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ÖZET
Bu bildirride valf ve pompa denetimli tek milli hidrolik
k eyleyici sis
stemlerinin matematikse
el modeli
çıkartılm
mış ve sistem
mlerin açık çevrim yanııtları kıyasla
anmıştır. Modelleri basitlleştirmek için sistem
dinamiğiini tanımlaya
an türevsel denklemlerin
d
n mertebesi eyleyici oda
a basınçlarınnın durağan değerler
etrafında
aki değişmelerinin doğru
usal olarak b
bağımlı olduğ
ğu kabul edilerek düşürüülmüştür. Sillindir oda
basınçla
arı değişim orranlarının, be
elirli kesim frrekanslarının
n altında ve üstünde,
ü
sızııntı katsayıla
arına, valf
basınç kkazancına ve
e silindir haciimlerine bağ lı birer sabit olduğu gösterilmiştir Bu nedenle iki bağımsız
basınç d
durumu yazm
mak yerine tek
t bir yük b
basıncı duru
umu tanımlan
narak mode l basitleştirilmiştir. İki
sistemin basitleştirilm
miş modeli çıkartılmış ve karşılaştırılm
mıştır.
Anahtarr Kelimeler: Sistem modelleme, valf denetimi, de
eğişken devirrli pompa dennetimi

ABSTRA
ACT
The mathematical models
m
of valve
v
controllled and pump controlle
ed single rood hydraulic actuator
systems are obtaine
ed and compared in term
ms of their op
pen loop resp
ponses. In oorder to simp
plify these
models, the orders of
o the differential equatio
ons represen
nting their dynamics are rreduced by using the
fact that the pressurres variations
s of the hydrraulic cylinde
er chambers around theiir steady state values
can be a
assumed to be linearly dependent
d
fo
or low and hiigh frequenc
cies. The connstant ratios between
these prressure varia
ations above
e and below
w some pres
scribed frequencies deppend on the
e leakage
coefficients, valve pressure
p
gain
ns, and volu
umes of cylin
nder chambe
ers. Thus, innstead of wrriting two
independ
dent pressurre states, a simplified m
model is obta
ained by deffining a loadd pressure state. The
reduced order models of the two systems are
e given and compared.
c
Keyword
ds: System modeling, va
alve control, vvariable speed pump con
ntrol

1. GİRİŞ
Ş
Endüstriyel uygulamalarda tek milli
m (diferansiiyel veya asimetrik) hidro
olik eyleyicileer kompakt ta
asarımları
ve düşükk maliyetleri nedeniyle sıklıkla kullanıılmaktadır. Çift
Ç milli eyley
yiciler ile kıyaaslandığında
a, tek milli
eyleyicile
erin açık çevvrim itme ve çekme yanıttları asimetrik geometrile
eri nedeniyle biri birinden
n farklıdır.
Bu eyleyyicilerin diğer bir olumsuz
z özelliği ise
e eyleyici oda
a basınçların
nın bağımsızz olarak değiişmesidir.
Literatürrde oda basın
nçları iki bağ
ğımsız durum
m olarak tanımlanmakta bu
b da sistem
mi tanımlayan
n türevsel
denklem
min mertebesini artırmakta
a ve sistemi basitleştirmeye ve sistem dinamiğinni tamamen anlamaya
a
engel olm
maktadır.
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Değişken devirli pom
mpa denetim
m tekniği ile tek milli bir eyleyicinin konum deneetiminin anla
atıldığı [1]
bildiride oda basınçla
al olarak bağ
arı değişimle
erinin doğrusa
ğımlı olduğu kabulü yapıllmıştır. Şimdi sunulan
çalışmad
da ise bu ya
aklaşım gele
eneksel valf denetimli te
ek milli eyley
yici sisteminee uygulanmıştır. Söz
konusu yaklaşım eyyleyicinin ön
nceden belirrlenmiş bir konum etraffında küçükk hareketler yapması
halinde geçerlidir. Durağan od
da basınçlarrı ve doğru
usallaştırılmış
ş valf kazaançları valf besleme
basıncın
nın fonksiyon
nu olarak bulunmuştur. B
Bundan sonrra silindir oda
a basınçlarınnın durağan değerleri
etrafında
a yaptığı değ
ğişimler için bir bağıntı yyazmak müm
mkün olmuştu
ur. Dinamik bir yükü den
ngelemek
için silin
ndir oda bassınçlarının de
eğişimlerinin
n doğrusal olarak
o
bağım
mlı olduğu önne sürülmüş
ştür. Oda
basınçla
arı değişim oranı
o
belirli kesim
k
frekan
nslarının üze
erinde ve altında sabittir.. İki bağımsız basınç
Burada valf denetimli
durumu yazmak yeriine bir tane basınç durum
mu yazarak model basitleştirilebilir. B
sistem ssadece itme
e yönünde incelenmiş, çekme yönü için kazançlar verilm
miş ve itme yönü ile
ilişkilend
dirilmiştir.
Bütünlüğ
ğü sağlamakk ve karşılaşttırma yapab ilmek için be
enzer bir inceleme ile deeğişken devirrli pompa
denetimlli sistem için de yapılm
mıştır. Pomp
pa denetimli devre tanıttıldıktan sonnra sistemin denetim
prensibi,, statik ve din
namik davran
nışı kısaca a
açıklanmış ve
e valf denetim
mli sistem ilee kıyaslanmış
ştır.

2. VALF
F DENETİML
Lİ TEK MİLLİİ HİDROLİK EYLEYİCİ
Gelenekksel valf denetimli sistem
mler üç ana kkısımdan olu
uşmaktadır: hidrolik
h
güç ünitesi, akış
ş denetim
valfi ve e
eyleyici. Hidrrolik güç ünittesi besleme
e basıncını sabit
s
bir değe
erde tutarak gerekli debi miktarını
sağlar. E
Eyleyiciye gid
den debi mik
ktarı akış den
netim valfinin
n sürgü konumu değiştirileerek ayarlanır.
2.1. Valff Modeli
Bu çalışşmada konu edilen valf sürücüsünün
n bant geniş
şliğinin genel hidrolik uyygulamalara göre çok
yüksek olduğu kabu
ul edilmiştir. Bu nedenle
e valf dinam
miği ihmal edilmiş
e
ve ssürgü konum
m komutu
makara konumu ile direk
d
olarak ilişkilendirilm iştir.
Çalışmaya konu edilen valf sıfır merkez aççıklıklıdır ölü
ü makara ko
onumu yoktuur ve orifis alanı her
zaman m
makara konu
umu ile doğru
u orantılıdır. Bu nedenle
e valf üstünde
eki sabit bassınç düşmes
si için valf
akış kazzancı
sab
bittir ve maka
ara konumu ile değişme
emektedir. He
er hangi bir makara kon
numu için
yalnızca 2 orifis açık olacağından
n valf debi de
enklemleri aş
şağıdaki gibi yazılır [2].
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Şekil 1. Valf Dene
etimli Eyleyic
ci Modeli Gös
sterimi
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2.2. Eyle
eyici ve Yük
k Modeli
Sistemi basitleştirme
ek için yük olarak kütle d
damper sistem
mi kabul edilmiştir. Sisteem modelinde
e eyleyici
keçelerin
nin yapış kay
k
hareketti yapmadığ
ğı ve sistem
mde sadece
e viskoz tippi sürtünme
e olduğu
varsayılm
mıştır. Eyle
eyicilerin kü
üçük hareke
etler yaptığ
ğı dolayısı ile oda hhacim değiş
şimlerinin
önemsen
nmeyecek de
erecede oldu
uğu kabul ed
dilmiştir. Ayrıca hidrolik trransmisyon hhatlarının olu
uşturduğu
hacimlerr eyleyici oda
a hacimleri iç
çinde kabul e
edilmiştir.
Şekil 1’d
de gösterildiğ
ği gibi eyleyic
cinin uzamassını pozitif yö
ön olarak tan
nımlanırsa, eeyleyici oda hacimleri
için aşağ
ğıdaki süreklilik denklemleri yazılabilirr.

(2)
(3)

o
parame
etreleri B od ası parametreleri cinsind
den yazılmışttır.
Bu denkklemlerde A odası
oranını is eyleyici oda
o hacimlerri oranını tem
msil etmekted
dir.

eyleyicii mili alan

/
/

(4)

sıncı durumu
u
tanımla
anarak ve Newtonun
N
2. kanunu kullanılarak
Eyleyici oda basınççları yük bas
i
bilir.
aşağıdakki şekilde yük modeli ile ilişkilendirileb
(5)

S
Du
urağan Hal K
Karakteristiğ
ği
2.3. Valff Denetimli Sistemin
Durağan
n durumda akkış süreklilik denklemlerin
ndeki (Denkllem (2) ve (3
3)) sıkıştırıla bilirlik terimle
eri düşer.
Hidrolik iletim hatlarrında debi kaybı
k
olmadıığı kabul ed
dilirse valf çıkış debisi eeyleyici giriş debisine
eşittir. Bö
öylelikle dura
ağan durum için aşağıda
aki süreklilik denklemleri
d
yazılabilir.
y
(6)
Denklem
m (1) de eyleyicinin uzam
ması için tanım
mlanan debi denklemleri Denklem (66) ya uygulan
nıp ortaya
çıkan de
enklemin kare
esi alınırsa, durağan
d
duru
umdaki oda basınçları aş
şağıdaki gibi bulunabilir:
(7)
Sıfır yükkleme kabul edilirse
e
statik
k denge duru
umu için eyleyici oda basınçları arasınndaki ilişki

0

(8)
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Eyleyicin
nin uzaması için durağan oda basın çları değerle
eri Denklem (7) ve (8) dden aşağıdak
ki şekilde
bulunur.

,

(9)

Eyleyicin
nin geri çekilmesi durumu
unda durağa
an durum basınçları da benzer
b
bir annaliz ile aşağ
ğıdaki gibi
bulunur.

,

(10)

ğrusallaştırıllmış Valf Ka
atsayıları
2.4. Doğ
Valf akışş denklemlerri doğrusal olmadığı
o
ve vvalf sürgüsü komutu gird
disi ile eyleyyici konumu arasında,
a
yeterince
e küçük kom
mut girdileri için, doğrussal bir ilişki elde edebilm
mek için vallfin karakterristik akış
denklem
mlerinin doğru
usallaştırılma
ası gerekmekktedir.
Valf akış denklemle
eri doğrusallaştırılırken, silindir oda
a basınçların
nın Denklem
m (9) da tanımlanan
durağan durum değ
ğerlerinde olduğu ve uyg
gulanan herrhangi bir dinamik yükü karşılayabilmek için
oluşan o
oda basınç değişimlerini bu durağa
an durum ba
asınçları ile karşılaştırılddığında küçü
ük olduğu
kabul ed
dilmiştir. Bu kabuller ya
apıldıktan so
onra Denklem
m (1) tanımlanan akış ssüreklilik de
enklemleri
Denklem
m (9) ve (10) da tanımlan
nan durağan durum basın
nç değerlerin
nde belirli saabit bir refera
ans sürgü
konum kkomutu, u=uo,
sallaştırılabilirr.
o için doğrus
Uzama d
durumunda, basınçlandıırılmış yağ vvalfin iki num
maralı orifisin
nden geçereek eyleyici A-odasına
A
gider, bu
unun karşılığında eyleyici B-odasında
aki hidrolik ak
kışkan valfin dört numaraalı orifisinden
n geçerek
tanka ge
eri döner. Bu nedenle, du
urağan durum
m basınçları
ve
etrafındaa belirli bir sü
ürgü girdi
konumu uo için 2 ve 4 numaralı orifisler için valf akış de
enklemlerinde
e doğrusallaaştırma aşağıdaki gibi
yapılmakktadır.

(11)
(12)

Burada Ku2 and Ku4 terimleri va
alf sürgüsü kkonum kazan
nçları olup Kp2 and Kp4 terimleri ise durağan
durum b
basınçlarında
a (pA_ss_ext ve pB_ss_ext) ve uo makara pozisyonunda
p
a doğrusallaaştırılmış olan
n 2. ve 4.
orifislerin
n valf basınçç kazançlarını ifade etmekktedir.

(13)

(14)

(15)

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

_____
_______________________

37
71

_______

(16)

nin geri çekilme durumu
u için, durağ
ğan durum oda basınçla
arı
,
de bellli bir valf
Eyleyicin
sürgüsü girdi pozisyo
onu uo için 1. ve 3. orifisslerin doğrusallaştırması da yapılmalııdır. Doğrusa
allaştırma
sonucu o
ortaya çıkan valf makara pozisyonu vve basınç kaz
zançları aşağ
ğıdaki gibi ollmaktadır.

(17)

Uzama d
durumu için ortaya çıkan
n valf sürgüssü konum kazançlarının geri çekilmee durumu iç
çin ortaya
çıkan ko
onum kazançlarının √ katı olduğu;; benzer şekilde geri çe
ekilme durum
mu için orta
aya çıkan
basınç kazançlarınıın uzama durumu
d
için
n ortaya çıkan basınç kazançlarınnın √ katı olduğu
görülmektedir. Bu ba
üne alınarak
asit kazanç farkı
f
göz önü
k sadece uza
ama durumuu için yapılan
n dinamik
analiz bir sonraki böllümde sunulm
muştur.
2.5. Valff Denetimli Sistemin
S
Din
namik Karak
kteristiği
Hidrolik eyleyicinin A kısmı için doğrusallaşttırılmış olan valf akış de
enklemi, Dennklem (11) ve
v silindir
odasının
n akış denkle
emi, Denklem
m (2) kullanıla
arak akış süreklilik denklemi yazılabillir. Benzer şe
ekilde mil
kısmı için akış süreklilik denklemi Denklem (1
12) ve (3) kullanılarak aşa
ağıdaki gibi bbulunabilir:

(18)
(19)

Ortaya ççıkan iki akış süreklilik denklemi,
d
D enklem (18)) ve (19), ile
e yapısal deenklem, Denklem (5),
sistem d
dinamiğini tan
nımlamaktad
dır. Bu üç den
nklem, biline
en bir kontrol girdisi
vee 3 bilinmeye
en durum
(eyleyici oda basınç değişimi
,
ile eyl eyici mili hız
z değişimi ) için çözüleerek eyleyici hız yanıtı
ile valf sürgüsü konu
um girdisi ara
asındaki akta
arım fonksiyo
onu elde edile
ebilir.
Eyleyicin
nin ileri gitme durumu iç
çin bulunan b
bu aktarım fonksiyonu
f
üçüncü
ü
merteebeden olac
caktır. Bu
aktarım fonksiyonun
nun karakteriistik denklem
mi çarpanlarına ayrılama
adığı için sisstem parame
etrelerinin
karakteristik denklem
min köklerini nasıl etkile
eyeceği açık
k bir şekilde
e görülemem
mektedir. Bu nedenle
sistemi ttanımlayan tü
ürevsel ifade
enin mertebe sini azaltmak için oda ba
asınç değişim
mleri arasında bir ilişki
tanımlan
nmıştır.
Akış sürreklilik denkle
emlerinde (D
Denklem 18 ve 19) durağan durum valf
v akış hızzları
,
durağan
durum e
eyleyici hızı ile eyleyici alanının
a
çarp
pımına eşittirr, bu nedenle bu iki terim
m birbirini götürür ve
süreklilikk denklemle
eri sadece sistem d
değişkenlerin
nin değişim
mleri cinsindden yazılab
bilir. Bu
denklem
mlerdeki valf sürgüsü konum komutu
u ve eyleyic
ci hızı ile ilgili terimler eelendikten so
onra oda
basınçla
arındaki değişşimler arasın
nda bir bağın
ntı elde edileb
bilir.
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Denklem
m (13)-(16)’da
a valf sürgüs
sü konum ve basınç kaza
ançları arasın
ndaki bağıntıılar ifade edillmiştir.

(20)
(21)

Denklem
m (21)’in Denklem (19) içine yerleşttirilmesi ile ortaya
o
çıkan
n yeni denkllem ile çarpıldıktan
sonra D
Denklem (20) nin Denklem (18) için
ne yerleştirilmesi sonuc
cu elde edileen yeni den
nklemden
çıkarılırssa ve ortaya çıkan yeni denklemin L
Laplace dönüşümü sıfır başlangıç duurumları varrsayılarak
alınırsa,
ile
a
arasında
akta
arım fonksiyo
aki gibi bulunur.
onu aşağıda

(22)

Yukarıda
aki denklemd
de gösterilen
n basınçlar m
mutlak oda ba
asınçları olm
mayıp dinamikk bir yükü ka
arşılamak
için dura
ağan durum değerleri etrafında yapıla
an basınç de
eğişimlerini iffade eder. Ş
Şekil 2’de eylleyici oda
basınçla
arı değişimle
eri arasındak
ki aktarım fo
onksiyonunun frekans yanıtı verilmi ştir. Bu grafikte oda
basınçla
arındaki değişimlerin düşük ve yükksek frekans
slarda doğru
usal bir şekkilde bağımlı olduğu
görülmektedir.
Eyleyici oda basınçlları değişim oranı yükse
ek sıklıkta ta
ahrikler için oda
o hacmi vve eyleyici alan oranı
tarafında
an belirlenme
ektedir. Bu oran aşağıdakki gibidir:

(23)

m (23)’te haccim oranı , hidrolik eyyleyicinin çallışma konum
mu olan xo ccinsinden ya
azılmıştır.
Denklem
Yüksek sıklıktaki tah
hriklerde oda
a basınçların
ndaki değişim
mlerin hidrolik eyleyicininn çalışma ko
onumuna
duğu görülm
mektedir. Bu denklem ayynı zamanda s-düzleminde sıfırlarınn sanal eksene olan
bağlı old
uzaklığın
nın kutuplarıın sanal eks
sene olan uzzaklığına ora
anını da verrmektedir. Ş
Şekil 2’deki faz
f
eğrisi
olması durumunda
d
dikey
d
olarak simetrik olac
caktır. Bir ba
aşka deyişle eğer hidrolik eyleyici
mili silind
dirin üst yarrısında çalışıyorsa, A-oda
ası basınç değişimi
d
’yi
, B-odası b asınç değişimi
takip etm
mektedir.
Ratio of Chamber
C
Pressurre Variations PA / PB

g

10

g

5

0
180
170
160
150
140
-2
10

10

-1

10

0

10

1

E
Oda Basınç Değişimleri Freka
ans Yanıtı
Şekil 2. Eyleyici

10

2
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Düşük ffrekans tahrikleri için od
da basınç de
eğişimleri sillindir alan oranı
o
tarafınddan belirlenm
mekte ve
aşağıdakki gibi ifade edilmektedir.
e

(24)

Bu denkklemden gö
örüldüğü gib
bi pozitif yön
nde uygulan
nan statik bir
b yükü kaarşılamak için A-oda
basıncın
nın durağan durum etra
afındaki değ
ğişimi
, B-oda basıncının değişşimi
’nin
n
katı
olacaktırr.
Dikkat e
edilmesi gere
eken bir baş
şka nokta ise
e, valf akış denklemlerin
nin sıfır sürggü açıklığı (u
uo=0) için
doğrusallaştırılması durumunda, valf basın
nç kazançlarrının (
,
) sıfır olaacağıdır. Bu nedenle
ğişimleri tah
hrik frekans ından bağım
msız olacak
ktır. Bu durrum denklem
m (23)’te
dinamik basınç değ
nana ifadeye denk gelmektedir.
tanımlan
s
çevresin
ndeki küçük bir değer etrrafında doğrrusallaştırıldığğı zaman,
kesim
Valf akışş denklemi sıfır
frekansın
nı düşürece
eğinden Şekil 2’deki fre kans tepkisi grafiği sola
a kayacaktırr. Kesim fre
ekansları,
hidrolik eyleyicinin silindirin
s
orta
a konumda ççalışması du
urumunda, birbirlerine
b
yyaklaşacaktırr. Yüksek
frekans ttahrikli dinam
mik uygulamalar için dina
amik basınç değişim oranının, , Deenklem (23)’d
de verilen
denklem
m kullanılarakk yüksek frek
kanslarda hessaplanması makul
m
bir yak
klaşım olacaaktır.
Dinamik oda basınç değişimlerinin doğrusal o
olarak birbirle
erine bağıntılı olduğu (pAA=-pB ) kabu
ul edilirse
iki bağım
msız basınçç değişkeni yerine sade
ece Denklem (5)’te tan
nımlanan yüük basıncı değişkeni
d
kullanılabilir. Böylelikle sistemin
n hız yanıtın
nı tanımlaya
an türevsel ifadenin meertebesini 3’ten 2’ye
düşmekttedir. Bu sayyede valf ve
e eyleyici od
dalarına ait aynı süreklilik denkleml eri ile yükün
n yapısal
denklem
mi kullanılarakk daha basit bir transfer ffonksiyonu elde
e
edilebilirr. Bazı işlem
mler yapıldıkta
an sonra,
uzama durumu için
n valf sürgü
üsü konum komutu U(s
s) ile eyleyici hızı V(s)) arasındakii aktarım
fonksiyonu aşağıdakki gibi elde ed
dilebilir.
V s

U s





a1 s 2  a2 s  b

2

   K u 4 AB


K p 2    2    AB 2
  1

VB
E
VB

K p 2
m
a2  b
  1
E
a1  m

(25)

Bu bulun
nan ikinci me
ertebe aktarım fonksiyon
nu sistemin dinamik
d
davranışını dahaa iyi anlayabiilmek için
kullanılabilir. Valf de
enetimli hidro
olik sistemin doğal frekansı ve sönümleme oran ı aşağıdaki gibi ifade
edilebilirr.

 
 K   2    AB 2

  1 p2
n  E
mVB
b



1
2


 bVB
 
 K p2 
E
m

E

1



  
mVB  b
 K p 2    2    AB 2 

1




(26)

(27)
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Denklem
m 14’te görüldüğü gibi do
oğrusallaştırm
manın yapıld
dığı valf sürg
güsü konumuuna bağlı ola
arak, valf
basınç kkazancı
a
artan
beslem
me basıncı ile
e birlikte aza
almaktadır. Bu
B nedenle açık çevrim sistemin
doğal fre
ekansı artan
n besleme basıncıyla
b
birrlikte azalma
aktadır. Ancak, valf sürggüsü konum
m kazancı
Ku2_ext’nin besleme basıncına bağlı
b
olarak arttığı unuttulmamalıdırr. Artan bessleme basın
ncı
ile
sistemin açık çevrim kazancı artmakta bu nedenle
e de kapalı çevrim siistemin tepk
ki süresi
kısalmakktadır.
Sistemin
n doğal freka
ansını belirleme konusun
nda önemli olan
o
diğer pa
arametreler isse hidrolik eyleyicinin
oda hacimleri, hidrolik yağın esneklik modülü
ü ve eyleyici alanıdır. Sis
stemin doğal frekansı silindir alanı
ve hidrolik yağın esn
neklik modülü
ünün artmassı ile artarken
n, hidrolik silindir hacmi aarttıkça azalm
maktadır.
Buna ekk olarak, yük hacminin arttması beklen
ndiği üzere siistemin doğa
al frekansını ddüşürmekted
dir.

ŞKEN DEVİR
RLİ POMPA
A DENETİML
Lİ TEK MİLLİİ HİDROLİK EYLEYİCİ
3. DEĞİŞ
Şekil 3’tte gösterilen devrede, ge
eleneksel hi drolik sistem
mlerdeki konttrol elemanı servo valf yerine
y
iki
adet sab
bit deplasma
anlı pompa kullanılmıştıır. Pompa-2, eyleyicinin yön ve hızzını kontrol ederken,
pompa-1
1 ise asim
metrik eyley
yicinin alan farkından kaynaklı debi eksiğ ini veya fazlalığını
f
dengelem
mektedir. Eyyleyicinin uza
aması sırasın
nda, pompa--1 oda-A için
n eksik kalann akışı sağlarrken, geri
çekilmessi durumunda
a pompa-2’den gelen fazzla akışı tank
ka yönlendirm
mektedir [3].
3.1. Çalıışma Prensiibi
Belirtilen
n hidrolik devvrede iki ade
et denetim sin
nyal bulunmaktadır. İlk set
s ( ve
) açık çevrim basınç
değerde olu
denetim sinyalleridirr. Bu sinyalle
er sabit bir d
up sistemdek
ki sızıntıları telafi ederek
k eyleyici
odalarınd
da ön basın
nçlandırma yapmak
y
için uygulanma
aktadırlar. Bu
u sinyallerin büyüklüklerri hidrolik
eyleyici odalarının isstenen basın
nç toplamına
a (
) gettirilmesine göre belirleniir. Her iki pompa da
arın iç ve dış sızıntı katsa
ayılarına bağ lı bir hız oran
nı ile ters yönde
y
döndüürülür. Eyleyici odaları
pompala
basınçla
andırıldıktan sonra, dış yüklemeleri karşılamak için oluşan basınç değğişimleri bu durağan
durum basınçları etra
afında olacaktır.

m
B

konu
um



+

x reff

eyleyici
Dene
etleyici

γ-1

Pompa 2

n1

n2

A
n 2t

+ +
n 20

p sum

β

Pompa
a1

n 1t

Ψ

n10
+

+

Şekil 3. Değişken Devvirli Pompa Denetimli
D
Hidrolik Devre
İkinci de
enetim sinyalli ise kapalı çevrim
ç
sistem
min konum denetim
d
siny
yalidir. Eyleyyici alan oran
nına bağlı
olarak po
ompa devirle
eri arasında aşağıdaki
a
gib
bi bir ilişki bu
ulunur.
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(28)

Her bir pompanın hız
h ayarı açık çevrim ba
asınç denetim sinyali ile
e kapalı çevvrim sistemin konum
denetim sinyalinin toplamı ile yap
pılmaktadır vve aşağıdaki gibi gösterile
ebilir.

1

(29)
(30)

3.2. Hidrrolik Pompa
a Modeli
Valf den
netimli hidro
olik devrede kullanılan ssilindir ve yük
y
modellerri pompa deenetimli siste
emde de
geçerlidiir. Sadece, valf
v akış denklemleri yerl erini pompa akış denklemlerine bırakkmışlardır. Servo
S
valf
sürücüsü
ünde olduğu
u gibi burada
a da pompa sürücüleri (s
servo motorllar) ideal tahhrik kaynakla
arı olarak
kabul ed
dilmektedir. Bunun
B
neden
ni servo mottorların içinde
e kapalı çevrim hız deneetleyicisinin olması
o
ve
bant gen
nişliğinin gen
nel hidrolik uy
ygulamaların
n çok daha üz
zerinde olma
asıdır. Pomppaların iç ve dış
d sızıntı
akışların
nın laminar olduğu
o
ve ba
asınçla doğru
u orantılı olarak değiştiği kabul edilirsse, pompa 1 ve 2 nin
akış den
nklemleri aşa
ağıdaki gibi yazılabilir [4].
(31)
(32)
(33)

3.3. Pom
mpa Denetim
mli Sistemin
n Durağan D
Durum Karak
kteristiği
oplamı (
) ile eyleyici oda-A ve od
da-B basınçlaarı arasında Denklem
Hidrolik eyleyici odalları basınç to
(34) de ifade edildiği gibi bir ilişki vardır. Bu eşitlik sıfır statik yükleme duurumu kabul edilerek
yazılmıştır.
(34)
Durağan
n durumda, eyleyici
e
akış denklemlerin
ndeki sıkıştırrılabilirlik terimleri etkisinii kaybeder. Böylelikle
B
eyleyici a
akış hızları ve
v pompa akış hızları ara
asında akış süreklilik
s
denklemleri aşağğıdaki gibi ya
azılır.
(35)
(36)
Denklem
m(34)’te tanım
mlanmış ola
an durağan durum basınçları bu de
enklemlerde yerine konu
ursa açık
çevrim b
basınç denetiim sinyali ve pompa deviirleri arasındaki oran aşağıdaki gibi b ulunabilir [4].

Ψ


n10
   2  Ce  Ci

n20
  1 Ci   Ce

(37)

(38)
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3.4. Pom
mpa Denetim
mli Sistemin
n Dinamik Ka
arakteristiğii
eğerdeki açık çevrim ba
asınç deneti m sinyalleri
,
hidrolik eyleyiici odalarını istenilen
Sabit de
değere kadar basın
nçlandırır am
ma sistemin dinamik davranışını etk
kilemezler. B
Bu nedenle, dinamik
analizde
e, süreklilik denklemleri ko
onum denetiim sinyal hız
zları n1 ve n2 cinsinden yaazılabilir. Bu nedenle,
süreklilikk denklemlerrinde ifade edilen
e
hidroliik eyleyici oda basınçları mutlak baasınçlar olma
ayıp, oda
basınçla
arının durağa
an durum değ
ğerleri etrafın
ndaki değişim
mlerini belirtm
mektedir.
Valf den
netimli sistem
me benzer olarak,
o
siste m dinamiği bir yapısal denklem (D enklem 5)ve
e iki akış
süreklilikk denklemi (Denklem
(
35
5 ve 36) ile
e tanımlanab
bilir. Pompa denetimli hhidrolik siste
emin akış
süreklilikk denklemleri aşağıdaki gibi
g ifade edillmiştir.

(39)

2

(40)

İki akış süreklilik de
enklemi ve yükün
y
yapısa
al denklemi yeniden düz
zenlenerek P
Pompa-2 de
evri
ile
eyleyici mili hızı  x arasındaki ilişkiyi belirte n türevsel ifa
ade yazılabilir. Valf deneetimli sistem
me benzer
bir şekild
de aktarım fo
onksiyonun mertebesi
m
üç olacaktır.
Aktarım fonksiyonunun mertebes
sini düşürme
ek için, valf denetimli siste
emde uygulaanan benzerr bir işlem
acaktır. Denklem (39) ve
e (40)’taki ko
onum denetim sinyali
ve eyleyici hız terimleri elenirse
uygulana
oda basıınçları arasın
nda aşağıdak
ki gibi bir bağ
ğıntı bulunab
bilir.

(41)

Denklem
m (41)’deki hiidrolik eyleyici oda basın çları mutlak basınçlar olm
mayıp, oda bbasınçlarının
n durağan
durum d
değerleri etra
afındaki değ
ğişimlerini ifa
ade etmekted
dir. Eğer hid
drolik eyleyicci odalarının
n dinamik
/
basınç d
değişimleri arasındaki
a
aktarım fonkssiyonunun
frekans teppkisi çizilirse
e, Şekil-2
dekine b
benzer bir gra
afik elde edilecektir. Hidrrolik oda bas
sınç değişimlleri düşük vee yüksek frek
kanslarda
doğrusal olarak birbirine bağıntılı olacaktır.
mleri arasınd
da Denklem
m (41)’de ve
erilen ilişki düşük
d
sıklıktta tahriklerde basınç
Oda bassınç değişim
değişim oranının pom
mpa sızıntı katsayıları
k
ve
e alan oranı tarafından be
elirlendiğini ggöstermekted
dir.

(42)

sınç değişim
m oranı
valf denetim
mli sistem iççin Denklem
m (23)’de
Yüksek sıklıkta tahrriklerde, bas
nan ifade ile
e aynı olmaktadır. Hidro
olik eyleyicin
nin çalışma konumu od a basınçları değişim
tanımlan
oranını b
belirlemekted
dir. Ara freka
anslarda ise, basınç değiişimleri arasındaki ilişki hhem sızıntı katsayıları
hem de hidrolik silind
dir hacmi ile alan oranı ta
arafından bellirlenmektedir.
Yukarıda
a verilen ana
aliz uyarınca
a, düşük sıklııkta tahriklerr için hidrolik
k yağın sızmaaya yatkın olduğu
o
ve
sızıntı ka
atsayılarının oda basınçlarındaki değ
ğişim oranını belirlediği sonucuna
s
vaarılabilir. Öte
e yandan,
yüksek ssıklıkta tahriklerde ise hidrolik
h
yağın
n sıkışmaya yatkın olduğ
ğu ve bu needenle hacim
m oranını
belirleye
en hidrolik eyleyicinin
e
çalışma konu
umunun oda
a basınçların
ndaki değişiim oranını belirlediği
b
sonucun
na varılabilir.
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Valf den
netimli siste
emde olduğu
u gibi, doğrrusal dinamik basınç değişimi
d
bağğıntısını (
)
kullanma
ak makul birr varsayım olacaktır.
o
Od
da basınç de
eğişimleri arrasında doğrrusal bir bağ
ğıntı elde
ettikten sonra, iki ta
ane birbirind
den bağımsızz oda basın
nç durumu kullanmak
k
yeerine Denkle
em (5)’te
tanımlan
nan yük basıncı durum değişkeni
d
ola
arak kullanıla
abilir. Bu durumda, pom
mpa-2 devir sinyali
s
ve
eyleyici hızı arasındaki açık çev
vrim aktarım fonksiyonu Denklem (43
3)’teki gibi eelde edilebilirr. Burada
pom
mpanın eşde
eğer sızıntı katsayısını be
elirtmektedir. [4]
Denklem
m (43)’te verilen ikinci mertebeden a
aktarım fonks
siyonu sistem
min dinamik davranışını anlamak
için kulla
anılabilir. De
eğişken devirli pompa d
denetimli hidrolik sistemin doğal frekkansı ve sönümleme
oranı sırrasıyla aşağıda verilmiştirr.

(43)

,

,
(44)

(45)

m 44 ve 45 den
d de görüldüğü gibi eşşdeğer sızınttı katsayısı
hem dooğal frekansı hem de
Denklem
sönümle
eme oranını arttırmaktad
dır. O halde
e hidrolik sistem iletim hatlarına d ış sızıntılar eklemek
eşdeğer sızıntı katssayısını dola
ayısı ile sisttemin doğall frekansını artıracağı i çin sistemin
n yanıtını
hızlandırracaktır. Anccak dış sızınttı eklemenin kısma kaybı anlamına geldiği
g
bununnda enerji ve
erimliliğini
azalttığı unutulmama
alıdır
Sistemin
n doğal frekkansını belirrleyen bir d
diğer faktörd
de hidrolik eyleyici
e
odalları ve iletim
m hatları
hacimlerridir. Valf denetimli sistemlerde valf silindirin tam
m üzerine mo
onte edilir oyysa pompa denetimli
sistemlerde pompa ve motor ikilisinin fizikssel büyüklüğü nedeniyle bu pek mü mkün olmam
makta bu
nedenle hidrolik eylleyici ile pompa giriş ççıkışları aras
sına iletim hatları
h
kurulm
maktadır. Ho
ortum ve
borulardan oluşan bu
u iletim hatla
arı ölü hacim
m oluşturmakta ve Denkle
em (44) ve (445)’den de görüldüğü
g
gibi siste
em doğal frekkansını ve sö
önümleme orranını düşürmektedir.

4. VALF
F VE POMPA
A DENETİML
Lİ SİSTEMLE
ERİN KIYAS
SLANMASI
Valf ve pompa dene
etimli iki sisttemin karşıla
aştırmak için
n sistemlerin açık çevrim
m hız yanıtlarını ifade
eden blo
ok diyagram gösterimlerri verilmiştir. Şekil 4de mertebesi
m
dü
üşürülmüş vaalf denetimli sistemin
eşdeğer blok diyagrram gösterim
mi ilerleme yö
yönü için verrilmiştir. Şekiilden de hem
men anlaşıla
acağı gibi
valf konu
um kazancı ve eyleyici alan
a
oranı a çık çevrim sitem
s
kazanc
cı gibi etki ettmektedir, ay
yrıca valf
basınç kkazancı ise sönümleme katsayısı
k
gibi etki etmekte
edir.
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1

1
Şekiil 4. Valf Den
netimli Sistem
min Blok Diya
agram Göste
erimi
Eyleyicin
nin geri çekilmesi durumunda Şekil 4
4’deki blok diyagram gös
steriminde vaalf sürgüsü konum
k
ve
basınç kkazançları aşşağıdaki şekilde yer değişştirilmesi gerrekir.

→
→

(46)

Denklem
m (17) incele
enirse bu ye
er değiştirm e yapıldığı zaman geri çekilme yöönünde siste
emin açık
çevrim kkazancının √ kadar aza
aldığı, sönüm
mleme oranın
nın ise √ ka
adar arttığı ggörülür. Kapa
alı çevrim
valf dene
etimli sistemlerde denetim
m sinyalinin √ ile çarpıla
arak düzenle
emesi farklı illerleme ve geri gelme
yanıtların
nı düzeltebiliir.
Pompa denetimli sisstemin açık çevrim hız cevabının blok
b
diyagra
amı Şekil 5 de gösterilm
miştir. Bu
gösterim
m valf denettimli sistemin blok diya
agram göste
erimi ile oldukça benzeerdir. Silindirr ve yük
dinamiğiini tanımlaya
an bloklar de
eğişmemiştirr, sadece va
alf konum ka
azancı terim
mi pompa deplasmanı
terimi ile
e ve valf basıınç kazancı terimi
t
de eşd
değer pompa
a sızıntı katsayısı terimi i le değiştirilm
miştir. Valf
denetimlli sistem ile
e karşılaştırıldığında po mpa denetimli sistem ileri ve gerri gelme yönlerinden
doğrusaldır. Bunun nedeni
n
sistem
mde iki pom
mpa kullanılm
masıdır. Birinc
ci pompa alaan farkından kaynaklı
d
karşıla
adığı için ikin
nci pompa sanki
s
simetrik
k bir eyleyiciiyi denetliyorrmuş gibi
fazlalık vveya eksik debiyi
davranırr.
de valf konum
m kazancı
valf sürgü
üsü konumu ile debi arassındaki ilişkiy
yi belirler,
Valf denetimli devred
d
ile debi arasındaki iilişkiyi belirle
eyen pompa deplasmanı
gibi düşü
ünülebilir.
bu nedenle pompa devri
Açık çevrim kazançç göz önün
ne alınırsa vvalf denetim
mli sistemin pompa dennetimli sisteme göre
avantajlıdır, çünkü birim valf mak
karasına karşşılık gelen de
ebi miktarı birim pompa ddevrine karş
şılık gelen
debiden çok daha fazladır. Ay
yrıca valf de
enetimli siste
emin açık çevrim
ç
kazanncı besleme
e basıncı
arttırılara
ak arttırılabilir. Valf dene
etimli sitemin açık çevrim
m kazancının besleme baasıncının karrekökü ile
orantılı o
olduğu Denkklem (15)’den görülmekttedir. Pompa
a denetimli sistemde
s
isee açık çevrim
m kazanç
değeri po
ompa deplassmanı ile sınırlıdır.
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1

Şekil 5. Pom
mpa Denetim
mli Sistemin Blok
B
Diyagra
am Gösterimii
belirli bir valf sürgüssü konumu iç
çin meydana
a gelen debi kayıplarını tanımalar
t
Valf basınç kazancı
panın sızıntı katsayısı ile eşleştirilebillir. İki sistem
min sönümlem
me oranı düşşünüldüğünd
de pompa
ve pomp
denetimlli sistem dah
ha avantajlı gibi görünm ektedir, çünkü sıfır merk
kez açıklıklı valfler orta konumda
çalışırke
en basınç kazzançları oldu
ukça düşmekktedir.

SONUÇ
Bu çalışşma kapsam
mında açık çevrim valf denetimli ve
v pompa denetimli
d
iki sistemin kuramsala
karşılaşttırmaları yapılmıştır. Valf veya pompa
a denetimli sistemin
s
giriş sinyali ile teek milli eyleyiicinin hızı
arasında
aki aktarım fonksiyonun
nun mertebe
esini düşürm
mek için eyleyici oda bbasınçları de
eğişimleri
arasında
aki ilişki çıkkartılmış son
nrasında ba
asitleştirilmişttir. Düşük sıklıkta
s
tahrriklerde eyle
eyici oda
basınçla
arındaki değişim oranı alan oranı ve sızıntı katsayılarına
k
bağlı kalırrken, yüksek
k sıklıkta
tahriklerd
de hidrolik akışkan
a
sıkış
şmayı tercih
h ederek basınç değişim
m oranı eyleeyici oda ha
acimlerine
dolayısı ile eyleyicinin çalışma ko
onumuna bağ
ğlı kalmaktad
dır.
Hidrolik eyleyici oda basınçları değişimleri
d
a
arasında oransal bir ifade
e tanımlanarrak sistem dinamiğini
d
tanımlayyan türevsel ifadenin merrtebesi düşü rülmüştür. Böylelikle
B
eyle
eyici hız yannıtını ifade ed
den ikinci
mertebeden bir aktarrım fonksiyonu tanımlaya
abilmek müm
mkün olmuştu
ur. Valf konuum kazancı ile pompa
manı terimleri yer değiştirildiğinde ve vvalf basınç ka
azancı ile eşdeğer pomppa sızıntı kats
sayısı yer
deplasm
değiştirildiğinde pom
mpa denetimlii sistem ile va
alf denetimli sistemin ben
nzer olduğu ggösterilmiştirr.

SEMBOLLER
b
m
n1, n2
n10, n20
pA, pB
pL
pS
psum
pT
s
q1, q3

V
Viskoz sürtünme katsayısı
H
Hidrolik silind
dir ve yükün kütlesi
1 ve 2 numaralı pompa devirleri
d
1 ve2 numarralı ofset pom
mpa devirleri
H
Hidrolik eyleyyici oda basıınçları
Y
Yük basıncı
V
Valfli sistemiin besleme basıncı
b
E
Eyleyici oda basınçları to
oplamı
T
Tank basıncı
L
Laplace değişkeni
1 ve 3 numaralı orifislerden geçen de
ebi
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q2, q4 2 ve 4 numaralı orifislerden geçen de
ebi
qA, qB H
Hidrolik eyleyyici odalarına
a giden debi
u
V
Valf sürgüsü
ü konum kom
mutu
x
H
Hidrolik silind
dir pistonu ko
onumu
AA, AB H
Hidrolik silind
dir pistonu allanları
Ci
P
Pompa içi sızzıntı katsayıs
sı
Ce
P
Pompa dış sızıntı
s
katsay
yısı
Cleak
P
Pompa dene
etimli sistemin eşdeğer sıızıntı katsayısı
Dp
P
Pompa depla
asmanı
E
H
Hidrolik yağın esneklik (b
bulk) modulü
ü
Kv
V
Valf debi kazzancı
L
H
Hidrolik silind
dir kurs boyu
u
Ku1, Ku2 1 ve 2 numaralı orifislerde doğrusalla
aştırılmış valff makarası ko
onum kzancıı
Kp1, Kp2 1 ve 2 numaralı orifislerde doğrusalla
aştırılmış valff basınç kaza
ancı
PA , PB p A (t ) ve pB (t ) nin Lap
place dönüşü
ümü
qp1A
qp1A
qp2B

1 numaralı pompanın
p
hid
drolik eyleyicci A odası deb
bisi
2 numaralı pompanın
p
hid
drolik eyleyicci A odası deb
bisi
2 numaralı pompanın
p
hid
drolik eyleyicci B odası deb
bisi

U

u (t ) ’nun La
aplace dönüş
şümü

V

x (t ) ’nun La
aplace dönüş
şümü

Hidrolik eyleyyici A ve B ta
arafı hacmi
VA, VB H
H
Hidrolik eyleyyici oda haciimleri oranı



O
Ofset pompa
a devir oranı
D
Dinamik basınç değişimle
eri oranı
H
Hidrolik eyleyyici pistonu alan
a
oranı
D
Doğal frekan
ns
S
Sönümleme katsayısı



T
Toplam basınç ile pompa
a hızı arasınd
daki kazanç

KAYNAK
KLAR
[1] Çalışşkan, H., Balkan, T., and
d Platin, B. E
E., “Hydraulic
c Position Control System
m with Variab
ble Speed
Pum
mp”, ASME DSCC
D
and BATH/ASME
E Symposium
m on Fluid Power and Motion Con
ntrol, Los
Ange
eles, USA, October,
O
2009
9
[2] Wattton, J., 2009
9, Fundamentals of Fluiid Power Co
ontrol, 1st Ed.,
E
Cambriddge University Press,
Cam
mbridge, Cha
ap. 3, pp. 95-109.
[3] Long
g, Q., Neubert, T., and Helduser, S
S., 2004. “P
Principle to Closed
C
Loopp Control Differential
Cylin
nder with Do
ouble Speed Variable Pu mps and Sin
ngle Loop Co
ontrol Signall”, Chinese Journal
J
of
Mecchanical Engiineering, Vol. 17, No 1, p
pp. 85–88.
[4] Çalışşkan, H., “M
Modeling An
nd Experime
ental Evalua
ation of Variable Speeed Pump an
nd Valve
Conttrolled Hydra
aulic Servo Drives”, M.S
Sc. Thesis, Middle
M
East Technical U niversity, Me
echanical
Engiineering Dep
partment, 200
09.

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

_____
_______________________

38
81

_______

ÖZGEÇM
MİŞ
Hakan Ç
ÇALIŞKAN
1983 yıllında Samsu
un’da doğdu. Orta Doğu
u Teknik Ün
niversitesi Makina Müheendisliği Bölü
ümü’nden
2006 yılıında “Lisans””, 2009 yılınd
da “Yüksek L
Lisans” derec
celerini aldı. 2006 dan buu yana ODTÜ
Ü Makina
Mühendisliği Bölüm
münde araş
ştırma göre
evlisi olarak
k çalışmaktadır ve dooktora çalışmalarını
yürütmektedir. Çalışşmaları siste
em dinamiği,, denetim sistemleri, sis
stem modelllemesi, benz
zetimi ve
tanılanm
ması alanların
nda yoğunlaş
şmıştır.
ALKAN
Tuna BA
1957 yıllında Manisa’da doğdu.. Halen çalıışmakta oldu
uğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nden 1979
9 yılında “L isans”, 1983
3 yılında “Y
Yüksek Lisanns”, 1988 yılında da
“Doktora
a” derecelerini aldı. 1985
5 yılında “Ö
Öğretim Göre
evlisi”, 1988 yılında “Yarrdımcı Doçent”, 1990
yılında ““Doçent” ve 2000 yılında
a da “Professör” unvanın
nı aldı. Çalış
şmaları sisteem dinamiği, denetim
sistemleri, sistem modellenmes
m
si, benzetim
mi ve tanıla
aması, akışk
kan gücü ddenetimi, ro
obotik ve
uygulam
maları ve ge
erçek zama
anlı denetim
m alanlarında yoğunlaşm
mış olup, bbu konulard
da çeşitli
endüstriyyel uygulama
alarda yer almıştır. 2001
1 yılından be
eri HPKON yürütme kuruulu üyesi olarrak görev
yapmakttadır.
Bülent E
Emre PLATİN
1947 yıllında İstanbul’da doğdu
u. İstanbul T
Teknik Ünive
ersitesi Mak
kina Fakültessi’nden 1969 yılında
“Yüksek Mühendis” derecesi aldı. 1969-1970
0 yılları aras
sında TÜBİTA
AK Tatbiki M
Matematik Ün
nitesi’nde
“Araştırıccı” olarak ça
alıştı. A.B.D.’de Massacchusetts Insttitute of Technology’nin Makina Mühendisliği
Bölümü’nden 1972 yılında
y
“Yüks
sek Lisans”, 1
1978 yılında “Doktora” derecelerini aaldı. Halen ça
alışmakta
olduğu O
Orta Doğu Te
eknik Ünivers
sitesi Makina
a Mühendisliği Bölümü’ne
e 1978 yılındda “Öğretim Görevlisi”
G
olarak kkatıldı, 1979
9 yılında “Ya
ardımcı Pro
ofesör”, 1984
4 yılında “D
Doçent”, 19991 yılında “Profesör”
unvanınıı aldı. A.B.D
D.’de Univerrsity of Con necticut’ın Makina
M
Mühendisliği Böölümü’nde 19
988-1989
yıllarında
a “Misafir Fu
ulbright araşttırmacısı”, 19
989-1990 yıllarında “Mis
safir Profesörr” olarak görrev yaptı.
1978-1979 yıllarında
a Kara Harp Okulu’nda, 1989 yılında A.B.D.’de Rensselearr Polytechnic
c Institute
Hartford Graduate Center
C
Elektrrik Mühendissliği Bölümü’’nde ek göre
evli olarak deers verdi. 19
990-1992
yıllarında
a ODTÜ Ma
akina Mühen
ndisliği Bölü
üm Başkan Yardımcılığı, 1992-19977 ODTÜ Mü
ühendislik
Fakültessi Dekan Ya
ardımcılığı, 1997-2003 yıllarında ODTÜ
O
Sena
atosu üyeliğii görevlerini yürüttü.
ın akreditasyyonunu yürü
Mühendislik eğitim programların
p
üten MÜDEK
K’te 2003-20004 yıllarında
a “Kurucu
8 yıllarında Akreditasyon
A
n Kurulu üye
esi olarak gö
örev yaptı, hhalen Yönetim
m Kurulu
Başkan”, 2005-2008
üyesi ola
arak görev yapmaktadır. Çalışmaları sistem dinamiği, denetim
m sistemleri, sistem mod
dellemesi,
benzetim
mi ve tanılanm
ması alanlarında yoğunla
aşmıştır.

