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I.  INLEIDING 

A.  Bedrijfsachtergrond LVD 

In LVD te Gullegem worden sinds 1954 machines 

geconstrueerd voor het bewerken van 

plaatmateriaal; zijnde plooi-, pons- en 

lasersnijmachines. Daarbij ontwikkelt LVD ook 

bijhorende software om deze machines aan te 

sturen. De hoofdzetel van LVD is gelegen in 

Gullegem, maar wereldwijd heeft LVD filialen in 

meer dan 20 landen. 

B.  Inleiding masterproef 

In deze masterproef wordt dieper ingegaan op de 

aansturing van een plooipers. In LVD worden 

plooipersen vervaardigd met een plooikracht tot 

6000 ton en een plooilengte tot 28 meter. Voor deze 

masterproef is een plooipers met een plooikracht 

van 135 ton en een plooilengte van 3 meter 

beschikbaar in de R&D-afdeling. Een afbeelding 

van deze plooibank is hieronder te zien in Figuur 1. 

 
Figuur 1: Plooibank R&D-afdeling LVD 

II.  DOELSTELLINGEN 

Voorheen werd reeds een werkende hydraulische 

plooibanksturing geïmplementeerd, maar de 

bedoeling van deze masterproef is onderzoeken 

indien deze sturing qua snelheid, nauwkeurigheid 

en simpliciteit geoptimaliseerd kan worden. 

Bijkomend wordt onderzoek naar trillingen (onder 

meer eigenfrequenties van hydraulische cilinders of 

van de volledige constructie) en aansturing van 

oliepomp uitgevoerd om de performantie van het 

systeem te kunnen verbeteren. 

Om dit te bekomen, dient de bestaande 

plooibankaansturing net als het toegepaste 

hydraulisch circuit volledig gekend zijn. De 

interactie van de hydraulische pomp met het 

systeem kan onderzocht worden om de invloed van 

de oliedruk op de werking van het systeem te 

analyseren. 

Daarenboven moet een correcte regeltechnische 

identificatie van het systeem uitgevoerd worden. Dit 

kan tot uiting komen in bijvoorbeeld bodeplots en 

transfertfuncties die het systeem correct 

beschrijven. Finaal doel is om hieruit een regelkring 

te ontwerpen voor het performanter aansturen van 

de plooibank. 

Het opstellen van een (vereenvoudigd) model met 

behulp van software (DSHplus) kan hierbij een 

meerwaarde betekenen ter inzicht en verificatie van 

de opgemeten gegevens. Ook om de gebruikte 

regelkring sneller te optimaliseren, kan dit in eerste 

instantie gebeuren in het computermodel vooraleer 

dit geïmplementeerd wordt op de machine zelf. 

Daarenboven is er ook een hydraulische 

testopstelling in UGent - Campus Kortrijk aanwezig 

om eventueel verdere inzichten te verwerven of 

meetmethodes te verifiëren. 

Identificatie en optimalisatie van de 

hydraulische aansturing van een plooibank 

Student: Michiel Haemers  

Promotoren: dhr. Cedric Herreman, Bart Vanwalleghem    

In samenwerking met: LVD Gullegem              Academiejaar 2014- 2015 



 2 

III.  RESULTATEN 

A.  Didactische documentatie 

Allereerst werd een didactische presentatie en 

verduidelijkende documentatie opgesteld die de 

hydraulische cyclus van de plooibank volledig in 

kaart brengt. Dit kan gebruikt worden door LVD 

voor interne opleidingen. Hieronder in Figuur 2 is 

een screenshot van het hydraulisch systeem 

afgebeeld. 

 
Figuur 2: Screenshot presentatie hydraulisch circuit 

B.  Systeemanalyse 

Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd van de 

huidige opstelling. Dit houdt voornamelijk een 

regeltechnisch onderzoek in naar de toegepaste 

regelschema’s en sturingen. Voorbeeld hiervan is 

het in kaart brengen van niet-lineariteiten, zoals de 

snelheid van de ram in functie van het uitgestuurde 

spanningssignaal naar de servoventielen van de 

opstelling, hieronder weergegeven in Figuur 3. 

 
Figuur 3: Snelheid ram ifv. uitgestuurde spanning naar servoklep 

Aan de hand van onderstaande vergelijking ( 1 ) en 

bijhorende Figuur 4 werd ook een theoretische 

onderzoek naar de eigenfrequenties van de 

hydraulische cilinder uitgevoerd [1]. In Figuur 5 is 

daaropvolgend het verloop van de theoretische 

eigenfrequenties in functie van de positie van de  

hydraulische cilinder weergegeven. 
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Figuur 4: Verduidelijkende figuur bij formule voor het 

theoretisch bepalen van de eigenfrequentie van de hydraulische 

cilinder 

 

 

Figuur 5: Theoretische eigenfrequentie ifv. cilinderpositie 

C.  Identificeren van het systeem 

Om het systeem op een niet-parametrische manier 

te identificeren, wordt een frequentierijk signaal 

onder de vorm van een sinussweep aan de 

servoventielen aangelegd. 

Deze systeemidentificatie wordt zowel voor de 

opstelling in LVD, als voor de opstelling in het labo 

mechatronica van UGent – campus Kortrijk 

uitgevoerd. Op die manier kunnen beide systemen 

onderzocht en vergeleken worden. Een voorbeeld 

van een bode plot van de opstelling in LVD is 

weergegeven in Figuur 6. 
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Figuur 6: Bode plot van opstelling in LVD 

Eens het systeem aan de hand van deze bode plots 

correct geïdentificeerd werd, kunnen daarop 

regelaars ontworpen worden die het systeem correct 

moeten aansturen. Deze regelaars worden in eerste 

instantie geprogrammeerd aan de hand van 

grafische regelschema’s binnen Matlab Simulink. 

Na verificatie kunnen ze daarna in de LVD 

controller geprogrammeerd worden 

D.  Virtueel model in  DSH Plus 

Een computermodel van de plooibank werd 

opgesteld zodat het plooien virtueel uitgevoerd kan 

worden. Hiervoor wordt het softwarepakket 

‘DSHplus’ gebruikt [2]. Een detailweergave van een 

deel van het gebruikte model is hieronder te zien in 

Figuur 7. Aan de hand van dit model kan een 

bepaalde strategie om een regelaar op te stellen, 

eerst virtueel plaatsvinden vooraleer deze op de 

eigenlijke machine uitgevoerd wordt. 

 
Figuur 7: Detailweergave van het model in DSH Plus 

 

IV.  BESLUIT 

Eerst en vooral werd een correcte en tevens 

bruikbare didactische documentatie van het 

hydraulisch circuit opgesteld. 

Vervolgens werd het systeem en toegepaste sturing 

uitgebreid in kaart gebracht, met bijhorende 

documentatie omtrent niet-lineariteiten, 

(theoretische) eigenfrequenties en uiteindelijk een 

systeemidentificatie van zowel de opstelling in 

LVD als de hydraulische testopstelling in het labo 

mechatronica in UGent – Campus Kortrijk die zich 

uiten in bode plots van deze systemen. 

Op basis van deze systeemidentificatie kunnen 

regelaars ontworpen worden die het systeem correct 

aansturen en die op hun beurt vergeleken kunnen 

worden met de sturing die voorheen gehanteerd 

werd binnen LVD. 

Tot slot werd een model van de plooibank opgesteld 

in het softwarepakket DSH Plus. Dit model geeft de 

werking van de plooibank virtueel weer. Door de 

complexiteit van het eigenlijke systeem onder de 

vorm van niet-lineariteiten, pompinvloeden, 

drukvariaties, drukvallen, ruissignalen… geeft dit 

model een vereenvoudigde werking van de 

plooibank weer en komt dit model dan ook niet 

volledig overeen met de effectieve werking van het 

systeem. 
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