl< Body (OCI

Temperature compensation diode

o

E_--l.~_.L-~__--L__f--r-.L-__
Summing amplifier

• CAUTIONS FOR USE

(1) For temperature measurement, signal ampIifier, proc
essing circuit and power supply are also needed.

(2) Output voltage varies according to temperature,
radiation rate and distance from the object measured.

(3) Use where energy sources other than that of the object
to be measured (such as sunlight) do not penetrate
through the aperture.

(4) Any dirt at the sensor window will make lowered
accuracy caused.

(5) For detection of static human body or flame, special
optical filters are available.

• Signal Processing Circuit
DC12V0-----,--------

• Please confirm the type and rlted value when ordering as they are subject to change for Imprcwement without notice. Ptease contact uS for further information

P!i!"I MURATA MFG. CO,LTD.
HEAllQUAIITEIIS
Nagaokak.yo-In.. Kyoto 617. Japan Phone 075·951·9111 Telell. a..4~TA J 6a270
1tT£IINATIOOW. DMSIOH
3·2'6-11 NISI'h-rOilUOO 0t11a-ku TD'l.'fO , .... JAPAN Phone 03-732-5141 T• .,.. MURATAT J244115
<USA' _TA EllIE~ AMEJlCA.IIIC.
2200 Lake Park O"ve Smyrna, GeorQul30080-7604.U.S A Phone 4OC....36-1300 Telex >t2329
,weST GERMANV> _TA El.£KTJlONI(~
t-tolbelnstraue 21-238500 Nurnbet'Q 70. West Germany Pno!w 0911--66870 Tele", 623763
'FAANCE> _TA IELECTIIOMOUE. S.A.
79 Rut> Des Qua,ante A'Dents 7822'0 Vuoflay France p"()Olf 03-024-6767 Tete_ 6~

dTAlY) -..RATA~ S.P.A.
VIa Mek;:hlone GIOIa 66 20125> MIlano haly Pno!w 688·4833/4835> Tele'" 3J0385
'ENGLAND, _TO. IELECTIIONCS IUKI LTD.
5> Armstrong Mall SoutttWOOCJ FarnbOtough Harnoshll'e GU14 ONR England
Phone 0252-523232 Tetex 858971

'SINGAPORE' MURATA IELECT!'ONICS SlNGAPORECPTEILTD.
41 Jatan PemlfnOln off LJooet' ThOmIOl"I Road. $Ingapore 2057~e
Phone 2584233. TM1I, 21127

'TAIWAN' TAIWAN _TA IELECTllOMCS CO.• LTD.
225 Chung-Chin Road Talcnung Tlltwatl Phone:CM2·91....'51 TMx 27571 a..4URATA
MURATA EM: N.A.. INC_ T.,'IIltaIn Branch
Room 1403. Chla Hsln Budding 96 Chung·5han N Ad. Sec. 2. T.... T8I'IIltaIn
Phone 02·562-4218 TeW!x 27571 MURATA

<HONG KONG' _TA C~Y. LTD.
Room 1316 Tsl.le"l wan Ind. Centre. 220- 248 Teaaco Road. Tauen wan. NT. Hong Kong

Phone 0....992020 TeIe_ S6208
, KOREA, MURATA 1lFG. CO.• LTD. Seoul B<.nch

Room 906. lee MA Bldg . '~1. 5usc:JnQ-oong. CI'lDngr~u. Seoul. Koree
Phone 730-7~I7JO·7321 Telex 25858
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Aanhangsel 0: Beschrijving van het regelaar-ontwikkel-systeem

1. Algemeen

Met het aangepaste systeem kan I proces geregeld worden. Het signaal
van de temperatuur-opnemer wordt aangeboden aan een analoge ingang. De pro
cessor verwerkt dit signaal en stuurt vervolgens drie digitale uitgangen
tijd-proportioneel aan.

Het vermogen op elk van de uitgangen wordt bepaald door twee faktoren:
- het vermogen P (%), dat wordt berekend in het regelalgorithme,
- de deelfaktor K.
Per uitgang kunnen twee deelfaktoren aangegeven worden: 1 voor standby, en
1 voor kopieren (Voor uitgang 1: Kl_SB en Kl_CPJ.'

Voorbeeld:
Stel P=80% en KI_SB=0.5, dan is het afgegeven vermogen in standby op uit
gang I gelijk aan 0.5*80%=40%. Oat betekent dat de betreffende straler 40%
van de cyclustijd aan staat, en dus 60% uit.

De temperatuur die de opnemer meet en het vermogen P kunnen via de P.C. en
een analoge schrijver worden weergegeven.

2. De hardware

Het systeem is opgebouwd rond een BBC-personal-computer met 4 analoge
ingangen en 8 digitale in-/uitgangen (portB). figuur 0.1 geeft een over
zicht van de interface tussen de computer en de in- en uitgangssignalen.
In deze figuur is:

1. de buffering tussen het opnemer-signaal en de analoge input-poort.

2. omzetting van een digitaal uitgangs-signaal in een analoog signaal, dat
naar een schrijver gestuurd kan worden.

3. buffering tussen de uitgangs-signalen van de BBC en de signalen voor
aansturing van de relais.

4. relais-schakeling ter aansturing van de stralers.

5. buffering voor een digitaal input-signeal.

Copyright 1987 Oce-NederlanJ B.V., Venlo, The Netherlands



I....
o
o
I

".,....
, .............
If. 3

,.
..v

L _

r
I

I
...J

,....

A.e, , u, R.'_: •• t c ,.e: ,.. ,. K.,: ....
R'ea: at II", : •• t C.II· ,- ~

~~~t
....

A.... : ·.t R,pe, 0' t C,_: ... ~ .,.
Ii•• e: .,. RI'" .. t C.",: II.... K':lI: .....
Itlll, .,. R'l' m c,... : o/" , IC~a: ••~
" III- .,. R.,I: (,.' : 0/"1 r""It"a: .,. R".: '0.& C ,,",

~~lrr".: .,. RI,' . lOt (". : t."It,: H.
::J:~ ," 1211.16 : .,. ••• a T '0'1 1C5.' LI LID,..,,: .,. R.,lI': .e. T ••a: 8£.lI" h ,.....

"'.Iel , .e. 'ho.: .oot Till: ec ..., l.
'''':If: .~ t ~'.,: .. t Til.: 8C.lI'f UfI,al: I t Ra-J: ," Till: 1I!oC,., l]
111.11: , .Ita.a: ,ooe.
R,••• IJt Ra...: •• tC II: "06, Sel"-1t.1I:

~2~ Ral.: ,oot 'e ,J: "D••' 5. "'-&.II,w: R:l1I1 , .t Ie,,: ,.LSooroo S'fIf ••,: to" «112 : ," lei", ..... s..............
II •••: OIt RJII: ... &. IC.,' "I".

S' __

... '.1: ut RJ, .. : ,t Jet': " ... 5,

I
I

,
L _ ~ J

1"':--',So
I I

I

,G-
.... __ J ftc.

..v
~s~ -r+1
, ~

1-T'-c=:J----.~""- I "c.

.- - - - - - - - - - ....,- - .- -'-- - I

® c...., ., ,...."
~ I

t .....u ...

0 ..~. • I
R... .,......

'" ...V.,,'UII
I.,. ~

I
~ "............. I

...v l
II... .r", '"~ .......... 2 I

overzicht van de interface

'- - -

I

I
I

I
I®

riguur 0.1:

Rill

I
I
I

I
I

"... ,
~ .....,

-r-fl- --~

I tt..···, I

I
",..0 I

1

"

",

',-

+tV

••v

(....., )

.v

I.l.'.".
11.",'1.

"
'.V.
'1,'"I•. t.tl

,~.:.,..

I
I
I

I
_...J

,.... _ :'1)

I.... _ ,oJ

I~

Ie .v

"

.,0'1 1.11,1.
'toIO' ,. ,a

1:........

COHH,11

:'~~~,
r----H---------.J I

I
I

_1

--...,
r---=:;U~.1...-;:=.------,1

I
I
I_______ ..1

r
I
I
I
I-- --

I
I

I

I
I

I

I

I
--_-_-_-_----_-_-------_-----'J

1- =-=__- -_-_- ,
I@
I

I

I

-t
:r
II

z
II,....
:r
II
"1....
III
;:,
C.
UI

<
III
;:,....
o

n
o
'0
'<
"1....

10
:r,....
....
'D
Q).....,
o
n
n"
I
z
III
a.
III
"1....
III
;:,
C.

OJ



-101-

Ad 1.

Het opnemer-signaal wordt aan de schakeling aangeboden via connector 13.
Het wordt ingelezen via het analoge kanaal 1.

Ad 2.

De spanningen over de condensatoren ClSl en C160 zlJn een maat voor
respektievelijk de temperatuur van de opnemer en het afgegeven vermogen.
Is de spanning lager dan een in de software aangegeven waarde, dan wordt
de digitale uitgang hoog gemaakt, en zal de spanning over de betreffende
condensator stijgen. Is de spanning te hoog, dan wordt de digitale uit
gang laag, en daalt de condensator-spanning weer. We krijgen dus een
analoge spanning die evenredig is met een referentiewaarde in de
software.

Ad 3.

Met de hUidige software is het mogelijk drie stralers aan te sturen.
Het programma Ievert stuur-signalen op de digitale uitgangen PBS' PB6 en
PB7' Via de IC's 13 en 11 worden deze signalen naar het betreffende
relais gestuurd. Aangezien Ie 11 niet genoeg stroom kan leveren om een
relais aan te sturen, vindt er nog een extra buffering plaats via een
transistor.

Ad 4.

Voor de aansturing van de stralers worden drie Solid-State-Relais
gebruikt, die elk een maximale stroom van 10 A kunnen doorlaten.

Ad S.

Het geleverde vermogen en het setpoint kunnen aangepast worden voor twee
situaties: standby of kopieren. Het signaal dat wordt aangeboden op digi
tale ingang PBO (connector 18, pen 1) bepaalt welke van de twee situa
ties aan de orde is:
- +S Volt betekent kopieren,
- 0 Volt betekent standby.

De layout van de gebruikte print vindt U in figuur 0.2.
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3. De software

De software bestaat uit een aantal deelprogramma's, die volgens onder
staand blokschema gekoppeld zijn.

'BOOT

J.

OPSTART

J.
rJ:g~g~v~ns

r9 .anp.ssen

r9:r~gelen

J.n

f c:.DIMIN I C.DIMVOU

.L J.

I EVNTOUT I EVNTOUT

I-
J.:

DIMINl

J.
DIMIN2

J
"J.

DIMVDU

J.
n:g~g~v~ns

.anpassen
n

r9:r~gelen

r9L
.r

I RECEl
I

J.
.L J. .L J. .l-

I AUMUR I I PMUR PIMUR I PDMUR I I pIDMUR I
.1 1 I J. J. .1

~ 1
FJ:g~g~v~ns

r9
.anpassen

r9:r~g~1~n n

.L

rOUTDET I
Ir9

Figuur 0.2: blokschema van de software van het regelaar-ontwikkel-systeem
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is een commandofile die aangeroepen wordt zodra de computer
aangezet wordt.

OPSTART leest de oude gegevens in, en vraagt naar de datum. Vanuit dit
deelprogramma kunnen twee commando-files aangeroepen worden:
- C.DIMIN: wanneer er nog gegevens veranderd moeten worden (FJ),
- C.DIMVDU: wanneer er met rege1en begonnen kan worden (F9).

EVNTOUT zorgt voor de aansturing van de digitale uitgangen. Een deel van
dit programma is in assembler geschreven, vanwege de hogere
verwerkings-snelheid.

DIMINl

DIMIN2

DIMVDU

REGEL

vraagt een deel van de gegevens van de regelaar en slaat deze op
in de datafile D.inittemp.

vraagt de overige gegevens van de regelaar en slaat deze eveneens
op in D.inittemp.

geeft een overzicht van de huidige gegevens op het beeldscherm.
Vanuit dit deelprogramma kan opnieuw de keuze voor aanpassen van
gegevens (FJ) of rege1en (F9) gemaakt worden.

zorgt voor het opwarmen van het objekt tot binnen het rege1gebied
(80 tot 150 °C) , en koppelt vervolgens door naar het gekozen
regel-programma.

AUMUR realiseert een aan/uit-regelaar.

PMUR realiseert een P-regelaar.

PIMUR realiseert een PI-rege1aar.

PDMUR realiseert een PD-regelaar.

PIDMUR realiseert een PID-regelaar.

FOUTDET zorgt voor het uitschake1en van de stralers, wanneer de beveili-
ging daartoe opdracht geeft (zie volgende paragraaf).
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4. Implementatie van de verschillende funkties

In deze paragraaf wordt besproken hoe een aantal funkties in de
software gerealiseerd is. Bij elke funktie wordt aangegeven in welk deel
programma en welke subroutines een en ander te vinden is.

A. Temperatuurmeting

De uitgangsspanning van de temperatuur-opnemer wordt ingelezen via het
analoge kanaal 1. Deze spanning moet tussen °en 1.8 Volt liggen.

Een AID-converter zet een ingangs-spanning van °Volt om in het getal 0,
een spanning van 1.8 Volt in het getal 65520. De ingelezen variabele wordt
daarom vermenigvuldigd met (1.8/65520) om de waarde van het opnemer-signaal
in Volt te krijgen.
Vervolgens moet nog een omzetting van spanning naar temperatuur plaatsvin
den.

Wanneer men een andere opnemer wil gebruiken is het enige dat aangepast
moet worden deze spannings-temperatuur-omzetting.

B. Aansturing van de stralers

(EVNTOUT, PROC_vermogen_uit)

De omzetting van het berekende vermogen per uitgang in aansturings
signalen voor de relais gebeurt met behulp van een event-handler. Op de
nuldoorgang van een interne timer wordt steeds een procedure doorlopen waa
rin de waarde van de digitale uitgangen bepaald wordt.

Dit gebeurt als voIgt:

- Van het berekende vermogen P worden 2 variabelen afgeleid: aan=ABS(P/2)
en uit=ABS(50-P/2).
Per uitgang worden deze variabelen aangepast met behulp van de deelfak
toren.
Dus aanl=aan*Kl_SB (of aan*Kl_CP) en uitl=50-aanl,

aan2=aan*K2_SB (of aan*K2_CP) en uit2=50-aan2,
aan3=aan*K3_SB (of aan*K3_CP) en uit3=50-aan3.

- Als aanl*O, dan wordt uitgang 1 hoog gemaakt, en blijft aanl periodes
hoog. Vervolgens wordt, als uitl*O, de uitgang laag gemaakt, en blijft
uitl periodes laag. In de daaropvolgende periode worden de tellers weer
nul gemaakt, en kan de cyclus opnieuw doorlopen worden. Voor de uit
gangen 2 en 3 wordt een analoge procedure doorlopen.

De interne timer wordt geladen met de variabele clock-pars. Door de waarde
van deze variabele in de software te veranderen, kan de cyclustijd
aangepast worden.
(regel 1100;

!clock_pars=&rrrrrrrr betekent een periode van &rr=255~-lcentisec,

!clock_pars=&rrrrrrr6 betekent een periode van &r6=246~-10centisec.)
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C. Gegevensverwerking

De gegevens voor de regelaar worden opgeslagen in de file D.inittemp.
Deze file wordt in elk deelprogramma opnieuw ingelezen.

Wanneer men deze file wil uitbreiden of inkrimpen, moet dus in elk deelpro
gramma de betreffende wijziging ingevoerd worden.

D. Opwarmen tot in het regelgebied

(REGEL, PROC Start)

Wanneer de begintemperatuur kleiner is dan BO oC, dan wordt eerst met
vol vermogen (P=lOO%) het objekt opgewarmd tot aan het opstart-setpoint.
Vervolgens wordt met een P-regelaar nog 60 seconden bijgeregeld, met als
setpoint het gemiddelde van het opstart-setpoint en het uiteindelijke set
point.

E. Regelen met een van de 5 mogelijke regelaars

Voor het regel-algorithme kunnen we kiezen uit 5 mogelijkheden:
- aan/uit

P
PI
PO
PID

(AUMUR),
(PMUR),
(PIMUR),
(PDMUR),
(PIDMUR).

Voor elk van deze regelaars wordt in onderstaande beschreven welke parame
ters gebruikt worden, en hoe het regel-algorithme eruit ziet.

Aan/uit-regelaar

Parameters: H hysterese (OC)
Psetp setpoint vermogen (%)
Setp_offset: setpoint, al dan niet met offset (OC)

Algorithme
(12000)
DEF PROC_AU_regelaar
IF P=O THEN IF T<Setp_offset-H/2 THEN P=100 ENDPROC
IF P=100 THEN IF T>Setp_offset+H/2 THEN P=O
ENDPROC

P-regelaar

Parameters: PB proportionele band (OC)
Psetp setpoint vermogen (%)
Setp_offset: setpoint, al of niet met offset (OC)

Algorithme
(13000)
DEF PROC_P_regelaar
Fout=Setp_offset-T
P=lOO/PB*Fout+Psetp
IF P<O THEN P=O ELSE IF P>lOO THEN P=lOO
ENDPRDC

NB: ais T=Setp_offset dan is P=Psetp
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PI-regelaar

Parameters: PB
Psetp
Setp_offset:
Tbem
tc_int
Dig_in

proportionele band (OC)
setpoint vermogen (%)
setpoint, al dan niet met offset (oC)
tijd tussen de laatste twee metingen (sec)
integratie-tijdkonstante (sec)
stuursignaal (0 bij standby, 1 bij kopieren)

Algorithme
(14000)
DEF PRDC_PI_regelaar
Fout=Setp_offset-T
Int=Int+FoubTbem/tc_int
P=lOO/PB*(Fout+Int)
IF Dig_in=O THEN P=lOO/PB*Fout+Psetp
IF P<O THEN P=O ELSE IF P>lOO THEN P=lOO
ENDPRDC

PD-regelaar

Parameters: PB
Psetp
Setp_offset:
Tbem
tc_dif

proportionele band (oC)
setpoint vermogen (%)
setpoint, al dan niet met offset (OC)
tijd tussen de laatste twee metingen (sec)
dlfferentlatie-tijkonstante (sec)

Algorithme
(15000)
DEF PRDC_PD_regelaar
Fout=Setp_offset-T
Dif=tc_diflTbem*(Fout-VorigeJout)
P=lOO/PB*(Fout+Dif)+Psetp
IF P<O THEN P=O ELSE IF P>lOO THEN P=lOO
VorigeJout=Fout
ENDPRDC

PID-regelaar

Parameters: PB
Setp_offset:
Tbem
tc_int
tc_dif

proportionele band (OC)
setpoint, al dan niet met offset (OC)
tijd tussen de laatste twee metingen (sec)
integratie-tijdkonstante (sec)
differentiatie-tijdkonstante (sec)

Algorithme
(16000)
DEF_PROC_PID_regelaar
Fout=Setp_offset-T
Dif=tc_dif/Tbem*(Fout-Vorlge_Fout)
Int=Int+Fout*Tbem/tc_int
P=lOO/PB*(Fout+Dif+Int)
IF P<O THEN P=O ELSE IF P>lOO THEN P=lOO
Vorige_Fout=Fout
ENDPROC
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r. Standby of kopieren

Het omschakelen tussen standby en kopieren is als voIgt gelmplementeerd:
- schakelaar 0 wordt verbonden met connector 18, pen 4.
- het niveau van deze pen (+5V of OV) wordt ingelezen via Dig_in.
- +5 Volt betekent kopieren, 0 Volt betekent standby.

Wanneer wordt omgeschakeld van standby naar kopieren of andersom,
veranderen er twee dingen:
- het maximale vermogen van de drie stralers (zie G.) en/of
- het setpoint (zie H.).

G. Het veranderen van het maximale vermogen van de drie stralers

Voor elk van de stralers kunnen twee deelfaktoren aangegeven worden: I
voor standby en 1 voor kopieren. In standby wordt dus met andere deelfak
toren gerekend dan bij kopieren, zodat ook de maximale vermogens anders zul
len zijn (Pmax:K*IOO%).

H. Het Banbrengen van een offset op het setpoint

In de huidige programmatuur zijn er drie mogelijkheden voor het aan
brengen van een offset:
- via een sprong
- vis een talud-funktie
- via een e-macht.

Bij het aanbrengen van een offset worden twee parameters gebruikt:
- t_in_offset
- t_uit_offset.

Het verloop van het setpoint na overgangen van Dig_in is weergegeven in de
figuren D.3a tIm D.3c.

Hierin is:
- Setp_offset:
- Setp
- offset

Verder is:
- Start_Setp
- t_in
- t_uit

het setpoint dat door de regelaar gebruikt wordt,
het oorspronkelijke setpoint,
de offset t.o.v. het oorspronkelijke setpoint.

Setp_offset bij in-/uitgaan offset via e-macht
tijdsduur na overgang 0~5

tijdsduur na overgang 5~0

Offset via een sprong

* als Dig_in 0 ~ +5V, dan wordt na t_in_offset het nieuwe
setpoint: Setp_offset:Setp+offset

* sIs Dig_in +5 ~ OV, dan wordt na t_uit_offset Setp_offset:
Setp
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Offset via een talud

* als Dig_in 0 1 +5V, dan verloopt het setpoint in t_in_offset
taludvormig van Setp naar Setp+offset
(Setp_offset:Setp_offset+t_in/t_in_offset*offset, totdat Setp_offset:
Setp+offset)

* als Dig_in +5 1 OV, dan verloopt het setpoint in t_uit_offset
taludvormig van Setp+offset naar Setp
(Setp_offset:Setp_offset-t_uit/t_uit_offset*offset, totdat Setp_offset=
Setp)

Opmerking: Het beginpunt van het talud is de waarde van Setp_offset bij
de overgang van Dig_in.

Offset via een e-macht

* als Dig_in 0 1 +5V, dan verloopt het setpoint via een e-macht
met tijdkonstante t_in_offset van Setp naar Setp+offset
(Setp_offset=Start_Setp+offset-offset*EXP(-t_in/t_in_offset),
totdat Setp_offset:Setp+offset)

* als Dig_in +5 1 OV, dan verloopt het setpoint via een e-macht
met tijdkonstante t_uit_offset van Setp+offset naar Setp
(Setp_offset=Start_Setp-offset+offset*EXP(-t_uit/t_uit_offset),
totdat Setp_offset=Setp)

I. Beveiliging

(fOUTDET, PROC_Beveiliging)

Het programma stopt automatisch met regelen (P=O) als:
- er een programma-fout optreedt,
- T lager dan BO °c wordt,
- T hoger dan 150°C wordt,
- er langer dan 30 sec achtereen een vermogen groter dan 70% wordt

afgegeven.

De beveiliging begint met het controleren van deze voorwaarden 60 sec na
het inschakelen van de gekozen regelaar.

Voor de opstart-cyclus geldt dat de beveiliging begint na 120 sec, en
uitschakelt als T<BOoC, T>160oC of P=lOO% gedurende meer dan 60 sec
achtereen.

Copyrig~t 1987 Oce-~ederland B.V., Venlo, The Nethellands



-110-

............ _._.at

~. Talwcl

I..........._.....

c. e - t'n4aeht

.. ... crIfMIrI lIeu.J-S-

• I

• II
I

· •......... _....

t
I,,

I 1:•• -fJ'da I I:.....~

figuur D.Ja,b,c: verloop van het setpoint bij aanbrengen van offset

Copyright 1'187 Oc~-Nederland B.V., Venlo, The Netherlands


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	1. Inleiding
	2. Modelvorming
	3. Opnemeronderzoek
	4. Het ontwikkelen van een regelaar voor het procesgedeelte
	5, Konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek
	Literatuurlijst
	Bijlage I: Vergelijking van hot2 met het laagjesprogramma
	Bijlage II : Bepaling van een analytische oplossing volgens de methode van scheding van varibelen
	Bijlage III : Vergelijking van een analytische oplossing met resultaten van hot2
	Bijlage IV : Resultaten van de berekeningen met TUTSIM
	Bijlag V : laypout vand e elektronika
	Bijlage VI: Lijst van de gebruikte apparatuur



