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SERV
VO VAL
LFLERİN
N TEST VE BAK
KIMINA YENİ
YAK
KLAŞIMLAR
Şaban Y
YAZICI

ÖZET
nce 2005 yıllında Servo Valflerin sa
ahip olduğu statik ve din
namik karaktteristikleri üz
zerine bir
Daha ön
sunum vve bildiri yayıınlamıştım. O zaman sah
hip olduğumu
uz test stand
dleri bize dinaamik test yapmamıza
izin verm
miyordu.
akım şartların
nı sağlıyor isse de, özellik
kle kapalı
Her ne kkadar Servo valflerin statik karakterisstikleri ön ba
çevrim kkontrolü hızlı olan sistemlerde dinamikk karakteristiiklerinde kon
ntrol edilmesii gerekmekte
edir.
arakteristiklerrinin nasıl tespit edildiğğini içeren bir video
Bu bildirimizde Serrvo valflerin dinamik ka
muz ve bazı teknik detay
yların anlatım
mı olacaktır.
sunumum
, Servo valfle
e yeni tip diza
ayn edilen ve
e tamamen d
dijital geri bes
slemeli test standlerinde,
s
erin statik
Özellikle
ve dinam
mik karakterristiklerinin te
espiti çok kıssa zamanda
a ve düşük bilgi
b
seviyessi ile halledilmektedir.
Sunumu
umuzda bu tip
p bir Servo valf
v test stand
dında gerçek
kleştirilen bir testte yer al acaktır.
n valf bakım fiyatlarının, valf fiyatının
n % 40 ini bulduğu Servvo valflerde, tesislerin
Buda özzellikle şu an
güvenilirrliği ve üretim
m performans
sının korunm
ması açısında
an önem arz etmektedir.
arı daha iyi a
anlamak için
n bazı teorik
k ve pratik bbilgilerin pay
ylaşımının
Bildirimizzde elde edilen sonuçla
faydalı o
olacağını düşşündük. Bu neden ile se
ervo valfler özellikleri,
ö
se
eçimleri, gennel kontrol te
eorisi gibi
konulard
da, amatörce
e ve bilgilendirme amaçlı olarak bildiriye dâhil edilmiştir.
D
Özellikler, PID koontrol.
Anahtarr Kelimeler: Servo Valf, Kapalı Çevri m Kontrol, Dinamik

ACT
ABSTRA
h
been prresented, att which, the static chara
acteristics haave been ta
aken into
In 2005,, an study has
considerration. The test stand that was in ou
ur hand had not the cap
pability of do ing dynamic
cs test on
servo va
alves. But it was
w known how to do.
aracteristics of the valvess are quite enough to say
y that it is okk or not, the dynamics
d
Even if the static cha
ature of it and
d should be checked wh ether it is we
ell for closed loop controll system. No
obody are
is the na
using se
ervo valves ju
ust to move a cylinder. E
Everbody inte
erest whether we can moove faster witthout any
overshoo
ot or not.
w test Standss are very us
ser friendly, the static an
nd dynamic characteristic
c
cs are to be obtained
The new
with lesss knowledge and quickly.
s of servo va
alves are nott less, espec
cially if anyonne send the valve for
Everybody knows that the prices
all be charged
d as mainten
nance cost.
repair, 40 % of it sha
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In this sstudy, some informations
s about conttrol and clos
sed loop con
ntrol to undeerstand whatt the test
results a
are meaning
v
d Loop contrrol,Dynamic Characteristics.
Key Words: Servo valves,Close

Ş
1. GİRİŞ
alflerin dizayynında, dinam
mik cevap ve
erme süresin
ni etkileyen birçok faktörr vardır Bunllar nozul,
Servo va
orifis büyyüklüğü, kullanılan yaylarr, sürgü çapıı, sürgü hare
eket miktarı vb.
v gibidir.
n dışında serrvo valf yerine monte edi ldikten sonra
a, işletme şa
artlarındaki d eğişiklik, valfin cevap
Bunların
er. Bu işletm
me şartları isse, hidrolik yağın
y
hangi basınçta ollduğu, giriş sinyalinin
verme ssüresini etkile
miktarı, hidrolik yağ
ğın sıcaklığı, ortam sıca
aklığı, valfin açma mikta
arı gibidir. B
Bu etkiler va
alf dizayn
zellikleri etkillemez ise de, sonuçta bir
b problem var ise bir kaynakta
paramettreleri kadar,, dinamik öz
bunlar olabilir.
alf tek başına bir şey ifa
ade etmeyecceği, kapalı kontrol
k
sistem
minin bir parrçası olduğu herkesin
Servo va
malumud
dur. Dolayıssı ile bahsetttiğimiz özelllikleri anlamak ve niçin bu noktalarrın önem arrz ettiğini
kavrama
ak için, genell kontrol teorisi konusu da
a bu bildirinin
n tabii bir parrçası olmuştuur.
Anlatılan
n ve bildiride yer alan çoğ
ğu konular, d
daha önce herkesin aşina olduğu bilggilerde olsa, konunun
bütünlüğ
ğü açısından detaylara girilmiştir.

EL KONTRO
OL TEORİSİ
2. TEME
Kontrol Çeşitleri:
nlatmak için bir ortamın sıcaklık kon
ntrolünü örne
ek alacağız. Sıcaklık kon
ntrolünün
Kontrol ççeşitlerini an
günlük yyaşamda he
erkes tarafınd
dan anlaşılırr olması kon
ntrol çeşitleri arasındaki farklılıkları anlatmak
açısında
an doğru bir yaklaşım
y
olacaktır.
de gösterilen bir ortamın otomatik sıc aklık kontrolü için, bir valf, aktüatör oolarak bir serrpantin ve
Şekil 1 d
sıcaklık ölçüm geri bilgisi için bir
b sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Genel
G
tabir olarak, eğerr sıcaklık
nden istenile
en değer alın
nıyorsa siste
em dengede ve kontrol görevini
g
yerinne getiriyor sonucuna
s
sensörün
varılır. S
Sıcaklık ölçüm
m cihazı istenilenden farkklı bir değer gösteriyorsa
a, kontrol valffi kontrolör ta
arafından
tahrik ed
dilecektir, bu tahrik edilme
e şekilleri ile kontrol çeşittleri ortaya çıkmaktadır.
e kullanılan 2 tip temel ko
ontrol çeşidi vvardır.
Genelde



A
Aç-Kapa (On
n – Off ) Kontrol, bu durrumda herke
esin bildiği gibi, kontrol vaalfi ya tam açıktır,
a
ya
d
da tam kapa
alıdır. Valf ara
ada bir konum
m almaz.
S
Sürekli (Con
ntinuous) Kon
ntrol, bu duru
umda kontro
ol valfi tam aç
çık ve tam kaapalı pozisyo
onlarında
o
olabildiği gib
bi, ara pozisy
yonlarda da kkullanılabilir gidebilir.
g

pa Kontrol:
Aç / Kap
e 2 step–2 po
ozisyon konttrolü olarak d
da adlandırıllır. Genelde en çok kullaanılan kontro
ol şeklidir.
Genelde
Şekil 1 d
de gösterilen düzenekle bu
b kontrol sisstemini basit anlatımını özetleyebilirizz.
nte edilmiş bir
b buhar se
erpantini ile kontrol edilmektedir.
Su dolu bir tank, üzerine kontrrol valfi mon
mostat kullanıılmıştır. Term
mostatın seti 60 C olarak ayarlanmıştır.
Sıcaklık ölçüm cihazzı olarak term
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Şe
ekil 1. Kapa Tank Su Sıc
caklığı Kontro
olü
Termosttat 60 derece
eye ayarlandığı zaman ko
ontrolör valfe
e aç ya da ka
apa sinyali ggöndermeyec
ceğinden,
kısa aralıklar ile aç-kkapa yapaca
aktır. Buda vvalfin bozulm
masına ya da
a aşınmasınaa neden olac
caktır. Bu
an kurtulmakk için aç sinyalini 59 C ka
apa sinyalini de 61 C aya
arlanabilir. Teermostat +/- 1 derece
durumda
ile on ya
a da Off sinya
ali üretir. Bu sistemin sağ
ğlığı açısında
an kaçınılmaz
zdır.
ozisyonları verilmiştir.
v
T
Tank sıcaklığı 59 C
Şekil 2 de termosttatın ürettiği sinyaller vve valfin po
nde valfe aç sinyali gitme
ekte, tanktakki su sıcaklığı 61 C geçtiğ
ğinde kapa siinyali gitmek
ktedir.
düştüğün

mostat Aç – Kapa Sinyali
Şekil 2. Term
Her ne kkadar su sıca
aklığı 59 derreceye ulaşssa da ve valfe
e aç sinyali gitse
g
de sıcaaklık bir müd
ddet daha
düşmeye
e devam ede
ecektir. Bu durum 61 derrce tank sıca
aklığı için de geçerlidir. T
Termostat 61 dereceyi
gördüğünde valfi kap
patmasına ra
ağmen, buha
ar serpantinin
ndeki sıcaklık
k devam edeeceği için, su
u sıcaklığı
e çıkacaktır. Dolayısı
D
ile te
ermostat ile set edilen sıcaklık aralığ ı ile işletme olarak su
61 dereccenin üstüne
sıcaklığı farklı olacakktır. Bu durum grafiksel o
olarak Şekil 3 te gösterilmiştir. A nokktasında term
mostat aç
ağmen, serpa
antinin dolma
ası ve suyu ısıtması zam
man gerektirrdiğinden su sıcaklığı
sinyali vvermesine ra
59 dereccenin altına inmiştir. B noktasında
n
isse, set nokta
asını aşıp 61 derecenin üüstüne çıkmıştır. Valf
kapatma
asına rağmen
n serpantinde
eki buhar, su
uyu ısıtmaya devam etmiştir.
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Şekil 3. Ta nk Su Sıcaklığı Kontrolü
Görüldüğ
ğü gibi Aç – Kapa ko
ontrolde, kon
ntrol edilen parametre bir işletme aralığında osilasyon
o
gösterme
dır. Bu sisttemler çoğu ısıtma ve soğutma sistemlerindee kullanılmak
ktadır ve
ek zorundad
yaygındıır. Ama pozzisyon, hız, basınç
b
kontrrolü gibi site
emler için uy
ygun değildiir. Bu sistem
mlerin en
önemli a
avantajı ucuzz ve kolay uygulanabilir o lmasıdır.

ontinuous):
Sürekli Kontrol (Co
odülasyon kontrol olara
ak ta adland
dırılır, bu kontrolde
k
vaalf açıklığı istenildiği
Sürekli kontrol, mo
nda kullanılabilir.
pozisyon
ndiği gibi ken
ndi içinde üç bölümde ayrrılmaktadır;
Bu kontrrol tipide bilin




O
Oransal ( Pro
oportional – P)
Entegral (En
ntegral – I)
T
Türev ( Derivvative – D)

ollerin bileşk
keleri kullanı lmaktadır. Bunlar
B
P+I , P+D, P+I+D
u bileşke
D gibidir. Bu
Genellikle bu kontro
er, daha iyi cevap ve
erme ve isttenilen refe
eransa daha
a kısa zam
manda ulaşm
mak için
kontrolle
kullanılm
maktadır. Esa
as kontrol P kontroldür, D ve I kontroller p konttrolün üzerinne eklenir ve
e düzeltici
olarak ku
ullanılır.

ol:
P Kontro
Ana amaç, en az hata
h
ile pros
sesi kararlı ttutmaktır. Fa
azla oransal, P band, pprosesi kararlı yapar,
a hata payı (o
ofset) fazla olur.
o
Bunun ttersi olarak ta
a dar P band
dı, proses kaararlılığını aza
altır, ama
sonunda
hata payyı da azalır. Dolayısı
D
ile optimum
o
çalışşma için, p bandı
b
ayarlan
nmalıdır.
mu analiz ettmek için, şe
ekil 4 te veril en tank su kontrolünü
k
in
nceleyeceğizz. Şekil 4 te soğuk su
Bu durum
tankının giriş ve çıkkışında 2 adet aynı büyü
üklükte valf vardır. Bunlardan girişteeki bir şama
andıra ile
edilmektedir. B noktası istenilen su
u kontrol seviyesidir. V valfi % 50 açıldığında sistemin
kontrol e
dengede
e olduğunu ve
v B seviyesini koruduğun
nu varsayalım
m.
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Şekill 4. Valf % 50
0 Açık
Şekil 4 te
e sistem den
ngede görülm
mektedir, gire
en su ile çıka
an su aynıdır. Sistem karaarlı ve hata yoktur.
y
mandıra kalka
arak giriş va
anasını kapa
atır, ama seeviye artık B değil, A
V valfi ttam kapatıldığında, şam
olarak ge
S
yine kararlıdır,
k
am
ma hata band
dı A ile B noktası arasınddaki fark kad
dardır. Bu
erçekleşir. Sistem
durum Ş
Şekil 5 te şem
matik olarak gösterilmiştir
g
r.

Şek
kil 5. Valf Ka
apalı
Oransal hata bandı, P bandı A noktası
n
ile B noktası ara
asındaki farkttır. Valfi tekrrar % 50 açtığımızda,
seviye te
ekrar B nokta
asına gelecektir.
çıldığı durum
mu inceleyeliim. V valfi % 100 açık kaldığında, sistem C
Şekil 6 da, V valfiniin % 100 aç
nda kararlı ha
ale gelmektedir. Hata payyı, ya da P bandı, B ile C noktası arassındaki fark kadardır.
noktasın
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Şekil 6. Valf % 10
00 Açık
Durumu özetler isek, A ile C arasında olu
nd olarak
uşan band, oransal band, hata, yaa da P ban
n her değişe
en pozisyonu
u için, A ile C noktası ara
asında oluşaan bir P bandı vardır.
adlandırılır. V valfinin
ma hata vey
ya P bandı mevcuttur. P bandı, herkesin bild iği gibi Xp olarak
o
ta
Sistem kararlıdır am
m Şekil 7 de özetlenmiştiir.
adlandırılır. Bu durum
gelinen nokta
amız, eğer hata
h
bandını azaltmak istiyor isek, des
stek noktasınnın yerini değiştirerek
Burada g
bunu sa
ağlayabiliriz. Buda Kazan
nç (gain) ola
arak tarif ettiiğimiz yaklaş
şımın tarifinii ortaya koym
maktadır.
Valfler d
değişmediği halde, valf açıklık
a
dereccesini ortaya koyan, geri besleme eleemanı, şama
andıranın
destek n
noktasını değ
ğiştirmek sureti ile açıklıık miktarını değiştirebiliri
d
iz. Buda hatta bandını, P bandını
azaltır ve
eya arttırır. Çoğu
Ç
zaman
n duyduğumu
uz ve kulland
dığımız Kaza
anç (gain) ifa
fadesinin bas
sitçe tarifi
budur. Ş
Şekil 7 konuyyu ifade etme
ek için kullan ılmıştır.

Şekil 7. Band
B
(Kaçan
nç – Gain) ile
e Hata Arasın
ndaki İlişki
Bu zama
an kadar anla
atılmaya çalışılan, P ban
ndının, seviye
e, pozisyon, basınç, sıcaaklık olarak, değişimin
d
sağlanab
bilmesi için valfin sıfır pozisyonund
p
dan % 100 pozisyonuna
a ulaşması iidi. Bu basit anlatım
gerçek kkullanımı şu şekildedir, Valfe
V
uygulan
nacak % 100
0 açıklık değeri ile ölçüleen veya kontrol edilen
değerde yüzdesel değişimdir. Yani P bandı , Sıcaklık, basınç
b
vb. gibi bir birimdden çok, yüz
zdesel bir
dir.
değişimd
eri, P bandın
nın ortası alınır. Bu konuuyu algılama
ak için, P
Elektrikssel ve hava ile kontrollerrde set değe
bandının
n değişiminin
n etkisini sıca
aklık kontrolü
ü örneğinde inceleyeceğiz
z.
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Bu örne
ekten amaç, P kontrol’ün değişik ku
ullanımlarını görmek ve çıkan sıkınntılarda, niçin
n I ve D
kontrolü kullanmamızz gerektiğini anlamaktır.
mek istiyoruz
z. Elimizde su tipi bir raddyatör var. Su
S akışını
Bunun iççin bir odanıın sıcaklığını kontrol etm
oransal olarak kontrrol eden de
e bir valfimizz mevcut, ay
yrıca elektro
onik kontrol ünitemiz ve
e sıcaklık
arak bandım
mız, 0- 100 C olan giriş aralığına göre % 6,
ölçümü için bir senssörümüz varr. Kontrol ola
i 18 C olarrak tanımlanm
mıştır.
odanın sset sıcaklığı ise
a herhangi bir
b ısı değiş
şikliğinden d
dolayı, odanın ısısı düşmekte ve bbu sensor ta
arafından
Dışarıda
hissedild
diğinde, konttrol valfi açarrak, sıcak su
uyun geçişine
e izin vermektedir. Her nne kadar valff açsa da
sonuçta 18 C yi yaka
alamak problem olabilir. B
Bunu aşağıdaki değişik örnekler
ö
ile aççıklamaya ça
alışalım.
e, oda sıcaklık seti 18 C, şu an oda
o
sıcaklığı 18 derecee ve valf % 50 açık
Şekil 8 deki örnekte
adır. P band,, Oransal ba
and 100 C de
e, % 6 olarak
k set edilmiş, yani 18 C nnin 3 derece
e altı ve 3
durumda
derece ü
üstü.

Şekil 8. Oda Sıcaklığ
B
6C
ğı – Valf Açıklığı (%) P Band:
Oda sıca
aklığının 16 C düştüğünü
ü varsayalım
m, grafiğe görre valf açıklığ
ğı % 83 olaccaktır. Oransal kontrol
ile eğer kkontrol edilen yük değişirrse, dolayısı ile hata ya da
d ofset de değişir.
d
% 500 den daha az bir yük,
oda sıca
aklığını 18 de
erecenin üstü
üne taşır, % 50 nin üstün
nde bir yük is
se 18 C üzerrine taşır. Ko
ontrol seti
ile oda ssıcaklığı arassındaki fark Oransal
O
hata
a (Proportion
nal Ofset) ola
arak adlandıırılır. Örnekte
e verildiği
gibi, dış sıcaklık veyya etkenler değişmediği
d
sürece valf % 83,3 açıklıkta kalacakktır. Buna Ka
azanılmış
Hata, (Sustained Ofsset) de denilir.

bilir Olmasın
nın Etkisi:
P Bandıının Değişeb
a kontrolünde, P bandı ayarlanarak değiştirilebilir. Buda kulllanıcıya uyg
gulamaya
Elektronikte ve hava
arlama iznini verir.
göre aya
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P bandının arttırılm
ması:
eki örnekte P bandını %6
% dan % 12
2 ye çıkarır isek, aşağıd
daki şekilde görüldüğü gibi,
g
aynı
Bir önce
sıcaklık d
düşümünde,, valf açıklığı % 83,3 ten, % 68 e düşe
ecektir.

Şe
ekil 9. Oda S
Sıcaklığı – Valf
V Açıklığı (%
%)
P bandının azaltılması:
klık miktarı artacaktır. Belirli
B
bir
Eğer P bandı azaltılır ise, birim sıcaklık değişimi için, valf açık
dan sonra kazzanç eğrisi dik
d olacağınd
dan sistem Aç-Kapa
A
gibi çalışır
ç
ve osiilasyon başla
ar.
azalmad
nın artırılmassı hata mikta
arını artırır, a
ama sistem kararlıdır.
k
Az
zaltmak ise, hata miktarın
nı azaltır,
P bandın
ama kara
arlılıkta azalır. Bu konuya
a ileriki anlattımlarda açık
klık getirilecektir.
Kazanç::
andının tersiidir. Kontrol ünitesinin fa
azla kazançlı olması, biirim hata içiin verilen
Kazanç terimi, P ba
artması manasındadır. Örneğin,
Ö
kaza
anç 1 e karşıılık, verilen valf açıklık sinnyali 10 ise, kazanç 5
çıktının a
e çıkarıld
asit bir terimle kazanç biirim hata için
n üretilen
dığında aynı hata için verilen sinyall 50 olur. Ba
sinyali, o
oransal çarpım olarak arttırır.
ktasının Elle Değiştirilmesi:
Set Nok
a
ile oransal ko
ontrol de, yü
ük % 50 den farklı bir deeğere ulaştığ
ğında, hat
Şu ana kadar olan açıklamalar
da oluşmakta
adır. Yukarıdaki örneklerd
de verilen, 2 C lik fark, ell ile set değeerinin değiştirrilmesi ile
miktarı d
aynı valff açıklığında
a istenilen set değerine ulaşılabilece
eğini gösterm
mektedir. Buu durum Şekil 10 da
anlatılmııştır.
eri 18 C iken, dış şartların
n değişmesi neticesinde,, 16 ya düşen
n oda sıcaklıığı, yeni set değeri
d
20
Set değe
C yapılarak, tekrar ayynı valf açıkllığında 18 C yakalanmak
ktadır.
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Şekil 10. S
Set Noktasınıı Değiştirme
Oransal kontroldeki,, P kontrol, hata payınıı azalmak iç
çin uygulana
an bu metott, otomatik olarak ta
mda oluşan ko
ontrol eğrisi şşekil 11 de verilmiştir.
v
yapılabilir. Bu durum

Şekil 11. Ell ile Set Değiiştirme Etkisii
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INTEGR
RAL KONTRO
OL – Otoma
atik set değiiştirme – I KONTROL
K
man el ile set
s değiştirm
mek çok ma
antıklı bir yaklaşım
y
değ
ğildir. Her şşart değişim
minde set
Her zam
değiştirm
mek pratik olarak
o
mümk
kün görülme mektedir. Ay
yrıca operattörün, Set ddeğeri, gerçe
ek değer,
istenilen değer gibi kavramları
k
ka
arıştırması d
da olasıdır. Bazı
B
hızlı kon
ntrol prosesleerinde ise bunu el ile
a otomatik ko
ontrolü kullanırız.
yapmak imkansızdır.. Bu durumda
malde P konttrol içeren bir
b yapıdır, a
ama içinde el
e ile set değ
ğiştirme işlem
mini yapan integratör
Bu norm
vardır. B
Buda bizim I kontrol
k
diye ifade
i
ettiğimiiz kontrol ele
emanının ken
ndisidir.
n amacı, hatayı devaml ı olarak kaldırmak için, kontrol sappma değerin
ni zaman
İntegral fonksiyonun
nı otomatik değiştirir. İn
ntegral Fonkksiyon Zama
anı (IAT),
üstünde integralini alarak, konttrolör çıkışın
kan hatayı giidermek için, integral fon
nksiyonun akktif olduğu zamandır.
z
oransal, P kontrol de ortaya çık
z
göre
e hatları top ladığı için, zamanla
z
arta
arak devam eeder, hata bir
b zaman
İntegral fonksiyonu zamana
ntegral fonkssiyonu ile sıffıra doğru d
düşer. Dolay
yısı ile tekrar şartlar değğişinceye ka
adar hata
sonra in
giderilmiiş olur, sistem
mdeki dinamik değişiklikle
er integral fo
onksiyonu ile giderilmiş ollur.
a anlatılan ko
ontrol tipi de,, hepimizin b
bildiği P +I ko
ontroldür.
Yukarıda
g
P bandı ile kıs ıtlanır. Şekil 12 de tipik bir
b saha şartl arının ani de
eğişimi ile
İntegral ffonksiyonu, genellikle
yaşanan
n P + I konttrolün davran
nışını ortaya
a koymaktadır. Kontrolün
n ilk aşamassında P ban
nd aktiftir.
Kontrol d
değeri P ban
ndı içerisine girdikten
g
son
nra integral fo
onksiyonu de
evreye girer.

Şek
kil 12. P + I K
Kontrol – Yük
kteki Ani Değ
ğişim
egral Kontrol Zamanı, kon
ntrolör üzerin
nde ayarlana
abilir zamandır.
IAT, İnte



Eğer çok az olarak tanım
mlanırsa, hızl ı reaksiyon verir,
v
sistem kararlığı azaalır.
un olur ise, yavaş
y
reaksiyyon verir, hattayı gideremez,
Eğer çok uzu

ki tekrarlama adedidir. 1//(IAT- dakika
a), değer
IAT, birimi zamandır. Bazı kontrolörlerde biir dakikadak
eçilir ise, integral kontrol d
devre dışıdırr.
sonsuz yya da sıfır se
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Eğer örn
nekteki gibi, ani değişim
mler olduğun
nda, P band içerisine ka
adar integra l kontrol dev
vrede de
olmasa dahi, değişim
m çok fazla olduğundan
n, integral ko
ontrol etkisi sistemi
s
osilaasyona götürrebilir. Bu
adır.
yüzden, P bandı ve IAT zaman seçimi önem kazanmakta
mlarda, ölçüm değerinin ani değişim
minden dolayı, integral dü
üzeltme miktaarının önüne
e geçmek
Bu durum
için farkllı bir kontrole
e gitmek ihtiyacı doğmakktadır. İleri kontrol
k
teknik
klerinde, hatt payına göre
e integral
kontrolü devreye koyyan kontrol sistemleri geliiştirilmiştir.
on etkisini azzaltmak için, ölçüm değe
erinin değişim
m miktarı hes
saplanarak, hhata payı az
zaltılmaya
Osilasyo
çalışılır. Buda yeni ka
avram olan Türev,
T
D kon
ntrol mantığın
nı ortaya koy
ymaktadır.
Kontrol – Değ
ğişim Oranı:
Türev K
ontrol, D Kontrol, kontrol edilen değe
erin değişim
minin hesapla
anarak, kontrrolör çıkışınıın kontrol
Türev ko
edilmesini öngörür, bu
b sayede se
eti aşma (ove
ershoot) olay
yı optimize ed
dilir.
n gecikmeli (time lag) ola
arak uygulan
nır ise, ani değişimlerde sistemin dah
ha kararlı
Eğer sisteme, zaman
de kontrol ed
dilmesine imk
kân tanır.
bir şekild
ontrolü, yalnızca kontrol edilen
e
sinyald
de değişim olduğu
o
zaman devreye giirer, eğer değ
ğişim yok
Türev ko
ise, hata
a sabit ise, tü
ürev kontrol devrede değ
ğildir. Bu kon
ntrol, kontrol değerinde aani değişimle
er olduğu
zaman ççok verimli olur. Ama uyg
gulanması ço
ok kolay değ
ğildir. Yanlış uygulamalarr problemi çö
özmekten
çok yeni problemler ortaya
o
koyarr.
ol, kontrolör üzerinde
ü
aya
arlanabilir, TD olarak adlandırılır ve birrimi zaman bbirimidir. TD sıfır
s ya da
D kontro
sonsuz o
olduğunda de
evrede değil demektir.
de ilk başlangıç P Kontro
ol ile olmalıd
dır. Bilindiği gibi P kontrol de her zaaman hata vardır.
v
Bu
Kontrold
aldırmak için
n I kontrol dev
vreye sokula
abilir. Eğer za
aman gecikm
meli ve ani deeğişimler olu
uyor ise D
hatayı ka
kontrolde
e çözüm içerinse girer. Sonuç
S
P+I+D
D kontroldür. Eğer IAT ve
v D değerleeri uygun aya
arlanabilir
ise, sonu
uç, hızlı ve kararlı, hata olmayan
o
bir kkontroldür.

Zaman S
Sabiti:
oldeki notasy
yonlardan birridir. Step, ani
a değişimle
ere karşı ko ntrol sitemin
nin cevap
Zaman ssabiti kontro
verme sü
üresi olarak ta
t tanımlanırr.
p sinyal verilldiğinde bu ssinyalin % 63,2
6
sine erişim zamanı,, o kontrol sisteminin
s
Sisteme Ani bir step
a
zaman ssabiti olarak adlandırılır.
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Şekill 14. Zaman Sabiti

3. ELEK
KTRO- HİDRO
OLİK SERVO
O SİSTEM
hidrolik sitem
min ana elem
manları Şekkil 15 te verrilmiştir. Ana
a kontrol teoorisinde olduğu gibi,
Servo h
sistemin çıktısı, ölçü
üm elemanı ile ölçülerek geri besleme sağlanır. Bu
B geri besleeme miktarı, referans
ç
hata miktarı
m
tekrar Servo valfe uygulanır. Hata
H
miktarı S
Servo valfi süren
s
kart
ile karşılaştırılarak, çıkan
S
valfin aktüatörü
a
sü rmesi ve me
ekanik yükün hareketinin sağlanması ve tekrar
kazancı ile çarpılır. Servo
n ölçüm elem
manı ile ölçü
ülerek geri be
esleme yapılması, hata sinyalinin oluuşturulması ile kapalı
hareketin
çevrim d
devam eder. Optimum se
eçilmiş, kontrrol elemanlarrı ile sistem beklenilen
b
zaamanda, karralı olarak
istenilen hedefe ulaşşır. Buradakii önemli hussus kontrol sisteminde
s
ye
er alan, Servvo valf, Kaza
anç kartı,
Aktüatörr, Geri beslem
me ölçüm ele
emanı gibi ellemanların doğru seçimi ile kontrol kaararlı ve hızlı olabilir.

Şekill 15. Servo S
Sistem Ana Kontrol
K
Elemanları
Kazanç kartı, (ampliifier gain) de
eğerini makssimum yapmak, sistemin kararlılığını bozabileceğ
ğini daha
aman sabitini azaltır. Bu yüzden uuygulamalar arasında
öncede belirtmiştik, ama hata payını ve za
a da ön plana
a çıkabilir.
kararlılıkk bazen daha
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Genelde
e üç tip Servo
o kontrol sistemi mevcutttur.




Pozisyon Se
ervo Kontrolü
ü ( Doğrusal, Açısal )
Hız Servo Ko
ontrolü ( Doğ
ğrusal, Açısa
al )
Y
Yük, Basınç veya Tork Servo
S
Kontrollü

ak kararlı ve
e hızlı bir kontrol
k
olmaası için gere
ekliliklerini
Kontrol grubundaki elemanların genel olara
geçirilmesi la
azımdır.
gözden g

Valf:
Servo V
eristik baskın
n olarak konttrol performa
ansında öne çıkmaktadır;
2 karakte



Frekans cevvap verme sü
üresi ( Freque
ency response ), zaman sabiti (time cconstant)
T
Threshold (resolution), eşik değeri – Hysterisis, Döngü
D
hata payı
p

elenecektir.
Bu iki özzellikte detayylı olarak ince
alfin yerleşim
mi;
Servo va



S
Servo valfi mümkün old
duğunca akttüatöre yakıın monte ettmek gereği vardır. Bilin
ndiği gibi
ar sıkıştırıla bilir, buda Servo valfin
n cevap verrme süresin
ni etkiler.
kullanılan hidrolik yağla
a inceleyeceğ
ğiz.
Konunun dettayını ilerideki kısımlarda
V
Valf ile aktüa
atör arasında
aki esnek ho
ortumların azaltılması gerreklidir. Geneel kural olara
ak hortum
g
gibi esnek malzemeler
m
dar yay sabbitesini azaltıır. Ayrıca
içine aldığı hidrolik hacmin, 1/3 kad
içerdiği plasstik yapıdan dolayı kirlili ği arttırır. Kullanılması
K
gereken
g
maalzeme naylo
on, teflon
vveya termop
plastik iç kaplamalı hortum
m kullanmak gerekir.

alf büyüklüğü
ü;
Servo va




G
Genelde valff seçimi yapıılırken, valf m
maksimum de
ebi geçirirken, valf üzerinndeki basınç düşümü,
ssistem basın
ncının 1/3 ya
a da ¼ basın
nç düşümüne
e karşılık gelmelidir. Eğeer basınç düş
şümü çok
küçük kalır ise, valf harreketleri ile d
debi elde ettmek mümkü
ün olmaz, siistem cevap
p vermesi
d
düşer.
asınç düşüm
münün fazla seçilmesi de gereksiz olur,
o
büyük valf sistem için israf
Fakat bu ba
o
olduğu gibi, küçük gibi ce
evap verme ssüresini düşü
ürür.

Amplifier:
Servo A
Analog elektronik devrelerin
d
din
namiği Servvo valf- Kütle
e-Yay sistem
minden çok daha iyi old
duğundan
dilebilir.
ihmal ed
azı dijital sistemlerin dinamik karakterristiklerini kon
ntrol edilmes
sinde fayda vvardır;
Fakat ba





Kontrolde ku
ullanılan PLC
C lerin veri yyenileme frekansları vey
ya hızları, Seervo Valflere
e göre 20
kat daha hızlı olması gerrekmektedir.
eri beslemelii valflerde ku
ullanılan, dijital – Analog çeviricilerin frekansların
nın da en
Pozisyon Ge
a
az Servo vallfin 20 katı, hatta
h
Servo vvalfin 90 dere
ecedeki frekans responssunun 100 ka
atı olması
g
gerekir.
6 bit Dijital-A
Analog çevirriciler kullanılmalıdır. Altındaki değe rler valfin ve
e istemin
12 ya da 16
ccevap verme
e süresini azaltır.
S
Son olarak Servo
S
valfe gönderilen akkım değeri;
 Sistemin
n kararlılığının arttırılmassı için, P, P+I,
P
P+I+D kontrol
k
kullannılmalıdır. Buna göre
Servo amplifier
a
seç
çilmelidir. Po
ozisyon konttrol problem
mlerinin % 990 ının P kontrol ile
halledilebildiğini unuttmamak gere
ekir, karmaşık kontrol sis
stem verimliliğğini direk etk
kiler.
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Amplifierrlerin, yükse
ek manyetik alan oluştu
uran motor ve benzeri ekipmanlard
dan uzak
tutulmassı gerekir. Ge
erekirse koru
uma yapılmallıdır.
Servo va
alfe giriş siny
yalini göndere
en kablolar, korumalı seç
çilmelidir.

sleme Ölçüm
m Elemanı:
Geri Bes
manın seçim
mi önemlidir, sistemin ce
evap verme süresini, re
esponsunu, etkileyen en önemli
Bu elem
elemanla
ardandır. Seçimde dikkatt edilmesi ge
ereken özellik
kleri;






Linearity, doğrusallık
T
Threshold, Hysterisis,
H
eş
şik değeri, ha
ata bandı.
S
Sıcaklık ve zaman
z
göre sapma,
s
Frekans resp
ponsu, sistem
min en düşükk responslu elemanından
e
n 3 ya da 10 kat daha hız
zlı
o
olmalıdır.
A
Aktüatöre ne
e kadar yakın
n monte ediliirse, o kadar, kütle-yay ettkisi azaltılm
mış olunur.

ör (Silindir-M
Motor):
Aktüatö






S
Servo valf pe
erformansının, valfin makksimum debiisinde, valf üzerinde oluşşacak basınç
kaybının, sisstem basıncın
nın 1/3 ile ¼ çarpanında olması gerektiğini söylem
miştik. Dolay
yısı ile
ssilindirleri dizzayn ederken
n bu faktör d ikkate alınmalıdır.
Rezonans frekansı hesaplanmalı ve buna göre aktüatör alanları hesaplannmalıdır. Alan
nların
a
artırılması, doğal
d
frekans
sın arttırılmassı hassasiyeti arttıracaktıır.
Kullanılan sızdırmazlık elemanlarının
n % 2 ile % 20
2 arasında sürtünme
s
kuvvvetlerini
d
değiştirdiğinii kabul edip, bunun pozissyon kontrol hassasiyetine olan olumssuz etkisi göz önüne
a
alınmalıdır.
m
ya da
a aktüatör dizzaynında hava ceplerinin
n oluşumu enngellenmelidir. Hava
Kullanılan manifold
ssıkışabilir elm
man olduğun
ndan cevap vverme sürele
erini ve geri besleme
b
ölçüümlerini
e
engellemektedir.
S
Silindirlerde piston rod allan oranını 2
2:1 den az tuttmaya gayre
et edilmelidir. Çünkü bu oran
o
a
arttıkça silind
dir ileri ve ge
eri hızları ara
asındaki fark artacaktır. Hız
H ile alan arrasındaki ilişki
a
aşağıdaki gib
bidir.

İleriHız

GeriHıe




PistonAla
anı
RodAlan
nı

A
Aktüatörün yüke
y
bağlantısında, boşlu
uk minimum olmalıdır. Ölçülen ve konntrol edilen değerin
hassasiyetin
nin 3 ya da 10
0 katı pozisyyon geri besle
emenin hass
sasiyeti olmaalıdır.
Mekanik rigittlik, hidrolik rigitliğin
r
3-1o
o katı olmalıdır.
Dişli kutusu kullanımı ine
ertia, momen
ntum dan dolayı doğal frekansı arttırsaa da, diş boş
şlukları
ssistem performansını düş
şürebilir.

uç olarak ko
ontrol sisteminde, 2 önem
mli parametre
e vardır, biris
si zaman sabbiti, diğeri ise
e frekans
Sonu
resp
ponsu, bu iki parametre de
d birbiri ile bağıntılı olsa
ada, sistem kararlılığı vee cevap verm
me süresi
açısından önem arz etmektedir. Konu de tay olarak ile
eriki bölümlerde ele alınaacaktır.

on Servo Kontrolü:
Pozisyo
ontrol sistem
mlerindendir, şematik göstterim Şekil 16 da gösterilmiştir.
Temel ko
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Şekil 16. P
Pozisyon Servo Kontrol
Yükün pozisyonu, bir ölçüm elem
manı, transdu
ucer ile ölçülü
ür, bu ölçüm sinyal olarakk, voltaj siny
yali olarak
olöre iletilir, S
Servo Kontro
olör uf ile refferans uc yi kkıyaslar, orta
aya çıkan
uf , Servvo amplifier a veya kontro
hata, Kssa amplifier kazancı
k
ile çarpılır
ç
ve i amplifier çık
kışı olarak valfe
v
iletilir. S
Sistem hata istenilen
seviyeye
e düşünceye
e kadar geri besleme
b
ile devam ederr. Burada kulllanılan silinddir yerine hid
dro motor
olabilir, b
bu durumda ölçülen değe
er pozisyon yyerine açı ola
acaktır. Silinidir tek etkili vveya çift etkiili olabilir.

Yük, Basınç Servo Konttrolü:
Hız ve Y
mantığı ana elemanları olarak,
o
pozissyon kontrol ile aynıdır. Kullanılan Seervo valfler ve ölçüm
Kontrol m
geri besleme eleman
nları farklıdırr. Silindir ve hidro motor kullanılabilir. Geri beslem
me olarak hız, basınç
ük sensörü ku
ullanılır.
ya da yü
egral tiptir. İn
ntegrasyon Servo
S
valf ve çıkış hızındaa yapılmaz, genellikle
g
Hız konttrolde Servo amplifier inte
amplifierr da bu iş bitiirilir. İntegras
syon statik ha
ataları kaldırrmak ve kara
arlılığı sağlam
mak için gere
eklidir.

Şekil 17
7. Yük ve Hız
z Kontrolü
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Genelde
e yük Servo kontrolünde,
k
direk yükün
n üstüne yerleştirilen basınç transmittteri veya yük
k hücresi,
load cell ile geri belseme yapılır. Yük Servo kkontrolünde Servo
S
ampliffierde, hız koontrolünde olduğu gibi
ör yoktur. Bu sistemler ile
erde detaylı o
olarak incelenecektir.
integratö
mada Servo valfleri
v
incele
emekte fayda
a var, kontro
ol grubunun en
e değişken elemanların
ndan olan
Bu aşam
ve saha şartlarından
n etkilenen bu eleman ko
ontrol perform
mansını da iş
şletme şartlaarı değiştikçe
e en fazla
n eleman olarak
o
kend
disini gösterrmektedir. Servo
S
Valfle
erin birçok karakteristik
klerini ve
etkileyen
özelliklerrini (9) ilgili dökümanda incelenmiştiir. Bu kısımd
da daha çok
k kontrol ağıırlıklı özelliklerine yer
vereceğiiz.

VO VALF KA
ARARLI KAR
RAKTERİSTİİKLERİ
4. SERV
alflerin dizayynı ve seçimii, ne kadar h
hidrolik güce ihtiyaç olduğ
ğu, ne kadarr hassasiyet istendiği,
Servo Va
cevap ve
erme süresin
nin ne kadar olduğu gibi p
parametrelerre bağlıdır.
gi bir Servo valf
v teknik ka
ataloğuna ba
aktığımızda aşağıdaki
a
Şekil 18 de verrilen dataları görürüz.
Her hang

Şe
ekil 18. Tipikk Servo Valf Teknik
T
Datalları
Görüldüğ
ğü gibi, Ratted flow, res
sponse time , Threshold,, Hysterisis, Null leakagge flow gibi özellikler
verilmişttir. Bunları de
etayları ilerik
ki kısımlarda
a açıklanacak
ktır. Bunun dışında
d
aşağğıda belirtilen
n frekans
response
e diyagramla
arına katalog
glarda verilir.
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Şekil 19. Tipikk Frekans Re
esponse Verrisi
Burada da görüldüğü gibi, verile
er, giriş sinya
alin büyüklüğüne farklı grafikler
g
eldee edilir. Gen
nelde tüm
mlar, Rated sinyal
s
dediğiimiz, Uygula
anabilecek maksimum
m
giriş sinyalininn yüzdesi olarak tüm
yaklaşım
değerlerr verilir.
en özellikleri detaylarının
n anlaşılmassı Servo Valflerin seçimi, kullanımı ve performa
anslarının
Bu verile
tespiti aççısından öne
emlidir.

Rated Flow, Tanımllı Debi:
y
debi miktarı da d
denir, valfe önüne
ö
herhangi bir silinddir bağlanma
az, portlar
Bu debi miktarına, yüksüz
e araya bir debimetre
d
ko
onularak deb
bi ölçülür. Valf
V tam açıkk olduğundaki değer,
birbirine bağlanır ve
ür bu değer Rated flow olarak adla
andırılır. Sisttem basıncı 70 bara
basınç ffarkı 70 barr iken ölçülü
ayarlanırr, tank basın
ncı sıfırdır. Po
ortlar birbirin
ne bağlı olduğu için her portta
p
35 barr basınç düşü
ümü olur.
%100 sin
nyalde elde edilen
e
debi Rated
R
Flow d
dur. Şekil 20 de detaylı aç
çıklama yapıılmıştır.
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Şekil 20. R
Rated Flow, Tanımlı
T
Debi
ak sürgü ge
eçişlerini de bu bölümde
e aktarmakta
a fayda var. Genelde 3 tip sürgü
Debi ile alakalı olara
ardır, bunlar sıfır geçiş (liine-to-line), N
Negatif Geçiş (underlapp
ped) ve Pozittif Geçiş (ove
erlapped)
geçişi va
dir. Açıklama Şekil 21 de verilmiş
ştir.

ekil 21. Sürg
gü Geçişlerin
ne Göre Debi ve Basınç Kazanç
K
Eğril eri
Şe
sis:
Hysteris
mekanik siste
emlerde, sürrtünme, man
nyetik alan gibi
g dış etkenlerden dolaayı sisteme her giren
Elektrom
aynı sinyyal, aynı son
nucu vermez. Dolayısı ile
e sistemde biir çeşit hata oluşur.
o
Geneelde test giriş
ş sinyali -

VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

_____
_______________________

18
81

_______

%100 den başlar, +%100
+
e çık
kar ve sonra
ada tekrar -%100
e geriler, buna ggöre çıkış kaydedilir.
k
g
yönde fa
arklı çıkışlar alınır. Buna
a paya Hyste
terisis, hata kayması,
Sonuçta aynı değerde ileri ve geri
e verilen mak
ksimum akım
mın % si olara
ak ifade edilirr.
denir. Birimi genelde
Ayrıca ssistem dış etkenler
e
ve iç aşınmala
ardan dolay
yı lineerliğinii kaybedebillir. Buda do
oğrusallık
hatasıdırr. Genelde idealden maksimum
m
sa
apma olarak
k, yüzdesel ifade edilirr. Konu şek
kil 22 de
özetlenm
miştir.

Şekil 22. H
Hysterisis ve Doğrusallık
Thresho
old, Eşik:
belirli bir de
eğere kadar çıkarılır ve aşağıya te
ekrar indirilir, valf çıkışı ndaki ilk de
eğişikliğin
Sinyal b
yakalanm
ması ile Eşikk değeri bulunur. Genelde
e uygulanacak maksimum akımın yüüzdesi cinsind
den ifade
edilir. İyi bir Servo va
alfte bu değe
er % 0.05 tir.

23. Thresholld, Eşik
Şekil 2
Debi Yaklaşım
mı:
Yüklü D
an debiler, portlar birbirin
ne bağlı olara
ak elde edile
en yüksüz deebilerdi. Ama herkesin
Şu ana kkadar anlatıla
bildiği gibi Servo valffler aktüatörle
er ile berabe
er kullanılır. Dolayısı
D
ile önünde devam
mlı bir yük va
ardır.
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Servo va
alflerde sürg
gü hareketi ile debi konttrolü sağland
dığından, port ile sürgü arasında de
evamlı bir
orifis olu
uşur. Dolayısı ile Servo va
alf debi yakla
aşımı aşağıd
daki gibi 2 orrifisten oluşaan bir debi kıs
sıtlayıcısı
gibi göre
ev yapar

Şekil 24. Se
ervo Valf Debi Yaklaşımı
uar çalışmalarında da Servo
S
valf ssürgü hareketlerinden dolayı oluşann debilerde, orifisten
Laboratu
oluşan d
debiler ile aynı
a
karakte
eristiği göste
erdiği tespit edilmiştir. Orifislerde
O
o rifis alanı ile basınç
düşümü arasında ilişki olduğu daha önced
den ispatlanmıştır. Dolayısı ile debbi ile basınç düşümü
a aşağıdaki gibi
g bir ilişki vardır;
v
arasında

Q  A P
üle göre, deb
bi;
Bu formü



O
Orifis alanı ile doğru oran
ntılıdır,
ümünün karekökü ile doğrru orantılıdır,
Basınç düşü

ervo valfin sürgüsünü
s
ne
e kadar aça
ar veya arttırırsanız, o kaadar doğru orantıda
Diğer bir deyişle, Se
alf üzerindek
ki basınç dü şümünü de arttırsanız, karekökü
k
ile doğru oranttılı olarak
debi geççer, Servo va
debi arta
ar, basınç dü
üşümü için silindirin önün
ndeki yükü azaltmak gere
ekir. Aynı vaalf sürgü açık
klığı ile iki
kat debi elde etmek istediğinizde
i
, üç kat bası nç düşümün
nü artırmanız
z gerekmekteedir.
düşümünü oluşturulan öğ
ğeler;
Basınç d

PS  Sistem basıncı, valfin önünndeki p porttaaki basınç

PL  Yükü hareket ettirmek
e
için gerekli
g
yük, b
basınç farkı, silindirin pistton – rod bassınç farkı
PT  Tank basıncı, genelde sıfırdır.
s
Ama hidro moto
or uygulamas
sında, ya daa kapalı sis
stemlerde
değişebiilir.
PV  PS  PL - PT , valf üzerindeki basınç düşüümünü verir.
e daha önced
de belirttiğim
miz gibi valf d
debileri katalo
oglarda, 70 bar
b basınç ddüşümü için verilir.
v
Bu
Genelde
değerde sürgünün maksimum hareketi için
n, maksimum
m uygulanabilecek akım
m esas alın
nır. Fakat
e böyle bir du
urum anacakk anlık yaşan
nabilir. Gene
elde bu durum
mun ya altınd
da, ya da
bilindiği gibi gerçekte
v
Bu yüzden yük
ksüz debi olarak
o
verileen değer, aşağıdaki
a
üstünde bir çalışma noktası vardır.
ar düzeltilir, gerçek
g
debi e
elde edilir.
formülassyon ile tekra

Q A  QB

PV
IA
1000 70bar

akım % olara
ak alınmalıdır.
Burada a
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Dolayısı ile elde edilecek, debi, basınç farkıı eğrisi aşağ
ğıdaki gibi olacaktır. Gennelde katalog
glarda bu
e ile ilgili aşa
ağıdaki gibi ayrı
a bir tablo kkonur.
düzeltme

Şekil
Ş
25. Deb
bi – Basınç Düşümü
D
Eğrisi
Genelde
e Servo valfle
er, yüksek basınç
b
düşüm
mü ile çalışırrlar, bunun sebebi
s
valf bbüyüklüğünü düşürüp,
responsu
u arttırmak ve
v küçük valffler ile çalışıp
p ağırlığı aza
altmaktır. Ağırlığın özellikkle uçaklarda
aki önemi
dikkate a
alınır ise, ne kadar doğru
u bir yaklaşım
m olduğu orta
aya çıkmakta
adır.
Ayrıca vvalfin respon
nsu, sistem basıncı artttıkça artaca
ağı için, yük
ksek basınçç düşümü de sistem
kararlılığ
ğını ve hassa
asiyetini arttırrır.
emde respon
nse zamanın
ndan ziyade , verimlilik ön
ö planda ise
e, o zaman düşük basın
nç kayıplı
Eğer iste
istemler kullanılabilir. Bu gibi sistemlerde pilo
ot basıncı artttırılarak resp
ponse zamannları da iyileş
ştirilebilir.
aktörde aktarılan güç ile
e ilgilidir. Bilindiği gibi hidrolikte güüç, debi ile basıncın
Burada bir diğer fa
dır. Basınç fa
arkının arttırrılması debiyyi arttıracağından, buda görünüşe gööre elde edilen gücü
çarpımıd
arttıracaktır. Fakat fazla
f
basınç
ç düşümü de
e, aktüatöre uygulayaca
ağımız gücü düşüreceğinden, bir
n sonra güçç düşecektirr. Optimum nokta matematiksel ola
arak hesaplaanabilir. Sonuçta valf
noktadan
üzerinde
eki basınç dü
üşümünün sis
stem basıncıının 1/3 oran
nı maksimum
m gücün elde edildiği nokttadır.
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Şekil 26. Gü
üç – Basınç Farkı
F
İlişkilerri
Kazanç,, Gain:
de işlemiştik. Burada önemli olan iki kazanç terimiini açıklayaca
ağız.
Kazanç, gain tabirini daha önced
Kazanç; Kazanç 

Çiktı
, Serv
vo valfler için
n, debi ve ba
asınç kazançları önemlidi r.
Girdi

azancı, G SVFF 
Debi Ka

Debii
lt/dakikka/mA, daha
a önce elde
e ettiğimiz ggibi, debi, giriş akımı
GirisAkkimi

yüksüz d
debi ergisind
den Debi kazancı elde e
edilebilir. Kazanç eğrinin
n eğimidir. G
Gerçekte düz
z bir çizgi
elde etm
mek mümkün olmadığında
an +/- % 10 bandı kabul edilebilir birr yaklaşımdırr. Sıkıntı öze
ellikle Null
dediğimiiz, sıfır pozissyonunda yaşanabilir. Bu
u bölge gene
elde tanımlı maksimum
m
aakımın +/- % 5 olarak
dilir, bu bölge
ede kazanç % 50 ila % 200 arasınd
da değişebilir. Kontrolde bu bölge ço
ok önemli
kabul ed
ise, özel imalat sürgü
ü kesimleri yaptırılabilir.

Şekill 27. Debi Ka
azancı
Kazancı, GSSVP 
Basınç K

Ba siin c
bar/m
mA, daha ön
nce elde ettiğimiz basınçç, valfin her iki portu
GirisA
Akimi

kapatılarrak ve iki porrt arasındaki basınç farkı , giriş akımın
na göre ölçülerek elde eddilir.

GSVP 

0.8 xxPS
I
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Şekil 2
28. Basınç Kazancı
K
Grafik o
olarak bu de
eğerleri ölçm
mek sıkıntılı olduğu için,, genel yakllaşım

GSVP 

0.8 xPS
formülü
0,1xI rated

uygulanıır.
k:
İç Kaçak
akkında bilg
gi verir, gennelde valf ve
v nozul
İç kaçak bize valfiin sıfır pozisyonundaki durumu ha
n dinamik ka
arakteristiklerrini de etkiled
diği için kısaaca değinmekte fayda
aşınmassının bir ölçüsüdür. Valfin
vardır. G
Genelde valf kullanıldıkta
an bir müdde
et sonra iç ka
açak artar, genel
g
yaklaşıım, orijinal değerin iki
katına ka
adar valf kulllanılabilir.

Şe
ekil 29. İç Kaçak
mında genelde debi sabiit basınç sağ
ğlandığı için sabittir,
s
ama nozul aşınm
ması ile bu de
eğer step
Pilot kısm
olarak arrtar.

k Karakteristikler:
Dinamik
e Servo valflerde frekans
s ve step re
esponse kara
akteristiklerin
ni arttırmak i çin, sürgü pozisyonu
p
Genelde
ölçülür. K
Kendi içinde bir kapalı ko
ontrol vardır. Bunun ama
acı sürtünme ya da akış kkuvvetlerinde
en oluşan
hataların
n azaltılmasıd
dır. Şekil 30 da şematik o
olarak gösterrim vardır.
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Şekil 30. G
Geri Beslemeli Servo Valf
Bu valf e
eğer mekanik geri beslem
meli nozul-fla
apper valf tip
pi olsa, sistem yay ve küütle gibi hare
eket eder.
Bu yüzd
den dinamik karakteristik
kler olan, va
alfin sinüzoidal ve step giriş sinyalline cevap verebilme
v
kabiliyeti olan, frekan
ns ve step re
esponse özellliklerini anlamak gerekir.

s Response::
Frekans
alfin giriş sin
nyaline cevap
p verebilme kabiliyetine, frekans resp
ponse denir. Bu detaya girmeden
g
Servo va
biraz vib
brasyon ile ilg
gili bilgilerimizi gözden ge
eçirmemizde fayda var.
Aşağıdaki şekilde, Şekil 31, bir kütle (m), yayy (k) ve giriş sinyali
s
olan f (t ) kuvvet vardır.

Şekil 31 . Yay – Kütle
e Sistemi
arda, yay ile kkütle berabe
er hareket
f (t ) Kuuvvetinin sinüüzoidal olduğğunu düşüneelim, çok düşşük frekansla
eder. Fre
ekansı arttırm
maya başlad
dığımızda ya
ay hareketin çoğunu alır ve kütle dahha az hareke
et etmeye
başlar. K
Kısaca faz kayması
k
ve genlikte
g
düşü
üm oluşmay
ya başlar. Aş
şağıdaki graffiksel anlatım
m konuyu
özetleme
ek için uygun
ndur.

Şe
ekil 32. Faz Kayması – Genlik
G
Düşüm
mü
2 de görüldü
üğü gibi, frek
kans arttıkça
a, çıkış siny
yali artık giriş sinyalini taakip edememektedir.
Şekil 32
Genlik düşmekte ve faz olarak ka
ayma başlam
maktadır.
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Genlik düşümü DB olarak
o
ölçülürr, logaritmik h
hesaplanır,

dB  20 logg

ÇikisSinya
ali %
GirisSinya
ali %

e kontrol valfllerinde, giriş sinyali akım
m olarak kulla
anılır, çıkış debi ise lt/dakk, sürgü hare
eketi mm,
Genelde
Basınç b
bar olarak ku
ullanılır. Bu karışıklığı
k
gid
dermek için her birim kendi cinsinde n maksimum
m değerin
yüzdesi olarak kullan
nılır.
e düşük freka
anslarda, giriş ve çıkış sin
nyal büyüklükleri aynıdır. Dolayısı ile
Genelde

ÇikisSinyalli %
1
GirisSinyalli %

dB  200 log 1  dB  0

eğişimi o ve altında raka
amlar olarak
k gerçekleşir. Bu diyagraamlar Bode diyagramı
d
Dolayısı ile genlik de
dlandırılır.
olarak ad

ekil 33. Bode
e Diyagramı – Faz Kayması
Şe
e cevap verrmesine kad
dar olan frekkans aralığına Band
Bode diyagramında, sistem % 70 genlikte
Genişliği adı verilmektedir.

dB  20 logg

%70
 dB
d  3
%100

sı çok azdır, frekans artm
maya başladığında faz kkayması da 90
9 0 kadar
Düşük frrekanslarda, faz kaymas
artar. Bu
u değerdeki frekansa
f
Lim
mit Frekans de
enir. Genelde valf seçiminde bu frekaans temel alıınır, diğer
valfler ile
e de kıyaslaması yapılır. Bu frekanss sistem basıncı ve giriş sinyal büyü klüğünden etkilendiği
e
için, valf kıyaslamala
arının aynı şa
artlarda yapıllması gerekirr.
ğal frekansta
an bahsetme
enin doğru olacağını
o
dü
üşünüyorum. Çünkü tüm
m frekans
Burada birazda doğ
m kararlılıklarrının doğal frrekans ile dirrek ilişkisi vardır.
tartışmaları ve sistem
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Doğal Frekans:
Aşağıdaki şekilde ve
erildiği gibi do
oğal frekanss, sisteme an
ni bir yük uyg
gulandığındaa, sistemin os
silasyonu
nda tekrar ka
ararlı hale gelmesidir.
g
B
Bu iki şekilde
e ölçülebilir, birincisindee sisteme an
ni bir yük
sonucun
uygulanıır ve respon
nsu kaydedilir. Doğal fre
ekans wn  2 / T dir, T ise bir daalga boyu iç
çin geçen
zamandıır.

Şekil 34. Doğal Frrekans
Diğer bir yolda, sisteme sinüzo
oidal sinyal verilir, çıkış kaydedilir, verilen sinyyalin frekans
sı, sistem
rezonanssa girinceye kadar arttırıllır. Sistemin rezonansa girdiği
g
sinyal doğal frekannstır.
otta matematiksel yaklaşımdır. Sistem
m, damper, kü
ütle ve yay olarak
o
modelllenir.
Bir meto

wn 

C
 2 / T  2f
M

rad / s 

kg / m
kkg sec 2 / m

Hertz 

rrad / s
2

C sistem
min eşlenik damper katsa
ayısı, M ise e
eşlenik kütles
sidir. Bu konu ileriki bölüümlerde detaylı olarak
ele alına
acaktır.
drolik kapalı çevrimdir.
ç
Siistemdeki he
er eleman
Şekil 35 deki gibi bir sistemi düşünelim. Bu ssistem bir hid
oğal frekansına sahiptir. Geri beslem
me ölçüm elemanı gene
elde, silindiri n 10 katı da
aha fazla
kendi do
doğal fre
ekansa sahip
ptir. Tabi olarak kütle ola
arak olayı de
eğerlendirdiğimizde, valftee, silindire göre daha
fazla doğ
ğal frekansa
a sahiptir. Ele
ektronik drive
e, ya da sürrücü sistemin
n en fazla dooğal frekansına sahip
elemand
dır. Genelde bu yaklaşım
mın sonucu o
olarak, hidro--mekanik yap
pı en düşük doğal frekan
nsa sahip
olduğu iççin aynı zam
manda sistem
minde doğal frrekansıdır.
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Şekil 3
35. Sistem Ya
aklaşımı
Hidrolik
k Silindir Rijiitliği (stiffne
ess):
abulü yapılır. Ama bu ge rçekte doğru
u değildir.
Klasik hiidrolik yaklaşşımında hidrolik yağ sıkışştırılamaz ka
Hidrolik yağda basın
nç altında bir yay gibi sı kışır. Yavaş ve düşük basınçlı sisteemlerde yağ sıkışmaz
an dolayı yağ sıkışır. Buu da hidrolik
k silindirin
olarak kabul edilse de, servo hidrolikte bas ınç ve hızda
e
Hidrollik sistemin rijitliği, doğa
al frekansı hesaplamaktaa kullanılır. Rijitlik
R
ne
rijitliğini (stiffness) etkiler.
al frekans o kadar
k
yüksekk olur.
kadar fazzla ise, doğa
Rijitlik, a
alan (A), basıınç altındaki hacim (V) ve
e yağın bulk modulusu ( ) ye bağlıddır. (  ) değ
ğeri yağın
ne kadar rahat veya
a zor sıkışab
bildiğini ortayya koyar. Küçük değerlerr, yağın dahha fazla sıkış
şabildiğini
gösterir. Normal bir yağda
y
(  ) = 1379 Mpa, 113790 bar dıır.

Şekil 36. Hidrolik Rijitlik

emi inceleye
elim.
Şekil 37 de klasik birr hidrolik siste

VI. ULUSAL HİDRO
OLİK PNÖMATİK
K KONGRESİ 122-15 EKİM 2011/İZMİR

_____
_______________________

19
90

_______

Şekil 37
7. Hidrolik Sim
mulasyon
n rijitliğini bellirleyen, 4 ad
det hacim ve
e 2 adet alan
n vardır. Burada görüldüğğü gibi valf ile
i silindir
Sistemin
arasında
aki boruda bulunan
b
hacimde hesaba
a katılmıştır. V1 ve V2 hacimlerini
h
ssilindir strokuna göre
değiştiğini görüyoruzz. Dolayısı ile
e rijitlikte değ
ğişmektedir.
2
2


A
A
1
2

 V1 ve V2 hacimleri hx ve H cinsindden yazılabilir.
Toplam rijitlik , C H  

V1  VL1 V2  VL 2 



56 x H olduğunda minim
mum rijitlik e
elde edilir. Bu
B da yakla
aşık silindirinn yarı stroku
una denk
hx = 0,5
gelmekte
edir. Çift etkili silindirde bu
b tam ortada
a meydana gelmektedir.
g
Konu şekil 338 de özetlen
nmiştir.

Şekil 38
8. Rijitliğe Strrok Etkisi
ans hesapları için, minim
mum rijitlik di kkate alınma
alıdır, çünkü sistem dina miğine etkisi en fazla
Performa
olduğu a
andır.
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c H min
M

emlidir, çünkü bu frekkansta siste
em rezonansa girer. D
Dolayısı ile sisteme
Doğal ffrekans öne
uygulaya
acağımız kazzancın belirle
enmesinde d
de önemli fak
ktördür.

AZANCI
5. AÇIK ÇEVRİM KA
aya geldikten
n sonra tekra
ar kapalı çevvrime geri dö
önebiliriz. Ka
apalı çevrimdde de, doğal frekans,
Bu nokta
zaman ssabiti, açık çe
evrim kazanc
cı gibi terimle
er üzerinde duracağız.
d

Şek
kil 39. Tipik E
Elektro Hidro
olik Servo Sis
stem
9 da verilen elemanların, daha önce
e bildiğimiz kazanç kavrramları ile aanalizini yapııp, sonuç
Şekil 39
olarak aççık çevrim ka
azancı kavra
amını ve siste
em kararlılığını ortaya koyacağız.

G AMP  AMPLIFIE
ER KAZAN
NCI ; Amplifi er çıkış olarrak akım verrir, giriş geneellikle voltajddır. Birimi
ma/volt ttur. Akım, vo
oltaj ilişkisi do
oğrusaldır.
an giriş akım
mına, doğrusal olarak,
GSV  SSERVO  VA
ALF KAZA
ANCI ; Servoo valf , amplifier dan çıka
çıkış deb
bisini üretir. Kazanç
K
lt (m3)/saniye x m
ma

GCYL  SSILINDIR  KAZANCII ; Servo val ften çıkan debiyi, hıza dönüştürür. KKazanç 1/akım, ya da
1/m2 dir.

H FB  G
GERI  BESSLEME  KAZANCI
K
; Geri beslem
me ölçüm elemanı, silinddir hareketin
ni, voltaja
çevirir. B
Birimi volt/m dir.
d
nların çarpım
mı bize, kapalı çevrim kon
ntrolünün, aç
çık çevrim kaz
zacını verir,
Tüm bun
mi 1/saniye dir.
d
K V  G AMPP GSV GCYL
YL H FB , birim
am, hız sabitti ya da hız hata sabiti ola
arak ta adlan
ndırılır.
Bu kavra
Açık Çe
evrim Kazan
ncı, KV sabiitinin birimi 1/saniye olduğundan, bu bize ilk girişte açık
klamasını
yaptığım
mız sistem za
aman sabitini hatırlatmakttadır. Bu kon
nuyu tekrar ele
e alacağız.
aki sistemin ani giriş sin
nyallerine ka
arşı verdiği response diyagramı tipiik olarak Şe
ekil 40 ta
Yukarıda
verilmişttir.
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Şekil
Ş
40. Sisstem Respon
nse Yaklaşım
mı
Şekilde gösterildiği gibi, hareke
et bir üssell hareket ve
e ilk hareke
et eğimi de,,  , zaman
n sabitini
edir. Zaman sabitini 5 katında sistem
m verilen step
p giriş sinyal seviyesine
s
uulaşmaktadır..
vermekte

 = 1/KV değerine eşşit olduğu, eğğrinin eğimindden bulunabbilir.
  1 / KV  1 / G AMP GSV GCYL H FB

birimi sa
aniyedir.

n geldiğimiz en
e önemli sonuç, sistem açık çevrim kazancı ile zaman
z
sabiti arasındaki illişkidir.
Buradan
a
da, zaman ssabiti düşec
ceğinden sis
stem responnsu artacakttır. Buda
Sistem kazancını arttırdığımızd
arak yapılır.
genelde amplifier kazzancı arttırıla
n hızı arttığın
nda, yükün de
d hızı arataccağından, attalet kuvvetle
eri devreye ggirmektedir. Belirli bir
Silindirin
kazanç sseviyesinden
n sonra, siste
em hedefi aş ıp (overshoo
ot) osilasyona
a girmeye çaalışır.

Sistem Kararllılık Durumu
Şekil 41. S
Bazı durrumlarda kazzanç artık sistemin kara
arlılığını boza
ar ve osilasy
yon değeri ggenlik artara
ak devam
eder. Do
olayısı ile sisstemin zaman sabitini dü
üşerken, genlik olarak ge
elebileceğimizz de bir değer vardır.
Bu değe
eri belirleyen faktörler aşa
ağıda sıralan
nmıştır;
M – Kütle:
ütle, atalet etkisini
e
arttırracağından, sistemin ka
ararlılığını az
zaltır ve osillasyona olan
n meylini
Fazla kü
arttırır.
üatörün Rijittliği:
C – Aktü
ası da sistem
min daha ka
arasız olmas
sını tetikler. Dolayısı ilee yüksek rijittlik hedef
Rijitliğin düşük olma
ek olmalı, hacim küçük ollmalıdır.
olmalıdırr. Alan yükse
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Katsayıs
sı:

ayısı sistemin
n osilasyonu engellemekk için ne kada
ar enerjiyi dışarı atabildiğğini gösterir. Sistemin
Bu katsa
amortisö
örüdür, osilassyonu sönüm
mler. Başta da sistem modeller
m
iken, sistem biir yay ile birr damper
olarak gö
österilmiştir.
R
FV – Valff Frekans Responsu:
asındaki limit frekansını ve -3 dB genlik düşü
ümündeki
Bode diiyagramında valfin, 900 faz kayma
frekansın
nı incelemişttik. Bu değerrlerin yükseklliği sistemin toplam respo
onsunu olum
mlu etkiler.
dışında, gerri besleme elemanının doğal freka
ansının siste
emin doğal frekansının 10 katı
Bunun d
seviyesin
nde olması gerektiğini
g
tekrar hatırlata
alım.
eme katsayısı,  , sistemde belirlem
mek gayet zor
z bir iştir. Çünkü zam
mana bağlı olarak
o
dış
Sönümle
etmenlerr ile değişşir. Özelliklle silindirde
eki sızdırmazlık elema
anların sürrtünme kuv
vvetlerinin
değişiminden, iç kaçaktan, valfin iç kaçağının
n artmasında
an vb. etkilerd
den değişir.
Sönümle
eme katsayısı,  , hidro
olik sistemle
erde 0,05 – 0,3 arasındadır. Fakaat genel yak
klaşım ilk
başlangııç için 0,2 de
eğeridir.
e, hidrolik rijiitlik, CH, berraber bir ilişkki içerisinded
dir. Bu ilişkiy
yi daha önce
ce yük doğal frekansı
M, Kütle
olarak be
elirtmiştik.

WL 

CH
M

, bura
ada eksik olan, eğer me
ekanik yapıd
da da esnek elemanlar vvar ise, buda
a hidrolik

rijitliğe e
eklenmelidir. Yani bir yerlere lastik ta
akoz, yay yad
da esnek conta gibi ekippmanlar, CH, değerine
eklenme
elidir. WL değeri
d
yükün
n doğal fre
ekansıdır. Sistemin
S
doğ
ğal frekans ı ise geri besleme
elemanla
arının da doğ
ğal frekansı katılarak
k
bulu
unacaktır ve WS olarak adlandırılır.
oğal frekans daha çok ön
nemlidir, çün
nkü amacımız sistemi karralı bir şekild
de kontrol
Dolayısı ile sistem do
erildiği gibi se
eçilmesidir.
etmektir.. Bunu için kural kazancın aşağıda ve

KV  2WS , sistem
s
açık çevrin
ç
kazan cı bu bağlan
ntıya göre se
eçilmelidir. Buuna göre seç
çildiğinde
sistem kkararlı kalır. Fakat
F
çok em
mniyetli bir se
eçim, sistem
mi kararlı yapttığı gibi, zam
man sabitini arttırarak,
a
hedefe u
ulaşma zama
anını da arttırrır.
öre maksimum
m olarak
Buna gö

KV max  WS

seçme
ek doğru bir yaklaşımdır.
y

enmesi:
Açık Çevrim Kazancının Belirle
em doğal frekansı;
WS, siste





S
Servo valf
A
Amplifier
A
Aktüatör-Yükk
G
Geri besleme Elemanlarının da doğa
al frekansını birleşiminden
b
n oluşur.

manların her birinin kendii doğal freka
ansı vardır. Hatta
H
Aktüattör –yük kom
mbinasyonun
nun doğal
Bu elem
frekansı,, diğer elemanların doğa
al frekanslarrının çok altıındadır. Dola
ayısı ile en ddüşük doğall frekansı
olan elem
man, maksim
mum kazancıın uygulamassını sınırlaya
an eleman olacaktır.
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Genelde
e, amplifier ve
v geri besle
eme elaman
nlarının doğa
al frekansı, Servo
S
valf vee Aktüatör-y
yük doğal
frekansın
nın 10 katı seçilir, baze
en bu rakam
m 100 katta olur.
o
Dolayıs
sı ile bu elem
manların etk
kisi ihmal
edilebilirr.

W A, H (ampliifier  gerib
besleme)  110WL ,V (aktü
üatör  yük , servovalf )
m bu durumd
da dikkate alıınması gerekkmektedir.
İki sistem



S
Servo valf
A
Aktüatör-Yükk

Servo valf do
oğal frekansıı, Aktüatör-yü
ük doğal frek
kansının 3 ya
a da daha fazzla katı seçilmelidir.
İdealde S

WV ( servovaalf )  3WL (aktüatör  yyük )
azen bunu yapmak çok
k zor olabilirr. Özellikle büyük çaplı,, küçük haccimli silindir kullanan,
Fakat ba
basınç-yyük kontrolü yapan sistem
mlerde doğa l frekans yük
ksek çıkmaktadır ve sonuuç olarak 3 katı
k daha
yüksek d
doğal frekansslı Servo valff bulmak pro
oblem olabilirr.
e valf katalog
glarında, limiit frekansları , 210 bar ba
asınç, 400C sıcaklık, % 225,75,100 giiriş sinyal
Genelde
büyüklükklerine göre verilir.
v
Bazıla
arı değişik ça
alışma koşullları için düze
eltme faktörleeri de vermiştir.
Açık çevvrim kazancın
nı belirlemek
k için üç duru
umu da ayrı olarak
o
inceleyelim.
Durum 1
1: WV ( servo
ovalf )  3WL (aktüatör  yük )
mda Servo valf
v frekansı çok fazla ol duğu için, sistem doğal frekansı, Akttüatör-yük frrekansına
Bu durum
eşit kabu
ul edilebilir.
WS=WL ve

KV max  WS

Sönümle
eme katsayısı,
önerilme
ektedir.

 , hidroolik sistemle rde 0,05 – 0,3 arasındadır. Bu du rumda 0,2 seçilmesi

KV max  0,2WL

birimi 1/saniyedir.
1

Durum 2
2: 3WL ( aktü
üatör  yük )  WV ( servvovalf )  0,3WL (aktüatö
ör  yük )
duğu için paaralel yaklaş
şım kabul
Bu durumda Servo valf frekansı, Aktüatör yyük frekansına yakın old
u durumda,
edilir. Bu
WS=WLWS/ (W
( S+WL) ve
Sönümle
eme katsayısı,
önerilme
ektedir.

KV max  0,2

KV max  WS

 , hidroolik sistemle rde 0,05 – 0,3 arasındadır. Bu du rumda 0,2 seçilmesi

WLWS
WL  WS

birimi 1/san iyedir.

Durum 3
3: WV ( servo
ovalf  0,3WL (aktüatörr  yük )
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Bu durum
mda Servo valf
v frekansı çok fazla ol duğu için, sistem doğal frekansı, Akttüatör-yük frrekansına
eşit kabu
ul edilebilir.
WS=WV ve

KV max  WS

Sönümle
eme katsayısı,
önerilme
ektedir.

 , hidroolik sistemle rde 0,05 – 0,3 arasındadır. Bu du rumda 0,4 seçilmesi

KV max  0,4WV

birimi 1/saniyedir.
1

VO VALF SE
EÇİMİ
6. SERV
d
ileri g itmeden, va
alf büyüklüğünün neye göre seçild
diğine de
Kontrol noktasında bir adım daha
emiz gerekiyyor. Valfin doğal
d
frekanssının ne olm
ması gerektiğini belirleddik ama karş
şımızdaki
değinme
yükler vve istenen hızlar bizi kıs
sıtlayabilir. B
Bu amaçla, bu bölümde
e Servo valff seçimi kon
nusundaki
kriterleri gözden geçireceğiz.
üz akış değerlerinin 70 bar (iki port birden) düşümü ile vverildiğini da
aha önce
Servo vvalfler, yüksü
miştik. Fakat genelde bu basınç farkıı ile çalışan sistem bulm
mak mümkünn değildir. Do
olayısı ile
bahsetm
sistemin yapısına gö
öre Servo valfin büyüklüğ ünü seçmek
k gerekir.
örmüş ve aşa
ağıdaki belirttilen bir yapıyyı beraber ird
deleyelim.
Kabul gö

Şekil 42
2. Servo Valf Seçimi
Şekilde g
görüldüğü gibi, sisteme etki
e eden birççok dış ve iç kuvvetler va
ardır.





FA, M kütlessini ivmelend
dirmek için ge
ereken kuvve
et,
FC, M kütlessini hareket ettirirken
e
oluşşan sürtünme kuvveti,
FS, silindir sızdırmazlık
s
elemanlarının
e
arşı oluşturdu
uğu sürtünmee kuvveti,
n hareket ka
FE, M kütlessine karşı, dışarıdan etki eden kuvvett, (rüzgâr, yüzeydeki pisliikler ve enge
eller vb.)

ük, F = FA+ FC+ FS+ FE d
dir.
Dolayısı ile toplam yü
elenme yükü,, herkesin billdiği gibi FA= Ma dır.
FA, İvme
e alakalı bağ
ğıntı vardır.
Bilindiği gibi kütle ile ağırlık arasında, yer çekkimi ivmesi ile
kimi ivmesidirr.
Kütle M = Ağırlık(WL)/g, g yerçek
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aplanabilir.
FC  WL formüülünden hesa

Sürtünm
me kuvveti,

azlık eleman
nlarından dolayı oluşan sürtünme ku
uvveti ise, kullanılan sızzdırmazlık tip
pine göre
Sızdırma
bazen ka
ataloglarda verilmektedir
v
mez ise, topla
am kuvvetin % 10 u alınaabilir.
. Eğer verilm

FS  0,10 F
Yükü tekrar yazacak
y
olurr isek, F 
Toplam Y

W L a 
b
kgf dır.
 FC  FE  FS birim
g

Bu yükün dışında, va
alfin rod taraffındaki yağı ttanka boşaltması içinde kuvvet gerekkecektir.
geyi Silindir ileri giderken yazdığımızd
da,
Bu deng
oplam yük)
FPİSTON = FROD + F (to
FPİSTON= P1 . A1

FROD= P2 . A2

Q1=Q
Q2.R

R= A1/ A2 bilinen formülasyonndur.

Q  P debi ile basınç
b
farkı arasındaki
a
ilişşkidir, Dolayısı ile,
a
PS  P1  P2  PT .(R ) İlişkiisi yazılabili r. Tüm bu ilişkilerden iyi bir mateematik ile aşağıdaki
sonuçlarr elde edilir.

P1 

PS  A2   R 2 F  PT  A2 
P  P 
ve P2  PT   S 2 1 
3
A2 1  R
 R 





Bu iki değer bilindikkten sonra, valf
v üzerinde
eki basınç düşümü
d
belli olacağındaan, gerekli olan valfin
esaplanabilirr.
debisi he
debi, silindirin hızı ve pistton alanı ile b
bulunabilir, QA= Vmax . A1 , m3/s
Gerçek d
kli maksimum
m debide belli olduğuna göre, katalooglarda verile
en 70 bar
Dolayısı ile basınçlar belli, gerek
düşümü debissini, QR, bula
abiliriz. Burad
da valfi % 10
00 sürdüğüm
müzü kabul eddiyoruz.
basınç d

QR  Q A

70
basınçlar ba
ar cinsinden o
olacaktır ve debiler
d
m3/s kullanılabilir..
PS  P1

ngeyi Silindirr geri gelirken
n yazdığımızzda,
Aynı den

P2 

PS  A2 R 3  F  PT  A2 R
2
ve
e P1  PT  PS  P2 R
3
A2 1  R





Gerçek d
debi, silindirin hızı ve pistton alanı ile b
bulunabilir, QA= Vmax . A2 , m3/s
kli maksimum
m debide belli olduğuna göre, katalooglarda verile
en 70 bar
Dolayısı ile basınçlar belli, gerek
düşümü debissini, QR, bula
abiliriz. Burad
da valfi % 10
00 sürdüğüm
müzü kabul eddiyoruz.
basınç d

QR  Q A

70
basınçlar ba
ar cinsinden o
olacaktır ve debiler m3/s kullanılabilirr.
PS  P2

d
valf kattalogundan seçilir.
s
Hangi QR değeri yükssek ise, bu değer
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7. SERV
VO TEST STA
ANDI VE SO
ONUÇLAR
mple yerleştiirilmiş, herha
angi bir şekilde manüel müdahale etmenize
Bu test standında, her şey kom
ok. Test esna
asında gerelli olan vanala
ar yerine vallfler konulmu
uş, testi yapaarken zaman
nı gelince
gerek yo
sistem vvanaları açıp
p kapamakta
adır. Bu yüzzden statik testler
t
bir da
akika civarınnda, dinamik
k test ise
belirleye
eceğiniz freka
ansa göre birrkaç dakika a
alabilmekted
dir.
atler harcama
ak gerektiği düşünüldüğü
ünde bu testt standının ba
asitliği ve
2005 li yyıllarda bu testler için saa
otomasyyonun getirdiği hız, işlerim
mizi kolaylaşttırmıştır.
Ayrıca d
dinamik testtte, sistem ay
yrı bir mode
el kullanarak, servo valfin 2 derece diferansiyel denklem
modelinii ortaya koym
makta ve bu model sonuccuna göre de
e ölçülen gra
afiğe alternattif sonuç vermektedir.
e dizayn yapa
an ve kontrol sistemlerinii tekrar gözd
den geçirmek
k isteyenler iççin iyi bir yak
klaşım ve
Özellikle
sonuç ellde edilmekte
edir. Konunu
un detayına illeriki bölümle
erde değinile
ecektir.
oğraf görülme
ektedir.
Şekil 43 te Servo Valf test standından bir foto

Şek il 43. Test Standı
erilmiştir. Ba
asit bir yapı olan
o
sistemdee, Ölçüm cih
hazlarının
Test standının hidrollik şeması Şekil 44. te ve
pozisyonu ISO
O sistemlerin
ne uygun ola
arak seçilmiştir.
yeri ve p
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Şekil
Ş
44. Te st Standı Hid
drolik Şemas
sı
Test stan
ndının, otom
matik ve manü
üel iki modu vardır. Özelllikle arızalı valflerde, arızzanın otomattik testten
önce tesspit edilebilm
mesi için, ma
anüel test ed
dilmesi gerek
kir. Valfin pro
oblemi bazenn bağlantı ya da kart
problemi olabilir. Bu durumda sis
stemi el ile te
est etmek son
nuçlandırmay
yı hızlandırırr.
Ayrıca b
bu test sırasında, bağlanttı problemlerrini ve valf re
esponslarını, geri beslem
me değerlerin
ni görmek
mümkün
ndür. Tipik manüel test ek
kranı aşağıda
a verilmiştir.

Şekil 45. Servvo Valf Manu
uel Test Ekra
anı
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Ayrıca D
Dinamik testle
eri yapmak iç
çin sistemin o
opsiyonel ap
paratı olan, frrekans respoonse silindiri vardır.
Normald
de yalnızca pilot
p
valflerde kullanılmas ı yeterlidir. Özellikle
Ö
ana valfi elektrik geri beslemeli olan
valflerin dinamik testtleri için bu silindire ihtiya
aç yoktur.

Şekil 46. Frrekans Respo
onse Silindiri
Aşağıdaki şekillerde stand tarafın
ndan test ediilmiş servo valfin,
v
grafikle
eri verilmiştir..
k
Basın
nç Kazanç vve Sürgü pozisyonu
p
İlk grafikkler, statik karakteristikleri ortaya koyan, iç kaçak,
eğrileridiir.
onra ise, Bod
de diyagramının çizildiği vve step giriş sinyaline ka
arşı valf respponsunu tesp
pit edildiği
Daha so
grafik va
ardır.
e, statik karrakteristikler üzerinde d
daha önce detaylı açık
klamalar yaapıldığı için, dinamik
Özellikle
karakteristiklerin üzzerinde duru
ulacaktır. Bu
u karakteris
stiklerin ne olduğunu bir önceki bölümde
s
mo
odelin biraz daha
d
detayına
a girmekte faayda vardır.
açıklamıştık, ama sisstemin bize sağladığı
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Servo va
alfin daha ön
nceki tariflerimizde, karm
maşık bir yap
pı olduğunu ve modellem
mesinin zor olduğunu
belirtildi. Fakat çoğu
u dizayn ve işletme için, statik ve din
namik karaktteristiklerin bbilinmesi, gerekli olan
paramettreler için yetterlidir.
alflerin dinam
mik karakteris
stikleri için, 2 parametre önemlidir, step responsee ve frekans response
Servo va
karakteristikleri. Testt standı bu ölçülen
ö
karakkteristikleri ayrıca
a
bir mo
odel ile de kaarşılaştırmak
ktadır. Bu
ektir.
model iççin bazı detayy bilgiler aşağıda verilece
Servo va
alf frekans re
esponsu düş
şünüldüğünd
de, 2. derece
e lineer diferransiyel denkklem, modelleme için
iyi bir yaklaşım olduğ
ğu bulunmuştur.

A

d2y
dy
B
 Cy  u (t )
2
dt
dt

u
u(t) : Giriş elektrik sinyali,
yy(t) : Hidrolikk çıkış sinyalii,
A
A,B,C: Servo
o valf sabit ka
arakteristik p
parametreleridir.
Test standındaki pro
ogram ile servo valfin ste
ep response
e karakteristikleri ölçülereek ve analiz edilerek,
frekans rresponse karakteristikleri belirlenmişttir.
ode diyagram
mını çizmek iççin, giriş elek
ktrik sinyali sinüzoidal
s
olaarak verilir,
Frekans respons, Bo

u (t )  Sin ( w
wt )
nüzoidal olac
caktır ve ay
ynı açısal fre
rekans w ile
e hareket
Belirli biir sonra, çıkkış sinyali y (t ) de sin
edecektiir. Bu hareke
et Fourier serrisi ile matem
matiksel ifade
e edilebilir;


y (t )   Rk w. sin(kw
wt   k ( w))
k 0

Burada genlik Rk w  ve
e faz açısı

 k ( w)

dır.

Rk w  K k ( jw)

 k ( w)  argg( K k ( jw))

w
K k ( jw) 
2



t  2fw

t

y (t ).e  jkwt dt

ndı, içindeki program ile 2. derece de
enklemi mate
ematiksel ola
arak çözüp, A
A,B ve C kattsayılarını
Test stan
da hesap
plamaktadır.
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Şekil 47. 2. Derecede
en Diferansiy
yel Denklem Yaklaşımı

4 Test Stan
nd Denklem Çözümü Yaklaşımı
Şekil 48.
Buradakki step respon
nse ölçülmüş
ş değer değilldir. Matema
atiksel olarak elde edilmişş değerdir. Bunun
tersini de
e sistem yap
pmaktadır. Sttep responsla
arı ölçüp, Bo
ode diyagram
m çizilebilmekktedir.
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Şekill 49. Test Sta
and Bode Diyagram Yaklaşımı

SONUÇ
eğil aynı zam
manda, resp
ponse analizzini yaparak sistemin
Servo valfleri sadecce bakımını yapmak de
dilecek siste
emin paramettrelerinin tespiti bu sistem
m sayesinde mümkün
iyileşmessine ya da yeni dizayn ed
olmaktad
dır.






S
Statik karaktteristikleri çık
karmak 1 dakkikanın altınd
da zaman alm
maktadır.
Frekans response ve ste
ep response
e karakteristik
klerini ölçere
ek çıkarmak mümkün old
duğu gibi,
a
aynı zamand
da model ile yanlış ölçüm
mlerin önüne geçilmiştir.
r.
S
Sistem dizayynı için gerek
kli olan minim
mum bilgiler paylaşılmıştı
p
T
Test Stand ille bakım imk
kânları artırılm
mıştır.
S
Servo valf in
ncelemesi birr adım daha iileriye gidilm
miştir.
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