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I. I

A. Picanol Group

De Picanol Group is een interna onale groep ge-
specialiseerd in de ontwikkeling, produc e en ver-
koop van weefmachines, engineered cas ng solu-
ons en custom-made controllers. Deze master-

proef is gekaderd binnen de divisie Weaving Ma-
chines, meer specifiek op de luchtstraalweefma-
chines.

B. Opstelling

Bij een luchtstraalweefmachine gebeurt het weef-
proces via drukschoten. Deze drukschoten zorgen
ervoor dat de garen in eenweefgetouwvan de ene
kant naar de andere kant overgebracht worden in
een minimaal jdsbestek. Hiervoor is er een druk-
vat nodig dat telkens op een bepaalde wensdruk
geregeld wordt, a ankelijk van de toepassing van
de weefmachine. De toepassing wordt vooral be-
paald door de gebruikte types garen.

Momenteel wordt de druk in een regelvat gere-
geld via een stappenmotor en een membraanre-
gulator met een veer. Dit is een traag systeem,
omdat deze enkel reageert op fouten. Daaren-
tegen bestaat de opstelling voor deze opdracht
uit een drukvat waarop een voedings- en ontluch-
ngsklep verbonden is. De voedingsklep is ver-

bonden met het net en de ontluch ngsklep met
de atmosfeer.
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Figuur 1: Vereenvoudigd schema systeem

1 Leiding net
2 Netdruksensor
3 Voedingsklep
4 Ontluch ngsklep
5 Vat van 1 liter
6 Vatdruksensor
7 Klep bewegende hoofdblazer
8 Leiding bewegende hoofdblazer
9 Bewegende hoofdblazer
10 Klep vaste hoofdblazer
11 Leiding vaste hoofdblazer
12 Vaste hoofdblazer

Tabel 1: Onderdelen pneuma sch schema

In Figuur 1wordt een vereenvoudigde voorstelling
weergegeven van de gebruikte opstelling. Tabel
1 gee daarbij een opsomming van de verschil-
lende onderdelen. In de gebruikte testopstelling
zijn twee hoofdblazers geïntegreerd, maar op een
werkelijke machine zi en er meestal meerdere
hoofdblazers. Het is de luchtstroom die doorheen
deze blazers vloeit die ervoor zorgt dat de garen
de overkant bereiken. Voor het ene type gaar
moet de bijhorende hoofdblazerklep langer geo-
pend worden dan voor het andere type.

Naast de luchtstraalweefmachines zijn er ook
weefmachineswaarbij de garen overgebrachtwor-
den via mechanische grijpers. Het voordeel bij de
luchtstraalweefmachines is dat de mechanische
grijpers niet aanwezig zijn en dat er hier dus ook
geen slijtage is. Ook kan er sneller gewerkt wor-
den aangezien er geen iner e van de grijper in be-
weging gezet moet worden.

II. D

Het doel van deze thesisopdracht bestaat erin de
druk in het drukvat, zie onderdeel 5 in Figuur 1,
te regelen zodat de wensdruk telkens bereikt is
wanneer de inser e start. Om de inser e te be-
grijpen moet er kennis zijn over het weefproces.
Over de volledigemachinelengte zijn er twee rijen
draden gelegen boven elkaar. Deze draden wor-
den telkens uit elkaar gehaald waarbij beide rijen
zich kruisen. De inser e is dan de fase in de volle-
dige machinecyclus waarin het gaar, via een lucht-
schot, geblazen wordt door de geopende draden
over de volledige lengte. Naast het regelen van de
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vatdrukmoet de regelaar een stabiel gedrag verto-
nen bij machinestart en bij grotere druksprongen.
Tijdens de regeling mogen de kleppen slechts één
keer schakelen per inser e. Hiermee wordt een
zo groot mogelijke levensduur nagestreefd.

De opdracht bestaat er dus in de bovenliggende
drukregelkring te ontwikkelen voor het vat op
basis van de uitlezing van de druksensor. Deze
regelkring wordt opgesteld met behulp van het
programma Matlab/Simulink. De differen aalver-
gelijkingen die het dynamisch proces beschrijven
zijn reeds opgegeven. Er moet een bepaalde filte-
ring uitgewerkt worden voor de uitlezing van de
druk van de vatdruksensor en de netdruksensor.
Dit om de gemiddelde druk te vinden op die loca-
es om terug te koppelen in de regelkring. Deze

filter is nodig omdat de drukuitlezing ruis bevat en
dus afwijkt van de werkelijke vatdruk.

Tenslo e zullen er nog enkele ini alisa epro-
gramma’s ontworpen moeten worden om de
noodzakelijke parameters van het model te bepa-
len. Er zijn parameters nodig om een correct mo-
del van het systeem op te maken, maar ook om
de regelkring te laten werken. De parameters no-
dig om het model op te stellen worden momen-
teel nog via enkele me ngen bepaald, maar zijn
jdrovend. Via een ini alisa eprocedure kunnen

deze parameters veel vlugger en automa sch af-
geleid worden.

III. R

Aan de hand van de gekende formules voor druk,
debiet enmassa is er een regeling opgesteld die de
vatdruk nauwkeurig kan regelen. Op basis van de
gekende differen aalvergelijking die de vatdruk
beschrij , wordt een combina e van feedback en
feedforward gebruikt om tot de uiteindelijke re-
geling te komen. Hierbij is de enige noodzakelijke
input het gewenste drukniveau in het vat. De re-
geling werkt zowel in normale werkingsgebieden
met kleine wensdrukken en druksprongen als in li-
mietsitua es. Tijdens de simula es wordt telkens
een vaste netdruk van 6,5 baro genomen. De een-
heid baro staat voor bar overdruk.

In Figuur 2 wordt het drukverloop weergegeven
waarbij het vat geregeld wordt op een wensdruk
van opeenvolgend 5,4 baro en 5,5 baro. Uit de
simula e blijkt dat de wensdruk zeer nauwkeu-
rig gevolgd wordt. De afwijking van de werkelijke
druk t.o.v. de wensdruk is niet groter dan enkele
mbar.
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Figuur 2: Drukverloop vat in normale werkingsgebied
met kleine druksprong

In Figuur 3 wordt het vatdrukverloop weergege-
ven wanneer deze geregeld is op een wensdruk
van opeenvolgend 5 baro en 5,5 baro. Hier is er
dus een grote druksprong gewenst, waardoor ook
de ontluch ngsklep gebruikt wordt. Uit deze si-
mula e blijkt dat ook bij grote druksprongen het
gewenste resultaat verkregen wordt. Opnieuw is
de afwijking van de werkelijke druk t.o.v. de wens-
druk niet groter dan enkele mbar.
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Figuur 3: Drukverloop vat bij grote druksprong

In Figuur 4 wordt het vatdrukverloop weergege-
ven bij eenwensdruk van 6,4 baro. Bij een netdruk
van 6,5 baro wordt er dus op de limietsitua e ge-
regeld. Hier is de regeling watminder nauwkeurig,
maar de afwijking is maximaal 15 mbar.
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Figuur 4: Drukverloop vat bij grote wenswaarde

Voor de regeling moet de debietsverandering ge-
kend zijn in func e van het volledige vatdrukbe-
reik, zowel bij het gebruik van de voedingsklep als
bij het gebruik van de ontluch ngsklep. Hiervoor
is een ini alisa eprogramma opgemaakt, dat bij
opstart van de machine uitgevoerd wordt.
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In Figuur 5 wordt een vergelijking gegeven van de
werkelijke debietsverandering en de berekende
debietsverandering voor de voedingsklep. Dewer-
kelijke debietsverandering wordt hierbij opgeme-
ten uit het simula emodel van de werkelijke ma-
chine in Simulink zelf. De gemeten debietsveran-
dering daarentegen volgt uit berekeningen geba-
seerd op de opgemeten vatdruk. Uit de figuur
volgt dat de gemeten debietsverandering prak-
sch gelijk is aan de werkelijke debietsverande-

ring. De rico’s van beide rechten hebben een af-
wijking van minder dan 0,2%.
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Figuur 5: Vergelijking debietsverandering in func e
van vatdruk voor voedingsklep

In Figuur 6 wordt een vergelijking gegeven van de
werkelijke debietsverandering en de berekende
debietsverandering voor de ontluch ngsklep. Uit
de figuur blijkt opnieuw dat het verschil tussen
beide minimaal is. Enkel bij rela ef kleine vatdruk
waar subsone stroming optreedt, is er een verschil
waar te nemen. De afwijking van de rico’s van de
rechten in dit gebied is ongeveer 15%. Deze afwij-
king is minder van belang, omdat de ontluch ngs-
klep in dit gebied bijna nooit gebruikt wordt. De
afwijking in het sonische gebied is ongeveer 0,1%.
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Figuur 6: Vergelijking debietsverandering in func e
van vatdruk voor ontluch ngsklep

Om het vat op de gewenste startdruk te brengen
wordt eveneens een ini alisa eprogramma door-
lopen. In Figuur 7 is het drukverloop van het vat

te zien bij opstart, wanneer de startdruk 2 baro is
en de wensdruk bij opstart 4,5 baro. Uit de figuur
blijkt dat de vatdruk nauwkeurig op de gewenste
waarde geregeld wordt bij opstart in een rela ef
korte periode. Hiervoor moeten de voedings- en
ontluch ngsklep samen slechts drie keer schake-
len.
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Figuur 7: Regeling van vatdruk op gewenste startdruk

IV. B

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
een exacte regeling van de vatdruk verkregen
wordt, met bovendien enkel deze vatdruk als op-
gemeten waarde jdens werking. Zowel bij grote
druksprongen als bij kleine druksprongen is de af-
wijking van de werkelijke vatdruk op de gewenste
vatdruk slechts enkele mbar, rekening houdend
met de aanwezige ruis op de vatdrukme ng. En-
kel wanneer de wensdruk dicht aanleunt bij de
netdruk is de afwijking wat groter, maar deze valt
nog binnen de vooropgestelde grenzen. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat deze resultaten
slechts op simula eniveau een nauwkeurig resul-
taat bekomen en nog niet kunnen gestaafd wor-
den met me ngen op een effec eve opstelling.

Uit de ini alisa eprogramma’s kunnen de para-
meters berekend worden die nodig zijn voor de
algemene werking van de vatdrukregeling. Uit de
simula es blijkt dat de berekende waarden, geba-
seerd op een me ng van de vatdruk, zeer nauw-
keurig aansluiten op de werkelijke waarden. Ook
kan de startdruk van het vat nauwkeurig geregeld
worden op de wenswaarde.

In tegenstelling tot de oude regeling, zijn er bij
de nieuwe regeling geen overshoots aanwezig bij
druksprongen. De druk wordt bijgesteld in één
schot, waarbij dit bij de oude regeling inmeerdere
schoten gebeurde. De nieuwe regeling werkt dus
veel sneller dan de oude regeling.


