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1 Bevezetés
A folyamatos műszaki fejlődéssel párhuzamosan, a gyártók nem titkolt szándékának
köszönhetően, egyre szélesebb, változatosabb termékskálával szolgálják ki a fogyasztói
igényeket. Az előállított termékek is egyre összetettebbé válnak. Ez a folyamat nem szűnő,
újabb és újabb kihívást jelent mind a gyártástechnológia, mind a szereléstechnika számára,
ami elsősorban az automatizálástechnikával szemben támasztott folyamatos flexibilitás
fokozási elvárásként érhető tetten. Az említett folyamatok kiszolgálását különböző
flexibilis mozgatóegységek végzik, ezek egyik csoportja a pneumatikus beavatkozó
egységek.
A pneumatikus rendszerek alapvetően sűrített levegővel működtetett egyenes vonalú
vagy forgó mozgás létrehozására képes beavatkozó elemek, számos előnyös
tulajdonságuknak köszönhetően az ipari szerelő-, és mozgatórendszerek fontos
építőelemei.
A pneumatikus munkavégző elemek elterjedten alkalmazzák abban az esetben amikor
az adott alkalmazás erőszabályozott beavatkozására van igény – mivel a sűrített levegő
nyomásának változtatásával annak a munkahenger dugattyújára kifejtett ereje könnyedén
állítható -, és/vagy a mozgatás a munkavégző elem két véghelyzetében állítható meg. A
sűrített levegő előállításának költsége miatt napjainkban sok esetben az elektromos
beavatkozó egységek kerülnek beépítésre. Az egyes alkalmazások hatékonyságát az 1.1.
ábra hasonlítja össze.
3
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Amennyiben valóban flexibilis automatizált rendszerről beszélünk, a pneumatikus
rendszerek csoportjából a pneumatikus szervorendszerek kínálnak megoldást, melyeknél a
szervo megnevezéssel történő megkülönböztetés a munkahengerben mozgást végző
elemnek – rendszerint dugattyújának – működtetésében rejlik. A szervopneumatikus
eszközök az iparban elterjedten alkalmazott pneumatikus rendszerektől annyiban térnek el,
hogy e rendszerek esetében a munkahenger pozicionálása nem csak a dugattyú löketének
két végpontjára korlátozódik, hanem a jellemző pontossági határokon belül a két végpont
között is tetszőleges pozíció felvételére képesek. Az ilyen manipulátorok pozíció és
erőszabályozott beavatkozók beépítését igénylik. A gyártók berendezéseik építésekor a
pneumatikus beavatkozókkal szemben a legtöbb esetben az elektromos beavatkozókat
alkalmazzák. Az ok nyilvánvalóan az elektromechanikus hajtóművek könnyebb
szabályozhatóságában, üzemeltethetőségében keresendő, ami mögött a pneumatikus
rendszerek jelentősen összetettebb modellezési igénye húzódik meg. Ez azt jelenti, hogy az
egyéb helyeken megfelelő szabályozási tulajdonságokat mutató szabályozók a
pneumatikus rendszereken alkalmazva nem képesek stabil, megfelelő dinamikájú
beavatkozás biztosítására. Ez érthető is, hiszen a pneumatikus beavatkozó egységek
kifejezetten alacsony merevsége miatt, az elektromechanikus eszközökhöz képest sokkal
összetettebb fizikai egyenletekkel írható le. Ennek megfelelően az első szervopneumatikus
rendszerek csak a 80-as évek második felétől váltak elérhetővé az ipari alkalmazásokhoz
(GAS-Automation 1985). 1998-ban került a piacra a Hoerbiger-Origa Servotec
szervopneumatikus rendszere [1]. A szervoszelepek vezérlő jelét szolgáltató analóg
szabályozóval behangolása, a PID- szabályozó beállításához hasonlóan potenciométerek
állításával lehetséges, a visszacsatoló jelet egy lineáris potenciométer szolgáltatja. A
berendezés használati utasítása az egyes potenciométerek feladatáról semmilyen
információval nem szolgál a behangolás a munkahenger lökethosszának a tápnyomásnak
és a terhelés függvényében egy iterációs állítási eljárással kerül behangolásra. A
pneumatikus eszközök piacán meghatározó szerepet betöltő Festo vállalat egy
proporcionális szervoszeleppel működtetett SPC 200-as rendszerének szabályozó
egységéről szintén nem szolgáltat a szabályozás típusáról információt, néhány publikáció
alapján azonban nagyon valószínű, hogy a szabályozó egzakt linearizációs szabályozási
struktúrával működik [2] [3].

9

Jellemző
Energia
tárolhatósága

Pneumatikus hajtás
könnyen, tartályban

Energia

legfeljebb 1km-re a

szállíthatósága

nyomásveszteség miatt

Üzemeltetési
költség
Szivárgás

10 egység
nem károsítja a
környezetet

Hidraulikus hajtás

Villamos hajtás

korlátozottan, gáz

akkumulátorral, (kémiai

segítségével

energiával)

legfeljebb 100m-re az

a legkönnyebb, csaknem

áramlási veszteségek

korlátlan távolságra,

miatt

hálózati veszteséggel

4 egység

1 egység

környezetszennyező

nincs

tűzveszélyes,
Környezeti hatás

robbanásbiztos

hőmérséklet változásra
érzékeny

hibás üzemeltetésnél
robbanásveszélyes lehet
erők, nyomatékok

Erők

6bar-nál 3·104 N

600bar-nál akár 3·106 N

mechanikus áttétellel
növelhetők, hatásfok
csökken

túlterhelésbiztos,
Túlterhelhetőség

túlterhelhető

nyomáshatároló védi a
rendszert a túlterheléstől

Sebesség

1,5m/s

0,5m/s

Pozícionálás
(gyakorlatban

Lineáris mozgás

Forgó mozgás

figyelése szükséges
tetszőlegesen kicsi,

0,01mm

0,01mm

elérhető felbontás)

Merevség

nem terhelhető túl, túláram

pl. piezotranszlátor
esetében.0,01 μm-ig

rossz, a levegő

jó, a folyadék

jó, az alkalmazott

összenyomhatósága

összenyomhatatlansága

mechanikus tagoktól és

miatt

miatt

áttételtől függően

egyszerű felépítésű

egyszerű felépítésű

forgó mozgásból; lineáris

munkahengerrel

munkahengerrel

motorral, piezomotor

kedvező

költséges, nagy

teljesítmény/tömeg

fordulatszám-nyomaték

könnyen kialakítható, jól

arányú beavatkozóval

áttétel valósítható meg

szabályozható, nagy

(nagy fordulaton kis

(alacsony fordulaton,

teljesítmény

nyomaték)

nagy nyomaték

1. táblázat Pneumatikus, hidraulikus és elektromos beavatkozó egységek jellemzőinek összehasonlítása

10

1.1

Tudományos előzmények

A sűrített levegővel, mint energiahordozóval történő munkavégzés tudatos
kihasználása a Ktesibios tervezte katapulttal a Kr. előtti évszázadokra nyúlik vissza. A Kr.
utáni 1. században egy alexandriai mérnök, Heron az oltár tüzének hőjével a templom
ajtajának nyitását-zárását automatizálta. A sűrített levegő alkalmazása ennek ellenére csak
a 19. században kezdett teret hódítani a vasúti mozdonyok fékezését ellátó sűrített levegős
berendezéssel, illetve a sűrített levegővel működtetett szerszámok használatával, melyek
elterjedt használatát mutatja, hogy nagyobb városokban (pl. Párizs) kiterjedt sűrített
levegős hálózatokat alakítottak ki melyek ellátására akár 106 Watt energiát igénylő
kompresszorhálózatot helyeztek üzembe. Az alacsony nyomású pneumatika az 1950-es
években a jelfeldolgozásban ígéretesnek számított, azonban az elektronika térnyerésével
háttérbe szorult. A sűrített levegős alkalmazások elemeit, tulajdonságait összefoglaló első
átfogó szakirodalmak megjelenése a múlt század közepére nyúlik vissza [4] [5], a
szervopneumatikus szabályozásra irányuló kutatások ezt követően kezdődtek meg. A
pneumatikus rendszerek szisztematikus kutatásában (identifikáció, szabályozástechnika) az
elmúlt évtizedekben a világ meghatározó pneumatikus berendezéseit gyártó vállalatai
mellett az aacheni egyetem kutatócsoportja jeleskedett. Prof. Backé [6], [7] témavezetése
alatt e témakörben számos publikáció és disszertáció született: [8], [9], [10], [11], [12],
[13].
A szervopneumatikus rendszerek ipari alkalmazása számos szakirodalomban
megtalálható, többek között [14], [15], [13] publikációkban. A pneumatikus rendszerek
fejlesztése napjainkban is tetten érhető, számos új eredményt bemutató publikáció, és
azokat összefogó kiadvány, könyv [16] [17] [18] formájában.
A pneumatikus rendszerek működtetésének irányítástechnikai jellegét tekintve
egyértelmű különbségek tapasztalhatók: míg egy általános munkahengerrel végzett
feladatokat tipikusan vezérléssel, addig a szervopneumatikus működtetés esetében
visszacsatolással (legtöbb esetben pozíció mérésével), ellátott szabályozórendszerrel kerül
kivitelezésre. Vezérlések esetében kiemelten fontos a rendszert jellemző folyamatok
előzetes ismerete, ez a szervopneumatikus működtetésre is javasolt, a rendszerre jellemző
nemlineariásokra való tekintettel.
A pneumatikus rendszerek nemlineáris, változó paraméterű tulajdonsága miatt a
kutatásokban eleinte a rendszer identifikációja volt hangsúlyosabb, egy-egy tématerület
részletesebb elemzésére szorítkozva. Schaedel [19] a pneumatikus alapelemeket, csöveket,
koncentrált paraméterű modellként elemzi, paramétereiket mérések segítségével határozza
meg. Napjainkban a pneumatikus elemek átömlési karakterisztikájának meghatározását az
ISO 6358-as szabvány egységesíti. Erre vonatkozó mérési eljárás átfogó ismertetését
találjuk Szente [20] munkájában.
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Leufgen [9] munkájában a munkahenger működtetését ellátó lehetséges
szelepelrendezéseket mutatja be, elemezve az egyes szeleptípusok konstrukciós és
szabályozási jellemzőit. Van der Merwe [21] szervopneumatikus szelep paraméter
identifikációját vizsgálta. Piepenbrink a szelep működését modellezte [22].
A sűrített levegővel működtetett rendszerek termikus hatásait sok modell figyelmen
kívül hagyja, holott a hővezetés a kamrák nem elhanyagolható nyomásváltozását
okozhatja. Munkájában Ohligschlaeger [8] a kamrában levő gáz mennyiségének,
nyomásának, és hőmérsékletének összefüggéseit taglalja. A kamrák töltése során az áramló
sűrített levegő termikus folyamatai– áramló gáz hőmérsékletmérésének nehézségei matt –
a kamrába beáramló gáz állapotváltozóinak elemzését, közelítő felírást találunk Kawakami
és munkatársai. [23] publikációjában, melyet Bobrow [24] és Göttert [2] szintén alkalmaz.
A munkahenger kamrájában zajló hőcsere folyamatát elemzi Carneiro és munkatársai. [25]
a munkahenger falain keresztül zajló hőcsere hővezetési tényezőjének gyakorlati
meghatározására.
A pneumatikus munkahenger működését befolyásoló súrlódás szerepe is hamar
világossá vált. Bialas [26] mérési eredményei rámutattak, hogy egy pneumatikus
munkahenger súrlódó ereje a tápnyomás és a dugattyú sebességének függvényben
jelentősen változik. Eschmann [10] dugattyúrudas munkahengerek tömítéseinek súrlódási
viszonyait vizsgálta. Vizsgálatai több tömítési kialakításra, és anyagra is kiterjedtek, a
súrlódó erőt a dugattyú sebességének és a kamrák nyomásainak függvényében szintén
vizsgálta. Az említett kutatási eredményeken továbbhaladva Muth [11] már nem csak a
munkahenger hanem a szelep súrlódási viszonyait is elemezte. A statikus súrlódási
modelleket a mérési eredmények ismeretében a dinamikus súrlódási modellek váltották fel,
melyek vagy alkalmazóik Dahl, a kutatók oktatási intézményének neve alapján LuGre
(Lund és Grenoble egyetemei), vagy a kutatócsoport szemináriumi ülésének helyszíne –
Leuven – nevén ismertek.
A pneumatikus rendszerek vezérlése során a legtöbb esetben a dugattyú mozgása a
munkahenger két végpontjára korlátozódik. A köztes pontokban lehetőség van további
ütközők beiktatásával köztes pozíciók felvételére, azonban belátató, hogy egy flexibilis
automatizált rendszer esetében ez nem elfogadható. Köztes pozíciók felvételére további
lehetőség a véghelyzet érzékelők jelének felhasználásával nyílik lehetőség, azonban
Muijtjens [27] mérési igazolták, hogy ez nagyságrendileg mindössze 10 mm-es
pozícionálási pontosság elérését teszi lehetővé.
Az első pneumatikus pozícionáló rendszerek az arányos szelepek hiányában a
hidraulikában használatos elemekkel gondolták megvalósítani - eredménytelenül. Az első
PID szabályozóval megvalósított pozícionáló rendszerek is kevés sikerrel jártak [28], [29].
Javulást a lineáris állapotszabályozás használata hozta, a pozíció jelének visszacsatolása
mellett a sebesség és a gyorsulás mért, pozícióból derivált jelével, vagy megfigyelő által
szolgáltatott jel használatával. Az állapotszabályozások ezzel együtt a pneumatikus
rendszerre jellemző paraméterváltozások következtében nem voltak hatékonyak [30], [31],
[24], [12], [2]. A megfelelő működés csak sok mérési elvégzésével, majd az eredmények
ismeretében a szabályozó paramétereinek adaptációjával javultak. A pozícionálás
pontosságának javítására és a tapadási súrlódás okozta hiba csökkentésére további
integráló tagot alkalmaztak [32], [12]. A szabályozó paraméterei az esetek egy részében
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gain scheduling [30], [12], vagy tensor product [33] [34] eljárással, más esetekben
empirikus összefüggésekkel [9], [13], vagy közvetlen adaptációs algoritmusokkal [29]
került meghatározásra [35], [36].
A lineáris vagy nemlineáris állapotszabályozások mellett a modellorientált egzakt
linearizálási algoritmust is alkalmazták pneumatikus rendszerekre. A rendszer viselkedését
leíró differenciálegyenletekből kiindulva [31], [37], [24]. Ez a szabályozási mód
mindazonáltal inkább csak értéktartó, szabályozás esetén volt hatékony, követő
szabályozásokra alig vizsgálták [2], és ebben az esetben sem került összevetésre egyéb
szabályozási algoritmusokkal.
A Fuzzy szabályozási algoritmusok több alkalmazási területen sikeres alternatívát
kínálnak, így a pneumatikus rendszerek esetében is. A PID szabályozónál kutatócsoport is
egyértelműen hatékonyabb szabályozót tervezett [38], [39]. A Fuzzy szabályozások
esetében tagsági függvényhatárok meghatározása okozza a legtöbb problémát. Éppen
ennek ötletes megválasztásával érte el Földi és munkatársai egyszerű pneumatikus
alkatrészekből épített hatékony szabályozást [40], [41], [42].
Robosztus tulajdonságának köszönhetően a pneumatikus rendszerek csúszómód
szabályozását sok kutatócsoport alkalmazta [33], [43], [44]. Magasabb rendű csúszómód
szabályozások esetében a gyorsulás kamranyomás értékekből való meghatározása a
komplex súrlódási jelenségek következtében zsákutcának bizonyult. A pozícióértékből
derivált gyorsulásértékekkel jó dinamikai és pozícionálási tulajdonságok érhetőek el:
Pandian [45], Laghrouche [46], Gyeviki [47], Zhao [48], Hodgson [49], Barth [50], Shih
[51].
Az említetteken kívül egyéb neurális háló alapú szabályozás elemzett Carneiro és
Almeida [52], [53]. Egyéb hibrid pneumatikus-piezoelektromos szabályozást vizsgáltak
Chiang és munkatársai [54].
A PWM szabályozás az iparban elterjedten használatos elsősorban abban a formában,
amikor egy útszelep PWM vezérlő jellel történő működtetése révén arányos szelepként
viselkedik. Ez az esetek többségében 3/2-es szelepek PWM vezérlő jellel történő
működtetését jelenti. Ilyen szelepek működtetését vizsgálta Akagi [55], Linzahi [56], Bone
[57]és Hodgson [58].
Az egyes szabályozások szisztematikus összehasonlítására vállalkozott Meuser [13] és
Busch [59].

13

2 Pneumatikus rendszerek jellemzői, felépítése
A pneumatikus végrehajtó elemek alapvetően sűrített levegővel működtetett lineáris
vagy forgó mozgás létrehozására képes eszközök.
A pneumatikus rendszerek energiaellátását, sűrített levegő forrását a kompresszorok
biztosítják. A kompresszorok tartályában a működéshez szükségesnél nagyobb nyomást
előállítanak elő, hogy azt a felhasználás helyszínén nyomásszabályozóval a kívánt
nyomásértékre lehessen állítani. Ennek ellenére kisebb-nagyobb mértékben, de mindig
számolni kell azzal, hogy légfelhasználás esetén a táplevegő nyomása ideiglenesen
csökken abból adódóan, hogy a léghálózat rendszer nem képes az elvétellel egyező
tömegáramú levegő utánpótlását biztosítani. Ezt a jelenséget, a felhasználás helye elé, a
rendszerbe kötött puffer tartállyal lehet mérsékelni, azonban teljes mértékben megszüntetni
nem lehet. Ezért további vizsgálatok során, az egyes összefüggések felírásakor a táplevegő
nyomásától való függést figyelembe vettem. A sűrített levegővel működtetett ipari
pneumatikus rendszerek 2-10 baros, úgynevezett magas nyomástartományon működnek, a
légköri nyomáshoz viszonyított jellemző tápnyomás értéke 6 bar.
A pneumatikus rendszerek alapvetően a táplevegőt biztosító egységből, szelep(ek)ből,
és munkavégző elem(ek)ből állnak. A kompresszor feladata a megfelelő nyomású sűrített
levegő előállítása, ami a léghálózat rendszeren keresztül jut el a felhasználás helyszínére. A
sűrített levegőből a szilárd és az esetlegesen kicsapódó folyékony szennyeződéseket
közvetlenül a felhasználás helye előtt beépített levegő előkészítő egységgel lehet szűrni.
Ezzel a berendezéssel lehet illetve a kívánt nyomásértéket is beállítani.
A pneumatikus rendszeren belül a szervo megnevezéssel történő megkülönböztetés a
munkahengerben mozgást végző elem – rendszerint dugattyúja – mozgatásában rejlik,
hiszen amíg szimplán pneumatikus rendszer esetén a munkahenger pozicionálása a
mozgási tartomány két végpontjára korlátozódik, addig a szervopneumatikus rendszer a
rendszerre jellemző pontossági határokon belül a két végpont között is tetszőleges pozíció
felvételére képes.
A működés irányítástechnikai jellegét tekintve is egyértelmű különbségek
tapasztalhatók. Amíg az általános munkahengerrel végzett feladatokat tipikusan
vezérléssel, addig a szervopneumatikus működtetés esetében visszacsatolással (legtöbb
esetben pozíció mérésével), ellátott szabályozórendszerrel kerül kivitelezésre. Vezérlések
esetében kiemelten fontos a rendszert jellemző folyamatok előzetes ismerete, ez a
szervopneumatikus rendszerre, annak nemlinearitásai, változó paraméterei miatt
fokozottan érvényes.

2.1 Pneumatikus munkahengerek
A pneumatikus munkavégző elemek lineáris beavatkozó mozgást létrehozni képes
egységei a pneumatikus munkahengerek. Általánosan használják a dugattyúrudas kivitelt,
azonban a kisebb beépítési helyet igénylő dugattyúrúd nélküli munkahengerek is
elterjedőben vannak. A szervopneumatikus rendszerek döntő többségében a munkavégző
elem egy dugattyúrúd nélküli munkahenger, felépítését a. 2.1. ábra szemlélteti. Ez a típus
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modellezés szempontjából a dugattyúrudas kivitelű munkahengerekhez képest éppen a
dugattyúrúd hiánya miatt előnyös, hiszen ebben az esetben a dugattyú kamranyomásokkal
terhelt keresztmetszete mindkét oldalon azonos nagyságú.

2.1. ábra Dugattyúrúd nélküli munkahenger felépítése

2.2 Pneumatikus rendszerek irányító elemei
A pneumatikus rendszerek irányító elemeinek feladata a sűrített levegő útjának,
mennyiségének befolyásolása. Az alkalmazott nyomástól és térfogatáramtól függően
beszélhetünk jelszintű, illetve teljesítményszintű alkalmazásokról. Ugyan előbbiek az
elektronikus elemek térnyerésével háttérbe szorultak, utóbbiakat az iparban ma is
elterjedten használják. A munkahengerek kamráinak töltését és leszellőztetését, a sűrített
levegő áramlását befolyásoló, irányító elemek közül az útszelepek végzik.
A csupán fix pozíciók felvételére képes pneumatikus szelepeken kívül léteznek köztes
állapotokban üzemeltethető szelepek is, amelyek szervo-, vagy arányos (proporcionális)
szelep néven ismertek. Itt a szeleptest a véghelyzetek közötti intervallumon belül
tetszőleges pozíció felvételére képes, ezáltal az arányos szelep nem csak az áramlási utakat
képes befolyásolni, hanem az azok között áramló levegő térfogatáramát is.

2.2.1 Útszelepek
A pneumatikus útszelepek (továbbiakban szelepek) legelterjedtebb és legismertebb
típusa a két pozíciót felvenni képes elektromágneses működtetésű rugó-visszatérítéses
szelep. Ennél a kialakításnál a szeleptestet a rugó tartja az egyik végpozícióban, azaz
alaphelyzetben, a működtetett állapotot pedig az elektromágnes segítségével veszi fel, és
ebben a helyzetben is marad, amíg a megfelelő feszültség a tekercs pólusai között
biztosított. Ezek a monostabil szelepek, hiszen ha a pólusok között nincs feszültség, akkor
egy stabil pozíciót vesznek fel. Ezzel szemben a bistabil szelepek kikapcsolt állapotban is
képesek mindkét véghelyzet megtartására, a szeleptest mindkét irányú elmozdítását
elektromágnes biztosítja. A szelepek megkülönböztethetők aszerint, hogy működés közben
egy vagy több áramlási utat képesek befolyásolni, lehetnek egy- vagy többutasak. Az
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egyutas szelep csak egy áramlási út nyitására és zárására képes, a többutas szelep ezzel
szemben a szeleptest különböző pozícióiban eltérő pneumatikus csatlakozási pontok között
biztosít áramlást.
A 2.2 ábra néhány gyakran alkalmazott pneumatikus szelep sematikus rajzát mutatja.
Elnevezésüket a szelep pneumatikus csatlakozási pontjainak és a szeleptest által felvehető
pozíciók száma alapján kapják. Az ábrán sorrendben egy 2/2-es, egy 3/2-es és egy 5/3-as
útszelep jelképi jelölése látható. Az 5/3-as szelepet tekintve az többutas, mivel az áramlás
útját 5 csatlakozási pont között képes befolyásolni. Tri-state szelepek három stabil állapot
felvételére képesek. A szeleptest mozgatása természetesen nem csak elektromechanikus,
hanem mechanikus és pneumatikus elven is történhet, sőt gyakori ezek vegyes
alkalmazása.

2.2 ábra Útszelep típusok

A pneumatikus szelepek kialakítását illetően a tolattyús szerkezet a legáltalánosabb. A
2.3. ábra egy 2/2-es egyutas útszelepet ábrázol. Természetesen többutas szelepek esetén a
pneumatikus csatlakozások helye és a tolattyú geometriája úgy van kialakítva, hogy a
különböző szelepállásokban változzanak a kivezetések közötti összeköttetések. Az ábra
ugyan csak a működési elvet hivatott bemutatni, fontos azonban megjegyezni, hogy a
kamrákat valójában a tolattyú és a szeleptest közötti tömítések választják el egymástól.

2.3. ábra Tolattyús szelep nyitott és zárt állapotban

2.2.2 Arányos szelepek
A kialakítást illetően az arányos szelepek két osztályba sorolhatók aszerint, hogy a
szeleptest az átömlési keresztmetszeteket a szeleptest elmozdulásával vagy annak tengelye
körüli elfordulásával hozza létre.
Az általánosan használt útszelepekhez hasonlóan, a tolattyús kialakítású pneumatikus
arányos szelepeknél a kapcsolást a szeleptest axiális elmozdulása biztosítja. Azokkal
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ellentétben, az arányos szelepeknél a villamos jel hatására a tolattyú nem kapcsolásszerűen
átvált, hanem a villamos jellel arányos mértékben mozdul el, ezáltal a villamos jellel
elvben arányos térfogatáram változást hozva létre. Az arányos szelepek esetében
különösen fontos, hogy a bekötéséhez használt belső csőátmérő és a további áramlási
keresztmetszetek a szelep névleges méreténél nem lehetnek kisebbek, hiszen a sűrített
levegő térfogatáramát minden esetben a legkisebb keresztmetszet határozza meg. [60]
A tolattyú mozgatására különféle elektromechanikus megoldások léteznek. A
következőkben egy arányos elektromágneses működtetésű pneumatikus szervo-szelep
kialakítás kerül ismertetésre.
szelep ház

szeleptest (tolattyú)

elektronika ház

2.4. ábra Tolattyús szervo-szelep arányos elektromágneses működtetéssel

A 2.4. ábra egy arányos mágneses pneumatikus szervo-szelep metszeti rajzát
ábrázolja. Az elektromágnes az – arányos szelepek jelentős részénél – alkalmazott
kapcsoló üzemet létrehozni képes mágnes továbbfejlesztése, mivel a különleges
kialakításnak köszönhetően a tolattyúra továbbítható állandó erő hozható létre. Az
armatúrában speciálisan kialakított nem mágneses rész úgy befolyásolja a mágneses
fluxust, hogy a mágneses erővonalak „linearizálódnak”. Így a maximális gerjesztő erő
ugyan kisebb, mint kapcsoló mágnesek esetén, viszont a villamos jellel arányos szeleptest
elmozdulást eredményez. Az elektromágnes által kifejtett erő egy rugóerő ellenében hat, a
tolattyú kívánt mértékű elmozdulását biztosítva. További elterjedt megoldás, hogy a
szeleptest pozícionálását egy belső pozíciószabályozó kör végzi, a szeleptest pozíciójának
folyamatos mérése mellett. A sűrített levegő áramlásának irányán a szelep
elektromágnesének speciális működtetése azonban nem változtat. A középhelyzethez
viszonyítva a szeleptest egyik irányú elmozdulása esetén egy kamra sűrített levegővel való
töltése, azzal ellentétes irányú elmozdulása esetén pedig annak leszellőzése megy végbe
[15]. A középső állapot rend szerint zárt állapotként kerül kialakításra, azonban ennek
ellenére ebben az állapotban a sűrített levegő szivárgása sok típus esetében nem
elhanyagolható mértékű. A kamrák nyomásának tartása a szabályozó rendszer folyamatos
beavatkozását igényli.
A pneumatikus szervo-szelepek másik családját a forgó szeleptestű arányos szelepek
alkotják. Ahogyan a 2.5. ábra szemlélteti, a kialakítás alapelve, hogy a szeleptesten és a
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hüvelyen megfelelően elhelyezett furatok a szeleptest forgatásával nyitják vagy zárják a
szelep átömlési keresztmetszeteit a tápnyomás vagy a leszellőzés irányába. A szeleptest
forgatásához kis energia befektetés szükséges, mivel a tolattyús szelepekhez viszonyítva
kisebb a sűrített levegő visszahatása a szeleptestre.

2.5. ábra Forgó szeleptestű szervo-szelep

A forgó szeleptestű arányos szelepek szeleptestét egy hajtómű nélküli DC-motor
közvetlenül forgatja. A motor és egyben a szeleptest szögelfordulását egy Hall-szenzoros
szöghelyzet érzékelő méri, amelynek jelét az illesztő áramkör elektronikája a referencia
szöghelyzettel összehasonlítja, és a motor szükséges elfordulását szöghelyzetszabályozással biztosítja.
Az arányos szelepek alkalmazása az átömlési keresztmetszet állításával azt vetíti előre,
hogy a nyomásviszonyok függvényében, mégis a töltés során a tápnyomás eléréséig
képesek egy kamra nyomásának növelésére. Az általános útszelepek esetében ez igaz is,
viszont az arányos szelepek esetében azok konstrukciós kialakításából fakadóan a
szivárgási veszteségek akár a kis töltő tömegáramok egészét elvezetve nem
elhanyagolható mértékben befolyásolják a kamrák nyomásának kialakulását. Ez
azonban nem csak hátrány, hiszen lehetőséget kínál a kamra nyomásának közvetlen, a
szelepre kapcsolt feszültséggel történő befolyásolására is (lásd 2.6. ábra). A jelenség a
qm=0 síkban figyelhető meg, a szelepvezérlő jelét 5 és 6 V között állítva pA kamra
állandósult nyomása 0,5 – 5,5 bar közötti értékre áll be.
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qm [kg/s]
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2.6. ábra ORIGA szervoszelep kamra töltési tömegáram karakterisztikája a kamranyomás és a
szelepvezérlő feszültség függvényében 6 bar-os tápnyomás esetén

Egy arányos szelep esetében tehát az u vezérlő feszültség állításával a szeleptest
szelephüvelyben való szögelfordulása, vagy elmozdulása révén lehet beavatkozni. A
szeleptest és a szelephüvely furatainak átfedése a szűkítő keresztmetszet miatt töltő (Rfbe)
és leszellőző (Rfki) fojtás értékekkel jellemzett pneumatikus ellenállásnak minősül. A
kamra vagy kamrák térfogatárama ezeknek a fojtásoknak az értékétől, valamint a
pillanatnyi kamranyomás nagyságának függvényében alakul ki, amennyiben mind a
tápnyomás, mind a környezeti nyomás állandó értékűnek tekinthető.
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3 Szervopneumatikus rendszerek modellezése
A szervopneumatikus rendszer működtetéséhez, szabályozásához előnyös a rendszer
modelljének felírása, többek között a szimuláció iránti igényből fakadóan. Egy
nemlineáris, változó paraméterű rendszer esetében az optimális szabályozási algoritmus
kiválasztása nem triviális. Ebben a modell ismerete fontos szerepet tölt be, továbbá a valós
működést leképző modellel lehetőség nyílik, hogy a megtervezett szabályozót ne csak
magán a berendezésen, hanem egy biztonságos, számítógépes szoftverkörnyezetben
lehessen próbálni. A modellalkotás első lépése a korábban bemutatott pneumatikus
elemekből felépített rendszer megismerése, vizsgálata.
A pneumatikus rendszer két legfontosabb eleme a munkahenger és annak kamráit
sűrített levegővel ellátó szelep vagy szelepek. A 3.1. ábra egy dugattyúrúd nélküli
munkahenger két, egymástól független működtetést lehetővé tévő arányos szelepes
kialakítást ábrázolja. A szabályozó számára a visszacsatolást a dugattyú elmozdulásának
(x) és kamra nyomásainak (p1, p2) távadói szolgáltatják. Az ábrázolt szabályozás az
ábrának megfelelő esetben decentralizált módon történik, azaz a külső pozíciószabályozási körön belül a nyomások szabályozását ellátó belső szabályozókör található.
x

pA
előírt
pozíció

kompenzáló erő

pozíciószabályozás

F

pB

nyomásszabályozás

u
A vizsgált
rendszermodell
határa

3.1. ábra Szervopneumatikus rendszer egyetlen arányos szeleppel

A pneumatikus rendszerek másik tipikus működtetési módja, amikor a kamrák töltését
nem két egymástól független, hanem egy szelep végzi. Ez a beszerzési költségeket tekintve
egyértelműen gazdaságosabb, azonban a kamrák egymástól független töltése,
leszellőztetése nem lehetséges, ami a beavatkozást sok esetben nehézkessé teszi. Egy ilyen
elrendezést mutat be a 3.2. ábra, ahol a munkahenger bal és jobb kamrája a szeleptest
működtetésének függvényében tölthető, vagy üríthető.
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3.2. ábra Egy arányos szelepes pneumatikus rendszer elvi felépítése a meghatározó fizikai
jellemzőkkel, középhelyzetben levő, pneumatikus csatlakozási pontokat lezáró szeleppel

A töltési-leszellőzési tömegáramok irányát a szelepbe jelölt nyilak iránya szemlélteti
(3.3. ábra). Működés során a nyíllal jelölt egy vagy több tömegáram értéke nulla is lehet.

3.3. ábra Szervoszelep elvi ábrája a) bal kamra leszellőztet jobb kamra tölt b) bal kamra tölt, jobb
kamra leszellőztet
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3.1

Pneumatikus pozícionáló rendszer mechatronikai szemléletű
modellje

A pneumatikus rendszer mechatronikai szemléletű modelljének felírását indokolja,
hogy az három különböző technikai rendszerből – mechanikus transzlációs, pneumatikus,
és termikus – épül fel. A működés szempontjából a három technikai rendszer közül a
mechanikus transzlációs és a pneumatikus rendszer együttes hatása domináns. A
hálózatelméleti felírás azzal együtt is hasznos, hogy tudjuk, a pneumatikus rendszerek
jellemzői a nemlineáris összefüggések és a változó paraméterek, míg a mechatronikai
szemléletű felírás elsősorban lineáris rendszerek esetében előnyös. A pneumatikus rendszer
linearizált modellje több publikációban is megjelenik a rendszer paramétereinek
identifikációja esetében, vagy az egyes szabályozók szimulációs vizsgálatára használva
többek között Schillings [12] Göttert [2], Czmerk [61] [62] [63] munkáiban. A
mechatronikai szemléletű modellezés szempontjából lényeges összefüggések felírása útján
feltárt kapcsolat, a pneumatikus és a mechanikus egyenes vonalú, (vagy akár forgó)
rendszer eszköztárának elemein keresztül vizuálisan könnyen értelmezhetően mutatja be az
egyes folyamatok egymásra gyakorolt hatását. A modellezésre hálózati vagy impedancia
módszer néven két megoldással nyílik lehetőség. Ezek közül itt a felírás a hálózati
módszerrel történik, amelyben a kereszt- és átmenő változók közötti kapcsolatokat ismert
fizikai törvények segítségével írjuk fel [64].

3.1.1 Mechatronikai eszköztár ismertetése mechanikus egyenes
vonalú és pneumatikus rendszerre
A felíráshoz az egyes fogalmak tisztázása szükséges, hogy az eltérő típusú rendszerek
állapotváltozói, a passzív elemek egymás közötti kölcsönös megfeleltethetősége világos
legyen. A vizsgált rendszerek mennyiségtől függő, megmaradó fizikai mennyiségei a
mechanikai rendszer esetén az impulzus, míg a hidraulikus rendszernél a térfogat (a
folyadékok a vizsgált tartományon gyakorlatilag nem összenyomhatók), pneumatikus
rendszer esetén a gázrészecske tömeg. Ezek az extenzív mennyiségek Az ún. intenzív vagy
helyhez kötött (lokális) mennyiségek mechanikai rendszerek esetén a sebesség, illetve
hidraulikus és pneumatikus rendszernél a nyomás. Ha a tér két pontjának lokális változói
(intenzívek) eltérő értékűek, és a két pont között passzív elem (energiatároló, vagy
disszipatív elem) helyezkedik el, akkor az intenzív mennyiségek különbsége kiváltja a
passzív elemen az extenzív mennyiség áramlását, áramát. Ez az áramló mennyiség a
mechanikai rendszerben az erő, hidraulikusban a térfogatáram, pneumatikusban pedig a
tömegáram vagy térfogatáram.
Az 2. táblázat a jelen feladat során alkalmazott technikai rendszerek változói mellett a
passzív elemeket is felsorolja, melyek az átmenő és a keresztváltozó közötti kapcsolat
valamely formájának leírásában vesznek részt. A táblázatban az energiatárolók az energia
tárolásának jellege szerint csoportosítva láthatók. Az energiatárolók mellett fontos szerepet
töltenek be a disszipatív elemek.
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2. táblázat Mechanikus transzálációs és hidraulikus-pneumatikus rendszerek változóinak
származtatása

Mechanikus rendszerekben disszipatív elemnek a súrlódás tekinthető, pneumatikus
rendszerek disszipatív eleme a szabad áramlás ellenében ható fojtás. A valóságban a
pneumatikus elemek mindegyike rendelkezik kisebb-nagyobb ellenállással, melyek
értékének meghatározása külön szakterületekre tartozik [65] [20]. A pneumatikus rendszer
hálózati modelljének készítése során lényeges, hogy ebben az értelemben a szelepek is
fojtásnak tekinthetőek. Ezen változtatható ellenállások értéke a nyitási keresztmetszet
változtatása révén módosul.
A pneumatikus kamrák kapacitásának légrugóként való viselkedése közismert, a
kamra rugómerevsége annak kapacitásából származtatható. Levezetéséhez a kamrában
levő sűrített levegő állapotváltozását adiabatikus reverzibilis, folyamatként, figyelembe
véve (azaz a kamra falain a komprimálás, illetve expandálás során hőcsere nem megy
végbe) írható fel:
·

=

.

(3.1)

ahol n a politropikus exponens, izentróp folyamatokra n=κ=1,4 értékkel veendő
figyelembe. Amennyiben a dugattyú mozgatása nem gyorsan történik, a kamra falain
keresztül létrejövő hőcsere elkerülhetetlen, ennek következménye, hogy (3.1) képlet
n=1..1,4 közötti politropikus kitevő értékkel számítandó. Szélsőséges esetben érvényes az
izoterm állapotváltozást leíró politropikus kitevő n=1 értéke. A két mennyiség egymáshoz
viszonyított változása variációszámítással lehetséges. Ezt (3.1) összefüggésre elvégezve a
a pneumatikus kapacitás a következő alakban írható fel:
=

·

(3.2)

A vizsgálandó pneumatikus rendszer egy pneumatikus és egy mechanikus
részrendszerből áll. Az ezek közötti kapcsolatot az ún. energia-átalakítók biztosítják.
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Az energia-átalakítók a két rendszer kereszt- és átmenő változói között teremtenek
kapcsolatot, mégpedig a dugattyú A keresztmetszetének felhasználásával:
=−
=

1

·

(3.3)

·

(3.4)

ahol a térfogatáram a tömegáramból és a sűrített levegő sűrűségéből számítható, ami
kellően pontos közelítést tesz lehetővé a munkahenger működtetésének leírására.
1
= ·
(3.5)
A (3.3) és (3.4) összefüggések az energia-átalakítók fordító váltó csoportjába
tartoznak, hiszen nem csak két eltérő típusú rendszer, hanem eltérő típusú (kereszt, ill.
átmenő) változói közötti kapcsolatot írnak le.
A kamrák pA, pB nyomásai a kompresszor által a légköri pR nyomáshoz képest
előállított túlnyomást, mint tápnyomást pS felhasználva épülnek fel. A kamrák a szelepek
vagy szervoszelepek révén, a keresztmetszetek állításával, azaz egy-egy fojtáson keresztül
(RSA, RSB) tölthetők. A (szervo)szelepek viszont nem csak a kamrák töltésének, hanem
leszellőztetésének (RRA, RRB) feladatát is ellátják, amikor is a kamrában uralkodó
túlnyomás a környezeti légköri nyomás irányába távozhat. A levegőmolekulák tárolása
CpA, CpB kapacitással, a kamrák térfogataiban nyomáson keresztül valósul meg.
A hálózati módszer segítségével modellezett pneumatikus-mechanikus rendszer
struktúra gráfját a 3.4. ábra mutatja be. A két részrendszer egymásra hatása – energiaátvitel
– a már említett fordító váltón keresztül történik, a kamrákban létrehozott nyomás a
dugattyú felületén ébredő erőként jelenik meg. Ez az erő, pontosabban a két kamra által
kifejtett erő különbsége tudja mozgatni a dugattyút a súrlódás legyőzésével. A mechanikai
rész az m tömegű dugattyú mellett lineáris rendszerként kezelve bv viszkózus súrlódási
együtthatóval modellezhető. A valóságban a munkahengerek súrlódási viszonyai ennél
sokkal összetettebbek. A súrlódó erő modellezésére sok esetben nem elegendő csak a
viszkózus csillapító tag alkalmazása, hanem Coulomb, és úgynevezett Stribeck taggal is
kiegészítendő, ennek részletesebb bemutatására a következő fejezetrészekben kerül sor.
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3.4. ábra Pneumatikus rendszer struktúragráfja

A pneumatikus rendszert a kompresszor látja el sűrített levegővel, a munkahenger
működtetéséhez a légköri nyomást meghaladóan általában 6 baros túlnyomást biztosítva. A
bemutatott struktúragráf felépítést tekintve logikailag helyes, azonban az egyes
keresztváltozók kezelése, valamint a szelepvezérlő jeleinek bemenetként való
megjelenítése problematikus. A probléma kezelését egy egyszerűsített modellen
hatékonyabban be lehet mutatni.
A működést tekintve ez az egyszerűsített modell a pneumatikus rendszer
alapösszefüggéseinek bemutatására alkalmas, elsősorban a munkahengerben zajló
folyamatokat leírva. Az egyszerűsített modell esetében (3.5. ábra) a szelepek töltési,
leszellőzési keresztmetszeteinek leírását elhanyagoljuk, a hangsúlyt a kamrák nyomásának
kialakulására helyezve. A szelepek működése mindkét kamra esetében qV térfogatárammal
jellemzett, magukban hordozva az egyes nyitási keresztmetszetek összefüggéseit. A
térfogatáram források a munkahengerek kamráinak kapacitását a kamrákba be- és kiáramló
levegőmennyiség révén töltik és ürítik. A kamrák nyomásából fakadó erők a mechanikus
részre hatva, mozgatják a dugattyút.
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3.5. ábra Pneumatikus rendszer egyszerűsített struktúragráfja

A pneumatikus részt a mechanikus oldalra áttranszformálva, az átfordító váltó miatt
a pneumatikus kapacitások rugómerevségnek feleltethetők meg. Levezetésünkhöz a
„rugókban” tárolt energia megmaradását használjuk. A mechanikai rugóval tárolt energia:
=

1
·
2·

(3.6)

A pneumatikus kapacitással tárolt energia (analóg a villamos rendszer kapacitásában
tárolt energiával):
=

1
·
2

·

(3.7)

Azonos energiamennyiség tárolása esetén (3.6), és (3.7) összefüggést egymással
egyenlővé téve, továbbá az átfordító váltó (3.3) összefüggését felhasználva
meghatározható a pneumatikus kapacitásból kifejezett pneumatikus rugómerevség:
=

(3.8)
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3.6. ábra Analóg mechanikai modell struktúragráfja

Mechanikus analóg modellel a szakirodalomban több helyen is lehet telálkozni,
azonban ezek leírása több esetben sem megfelelő. Ugyan Eschmann [10] helyesen ismeri
fel, hogy a dugattyú, és a mozgatott tömegre két pneumatikus rugón keresztül lehet hatni,
azonban a modellezett rugóinak másik végpontjai rögzített, nulla sebességpontokhoz
kapcsolódnak, ami a valós modell működését nem adja vissza. Ezen túlmenően
megelégszik a rugómerevségek egyszerű összegzésével is, a rugalmassági modulus
válozását nem vizsgálja, pedig ahogy egyes anyagok anyagjellemzőinek esetében [66], úgy
a pneumatikus kamra mint légrugó esetében is fontos jellemző [67], [68].
A bemutatott egyszerűsített struktúragráfnak megfelelő mechanikai rendszermodell
(3.7. ábra) alakja nem meglepő, a sebességforrások megjelenése már inkább szokatlan.
Használatuk azonban a pneumatikus rendszer tömegáramainak korlátozott volta miatt, a
tömegáramok a kamráknak a tápnyomás és a környezeti nyomás értéke közötti
ingadozásának eléréséig lehetséges, természetesen ennek megfelelően a sebesség
gerjesztések is csak behatárolt értékeket vehetnek fel. Az analógiából továbbá az is
következik, hogy a mozgatott tömeg a munkahenger lökethosszának megfelelő
tartományon belül mozog.
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b

3.7. ábra Analóg mechanikai modell
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Dualóg átszámításnál a források típusa is ellentettre vált, így lesz a pneumatikus
átmenő forrásból mechanikai keresztváltozó. A pneumatikus rendszer kamrái a nyomással,
mint keresztváltozóval tárolnak energiát.
A pneumatikus munkahenger kamrái légrugóként viselkednek, rugómerevségük
döntő hatással van a rendszer viselkedésére.

3.2 Pneumatikus munkahenger merevsége a kamranyomások és
a pozíció függvényében
A beavatkozó egységek meghatározó tulajdonsága a már felvett pozíció tartásának
képessége. A külső erőhatásokkal szemben kifejtett ellenállást a rendszerjellemzők
határozzák meg. A pneumatikus rendszer esetében a kamrák sűrített levegőjének
szivárgásából fakadó nyomáscsökkenésének korrigálása is figyelmet érdemel. Ennek
korrigálására javaslat a szelep működtetését elemző fejezetben kerül bővebben kifejtésre.
A külső erőhatásokkal szembeni ellenálló képesség két meghatározó tényezője a
munkahenger tömítésének merevsége és a kamrák nyomásváltozásából fakadó visszatérítő
hatás. A tömítés rugómerevségének a dugattyú felvett pozíciójának szűk környezetében a
tapadás megszűntének pillanatáig a terhelő erővel szembeni visszatérítő hatása van. A
továbbiakban az elmozdulás következtében létrejövő kamra nyomásváltozások visszatérítő
hatásának kifejtésére, elemzésére kerül sor.
A pneumatikus munkahenger kamrái egymással szembe fordított pneumatikus
rugóként viselkednek. Egy anyag vagy szerkezet adott terhelést figyelembe véve annál
merevebb minél kisebb deformációt szenved el. A szilárdságtanban a rugalmasság,
egyúttal merevség jellemzésére a rugalmassági modulus, vagy Young modulus
használatos. Az anyag terhelés hatására bekövetkező fajlagos deformációját leíró
összefüggés:
=

(3.9)

A szilárdságtanban gyakran alkalmazott az ún. Hooke törvény, amely bizonyos
szerkezeti anyagok (pl. a fémek jelentős része) rugalmassági tartományán belül a
terheléstől független rugalmassági modulusát használja fel a terhelés és a deformáció
közötti összefüggés leírására. A gázok esetében a rugalmassági modulus nem csak az
anyagjellemzőktől, hanem a terheléstől is függ, ezért ennek további elemzése szükséges.
A (3.9) egyenlet átalakítása azonban a pneumatikus rendszerekre is érvényes
összefüggés felírását teszi lehetővé. Az összefüggés számlálójában a húzó-, illetve
nyomófeszültség az adott keresztmetszetre ható terhelő erő és a keresztmetszet hányadosa
szerepel:
=

(3.10)
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A (3.10) összefüggést pneumatikus munkahengerre vonatkoztatva az egy kamra A
keresztmetszettel rendelkező dugattyújára ható F erőből számítható p nyomásnak felel
meg.
A (3.9) összefüggés nevezője fajlagos hosszváltozást jelent:
=

(3.11)

A pneumatikus munkahenger esetében ez az A keresztmetszetű kamra fajlagos
hosszváltozásának felel meg, így a (3.9) összefüggés a következők szerint alakul:
=

(3.12)

·

A gázok állapotváltozását leíró (3.1) összefüggés az n politropikus kitevő értékének
függvényében az adiabatikus reverzibilistől az izoterm állapotváltozás közötti vegyes
állapotok leírására is alkalmas. A gáz, politropikus állapotegyenletében a kamra térfogatát
a kamraátmérő és a kamrahossz segítségével felírva:
·

=

·

·

=

.

(3.13)

A (3.13) összefüggés elmozdulás szerinti deriválásával a kamra nyomásának
elmozdulás szerinti változásával a rugalmassági modulus kifejezhető:
=

·

(3.14)

A (3.14) összefüggésből látható, hogy a pneumatikus rendszer (kamra) rugalmassági
modulusa nem állandó, hanem a nyomással egyenesen arányosan növekszik.
A pneumatikus munkahenger megkívánt pozíció felvétele és tartása esetében a kívánt
pozíció felvétele egyben azt is jelenti, hogy beavatkozásra nincs szükség, a munkahenger
szelepe(i), zárt állapotban van(nak). Ennek megfelelően a munkahenger kamrái is zárt
rendszernek tekintendők. A kamrák, valamint a munkahenger lökethossz szerinti eredő
rugómerevségének meghatározására célszerű a nyomásváltozásokat mindkét kamrára
külön-külön kicsi, Δx elmozdulásra felírni. Ismert, hogy a munkahenger l lökethosszán
kívül is vannak káros- vagy holtterek, amelyet a hengerfedelek, csatlakozók, csövek belső
térfogatai képeznek. A kamrák sűrített levegőjének állapotváltozásában ezeknek a
térfogatát is figyelembe kell venni, ahogy azt a 3.8. ábra munkahenger fedeleinél rajzolt
szaggatott vonal jelöli, még akkor is, ha a dugattyú az azok képezte végpontokba nem
képes eljutni. A munkahenger dugattyújának vastagsága szintén figyelembe véve, mely
szempontokat együttesen lk kiterjesztett munkahenger lökethossz vesz figyelembe.
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3.8. ábra Pneumatikus munkahenger elvi ábrája az állapotváltozókkal

A munkahenger dugattyújának sűrített levegővel való pozícióban tartása kis
kitérítéssel szemben csekély ellenállással bír, viszont a kitérítés nagyságával a kamrák
nyomásváltozásából fakadó visszatérítő erő növekszik. A munkahenger merevségének
felírásra a politropikus állapotegyenlet (3.13) alakjából kell kiindulni mindkét kamra
esetében kicsi Δx elmozdulást feltételezve.
·
·(

·

·

=

·( +

·

− ) =

·

·(

)

− −

(3.15)
)

(3.16)

Mindkét kamrára felírt összefüggés esetében a kamrák dugattyújának keresztmetszete
nem változik, így azzal egyszerűsíteni lehet. Az egyszerűsítés mellett fontos eredmény,
hogy a kamranyomások nem függnek a dugattyú keresztmetszetétől, azaz a
kamranyomások változásának levezetése mind dugattyúrúd nélküli, mind
dugattyúrudas munkahengerekre érvényes. A számított visszatérítő erő nyomással és a
dugattyú keresztmetszettel egyenesen arányos, azaz a visszatérítő erő az effektív
keresztmetszettől nem független.
A cél a kamrák nyomásváltozásainak kifejezése a dugattyú elmozdulásának
függvényében, (3.15) és (3.16) összefüggés átalakításával:
=

=

−

−

=

=

·

·

( +

)

−1

( − )
−1
( − − )

(3.17)

(3.18)

Az egyenletek jobb oldalát közös nevezőre hozva:
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=

=

−

−

=

=

·

−( + )
( + )

·
(

− ) −( − −
( − − )

Az összefüggés számlálóinak összevonása ( +
lehetséges:
( )=( +

) =

+

·

(3.19)

·

)

)

hatványsorba fejtésével

· ( − 1) ·
2

+

(3.20)

·

+⋯

(3.21)

A felíráshoz a hatványsor első és második tagját felhasználva, a sor hibája becsülhető
a sor maradék tagjának hatványfüggvényével.

=

·

=

·

−(

(

+ ·
( + )

)

·

=−

− ) − [(

=

− ) + ·(
( − − )
·( − )
·
( − − )

·

·
( +

·

− )

·

·
)
]

(3.22)

=
(3.23)

A nevezőben mind x, mind lk-x értékéhez képest Δx kicsi, ezért a nevezőben ( +
) = , illetve ( − − ) = ( − ) egyszerűsítés lehetséges.
=−

=

·

·

·
·(

·

=−

− )
·
( − )

=

·

·

(3.24)

·

·

(

− )

(3.25)

A(3.24) és (3.25) összefüggésekből, a vártaknak megfelelően látható, hogy a
dugattyú elmozdítása az egyik kamrában csökkenő, a másikban növekvő nyomáshoz vezet,
visszatérítő erőt kifejtve.
=

−

=

·

·

(

− )

+

·

·

(3.26)

A (3.26) összefüggés átalakításával:
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=

−

=

·

·(

·

− )+
·( − )

·

(3.27)

Amennyiben a dugattyúra ható erő alatt mindkét kamrában azonos (pA1=pB1), a
nyomás:
=

·

·

·(

− )+
·( − )

·

=

·

·

·

·(

− )

(3.28)

A kamrák kiindulási nyomására vonatkoztatott visszatérítő nyomás kifejezhető:
=

·

·

·(

(3.29)

− )

A (3.29) egyenlet a relatív visszatérítő nyomásról ad információt kis elmozdulások
esetén. A valóságot pontosan tükröző érték megadása nem lehetséges, hiszen a kamrákban
levő gáz hőcseréjétől függően az állapotváltozás az izotermtől az adiabatikusig változhat,
n=1.. 1,4 között tetszőleges értéket is felvehet. A valós folyamatokat azonban az
adiabatikus állapotváltozásként kezelő leírás (n=κ=1,4) jól közelíti.
Nagyobb elmozdulások felírására a közelítő összefüggés nem alkalmas, hiszen az
adott kamranyomásnál a dugattyú kitérítése következtében bekövetkező nyomásváltozás
exponenciális függvényét lineáris összefüggéssel közelíti, azonban az éppen meghatározni
kívánt kis dugattyú elmozdulások okozta relatív nyomásváltozásokat a3.9. ábra szemlélteti.

Δp/p [-]
0,020

ΔpA/pA1
ΔpB/pA1
ΔpF/pA1

0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

x/lk [-]
3.9. ábra Relatív visszatérítő nyomás (Δp/p) a lökethosszhoz viszonyított pozíció függvényében (x/l) a
lökethosszhoz viszonyított 0,1%-os kitérítés esetén
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Az ábrán 0,1% kitérítés egy 1m kiterjesztett lökethosszal rendelkező munkahenger
dugattyújának 1mm-rel való kitérítését mutatja be. A szaggatott vonal éppen a –
pneumatikus rendszer konstrukciójától függő – káros terek miatt figyelembe vett
kiterjesztett lökethossz dugattyú számára be nem járható részeit jelöli.
A (3.30) összefüggés dugattyú két oldalán ható egyező kiindulási kamranyomásokkal
a sűrített levegő visszatérítő erejét határozza meg dugattyúrúd nélküli munkahengerekre.
=

·

=

·

·

·

·

·(

− )

(3.30)

Amennyiben a dugattyúval nem csak pozícionálás, hanem adott F erő kifejtése a
cél, az csak a kamrák nyomáskülönbségével hozható létre. Ebben az esetben nyilván
valóan pA1 ≠pB1, aminek következtében a (3.28) –ban alkalmazott egyszerűsítés nem
lehetséges, a visszatérítő erők (3.27) összefüggéssel határozhatók meg a kamranyomások
ismeretében.

3.3 A munkahenger mozgásegyenlete
A pneumatikus rendszer legszembetűnőbb, magáért a beavatkozásért felelős eleme a
pneumatikus munkahenger. A munkahenger két változó térfogatú kamraként modellezhető.
A kamrák falait a hengercső, a hengerfedelek,valamint az elmozdulásra képes dugattyú
oldalfelületei alkotják. A rendszermodell felírásához a dugattyú mozgására, a kamrákban
lévő levegő állapotváltozói, és a kamrákba beáramló levegő tömegáramai közt.
A dugattyú falára a bal ’A’, illetve a jobb ’B’ kamrában uralkodó nyomásból fakadó
FA és FB erő hat (3.31) és (3.32) összefüggés szerint:
=
=

∙
∙

(3.31)
(3.32)

A dugattyú mozgásegyenlete a dugattyúra ható erők segítségével írható fel. A
felíráshoz valamely irány pozitív előjelű kijelölése célszerű, jelen esetben a jobbra haladó
mozgás iránya legyen pozitív. A dugattyú jobbra történő gyorsulásának feltétele, hogy az
’A’ oldali kamranyomás a ’B’ oldali kamranyomásnál legalább annyival nagyobb erőt
fejtsen ki a dugattyúra, amennyi a dugattyú súrlódás és egyéb súrlódások pillanatnyi
leküzdéséhez szükséges. Az ezen felüli erőkülönbség a dugattyú – és a mozgatott tömeg –
gyorsítására fordítódik, (3.33) egyenlet szerint:
∙ ̈=

−

−

(3.33)

A rendszer dinamikus viselkedését a súrlódás, valamint a sűrített levegő
összenyomhatósága nagymértékben befolyásolja. A súrlódás leírására az egyszerűbb
esetekben a kvázi statikus súrlódási modellek alkalmazhatók, amikor a mozgás iránya
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gyakran változik, a dugattyú mozgásának sebessége pedig nem túl nagy. A modellek közül
az egyik legegyszerűbb a Coulomb-súrlódás. Ez két szilárd test között lép fel és egy
konstans nagyságú, a mozgás irányával ellentétes irányba ható erővel írható le (3.34).
=

( ̇) ∙

(3.34)

A súrlódás másik alapvető eleme a főként a folyadékokra jellemző, az anyag belső
súrlódását leíró viszkózus súrlódás. A viszkózus súrlódási erő nagysága egyenesen arányos
a mozgás sebességével (3.35), iránya azzal ellentétes:
=

∙ ̇

(3.35)

A munkahenger működését ezzel a két összetevővel modellezve mára a valós
súrlódási viszonyokat megközelítő modellt írhatunk fel. A súrlódás modellezésére léteznek
további tagok (pl. Stribeck súrlódási tag az akadó súrlódás közelítő leírására), illetve egyéb
modellek. Részletes bemutatásukra, elemzésükre a súrlódásokról szóló fejezetben kerül
sor.

3.4 Kamrák nyomásviszonyainak vizsgálata a munkahengerben
A dugattyú mozgásába történő beavatkozásra a kamrák nyomásainak változtatásával
nyílik lehetőség. E nyomások idő függvényében leírt változása vizsgálandó, ahogyan az
többek között Murrenhoff [15], Grollius [18] és Lajos [65] munkáiban is megtalálható. A
munkahenger két, egymástól dugattyúval elválasztott kamraként modellezhető. Működése
során zajló folyamatok elemzésével belátható, hogy az egyes kamrákban a nyomás az
alábbi módokon változtatható, illetve változik:
 a kamra térfogata változik (dugattyú elmozdulásával)
 a kamrában található anyagmennyiség változik (a kamrába sűrített levegő
töltésével, vagy leszellőztetésével)
 a kamra falán keresztül a kamrában található gáz és a környezet közötti hőcsere
útján (a termikus folyamat időállandója az előző két folyamathoz képest nagyobb,
hatása lényegesen lassabban alakul ki, így a modellezést egyszerűsítve ez a
továbbiakban nem kerül részletes elemzésre, azaz adiabatikus reverzibilis
folyamatként kerül vizsgálatra).
A rendszer vizsgálata során az alábbi kikötéseket, egyszerűsítéseket célszerű megtenni:





a kamrában adiabatikus folyamatok mennek végbe, a kamrák és a környezet között
a hőcsere elhanyagolásra kerül,
a kamrában lévő gáz ideális,
a kialakuló áramlások egy dimenziósak,
stacionáriusak
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3.10. ábra Pneumatikus tartály (kapacitás), állapotváltozókkal

A gáz állapotváltozóinak meghatározásához, a szakirodalomi leírás több helyen
részletes magyarázattal szolgál [15], [65], itt csak az egyenletek csak rövid magyarázattal
kerülnek bemutatásra:
 Egyesített gáztörvény:
∙



=

∙

=

∙

∙

(3.37)
(3.38)

Adiabatikus reverzibilis, azaz izentróp állapotváltozást leíró összefüggés:
∙



(3.36)

Állapotegyenlet (itt m a gáz tömegét jelöli):
∙



∙

=

=

.

(3.39)

Adiabatikus állapotváltozás esetén érvényes a közölt hő- és térfogati munka közötti
összefüggés:
0= → + , →
(3.40)

ahol
= ∙

∙

fajhő izobár állapotváltozás esetén
fajhő izochor állapotváltozás esetén
amelyre érvényes:
=

(3.41)

=



A specifikus gázállandó:
=



(3.42)

−

(3.43)

Az adiabatikus kitevő:
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=

(3.44)

A kamrában lévő levegő nyomásviszonyai, a nyomást leíró függvény változásának
vizsgálatával érthetők meg:
( ), ( ), ( )

∙ ̇+

=

∙ ̇ +

∙ ̇

(3.45)

A (3.45) összefüggés alapján látható, hogy a kamrák nyomásváltozása a kamra
térfogatának változásától, a kamrába bejuttatott részecskék mennyiségétől – tömegáramtól
–, és a hőátadástól függ. Ezek egyenkénti vizsgálatára a következő alfejezetekben kerül
sor.

3.4.1 A nyomás változása a térfogatváltozás hatására
A kamra (3.45) összefüggésből a dugattyú elmozdulás okozta térfogatváltozásának
következtében létrejövő nyomásváltozást a (3.46) tag írja le:
∙ ̇

̇ =

(3.46)

A nyomás és a térfogat változásának egymásra gyakorolt hatása a (3.39) állapotegyenlet
variációszámításával vezethető le, azaz:
+

·

=0

(3.47)

a két változó mennyiséget egymással kifejezve:
1

·

=−

·

(3.48)

·

(3.49)

A két mennyiség időbeli változását vizsgálva:
1

·

=−

Végül a kamra térfogatváltozásának hatására kialakuló kamrai nyomásváltozást leíró
összefüggéshez vezet:
̇ =

=−

·

· ̇ =−

·

·

· ̇

(3.50)
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Az összefüggés elemzéséből látható, hogy abban mind az adiabatikus exponens,
mind a dugattyú keresztmetszete konstansnak tekinthető. A nyomás változása a kamrában
uralkodó nyomás, és a kamra térfogata mellett a dugattyú ̇ sebességétől függ.

3.4.2 A nyomás változása a kamrából ki- és kamrába beáramló
anyagmennyiség hatására
A (3.45) összefüggésből az alábbi tag a gáz nyomásának megváltozását írja le a
tömeg változásának hatására, miközben a kamra térfogata állandó, továbbá a gáz és a
kamra fala között hőcsere nem jön létre.
̇

=

∙ ̇

(3.51)

Mivel a kamra térfogata állandó, a tömegváltozás a sűrűség megváltozását
eredményezi:
d

=

∙d

(3.52)

A (3.51) összefüggést átrendezve, az idő szerinti deriváltakkal egyszerűsítve, és
(3.52) behelyettesítésével felírható:
d 1
∙
d

=

(3.53)

A (3.38) állapotegyenletből -t kifejezve, majd az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó
(3.39) egyenletbe behelyettesítve, a nyomás változása a sűrűség függvényében felírható:
( )=
Ezt

∙

(3.54)

∙

(3.55)

szerint deriválva:
d
=
d

A (3.54) összefüggésből

∙

-t kifejezve, majd behelyettesítve (3.55) egyenletbe:
d
=
d

∙

(3.56)

A (3.38) állapotegyenletet ρ helyére behelyettesítve:
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d
=
d

∙

∙

(3.57)

Tehát a nyomás megváltozása a tömegváltozás hatására:
̇ =

̇

∙

∙

(3.58)

∙

összefüggéssel írható le. A nyomás változása a karma térfogatával fordítottan, a gáz
adiabatikus kitevője, a specifikus gázállandó és a kamra hőmérséklete mellett a kamrába
be- vagy kiáramló tömegárammal egyenesen arányos.

3.4.3 A nyomás változása hőmérsékletváltozás hatására
A gáz hőmérsékletének változása következtében létrejövő nyomásváltozást az alábbi
összefüggés foglalja össze.
̇ =

∙ ̇

(3.59)

A kamrában levő gáz hőmérsékletváltozása okozta nyomásváltozása jellemzően a
beavatkozástól (sűrített levegő kamrába juttatása, vagy kieresztése) számított néhány
másodperc alatt zajlik le, miközben a gáz környezetétől hőt vesz fel, vagy környezetének
hőt ad le. A kieresztés, vagy leszellőztetés folyamatát szemlélteti a 3.11. ábra. Látható,
hogy egy tetszőleges szakaszos leszellőztetés során a kamrában maradt gáz kitágul, lehűl,
majd a környezet felől hőt felvéve növekszik a nyomása.

p [Pa]

t [s]
3.11. ábra Kamra mért nyomásváltozása szakaszos ürítés hatására (d=20mm, l=200mm)
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Az ábrából látható, hogy a hőátadás nem a másodperc töredék része alatt, hanem
akár 5 másodperc ideig is eltart, jelentős nyomásváltozásokat okozva.

Egy anyag belső energia változásának három formája ismert:




hővezetés (kondukció),
hőáramlás (konvekció),
hősugárzás.

A szervopneumatikus rendszer működése során a pozícionálás folyamata során,
vagyis amikor a munkahenger dugattyúja már csak minimális mozgást végez, a hőátadás
okozta nyomásváltozás a kamrák nyomását számottevően befolyásolhatja a pozícionálás
pontosságára is kihatva. A hőátadást figyelembe vevő nyomásfelépülés összefüggéseit
találhatók Ohligschlaeger [8], Eschmann [10], Göttert [2], Carneiro [25] munkáiban.
Ennek ellenére több publikációban sem veszik figyelembe a gáz hőátadás következtében
létrejövő nyomásváltozását (Ilchmann [69], Gyeviki [47], Czmerk [70], [71], [72]). Ezt a
legtöbb esetben a termikus rendszerek mechanikus és fluid rendszerekhez viszonyított
nagy időállandójával, vagy egyszerűen csak a termikus folyamatok nyomás változására
gyakorolt csekély hatásával indokolják. Ez utóbbi magyarázat csak azzal a kiegészítéssel
fogadható el, hogy a szelep vezérlő jelébe történő nagyon kis beavatkozással (kis
tömegárammal) is gyorsan kompenzálható a kamrák hőátadásból fakadó nyomásváltozása,
következő levezetés alapján.
A hőátadás formáit vizsgálva a gáz belső energiájának változása az adott kamrában
a kamra fala felé történő hővezetést tekintve egyértelmű. A hőáram a kamrában levő mp
tömegű gáz hőmérsékletér annak hőkapacitásán keresztül módosítja.
=

∙

∙

(3.60)

A kamrában levő gáz áramlása, keringése azonban már nem domináns, így a
hőáramlás a hővezetés mértékéhez képest elhanyagolható. A hősugárzás (a hőmérséklet
negyedik hatványával arányos) a gáz relatív alacsony hőmérséklete miatt szintén nem
mérvadó.
A munkahenger dugattyúja a munkahenger működése során rendszeresen
mozgásban van, ezért annak hővezetése nem triviális, hanem elosztott paraméterű
rendszerként viselkedik, hiszen a dugattyú mozgásával a munkahenger csövének
keresztmetszetében a hengercső hossza mentén idővel változó hőmérsékletprofil alakul ki.
Felírása, modellezése kapcsolt, aránytalanul nagy számítási erőforrást igénylő
szimulációval lenne lehetséges. A cél nem a teljesen részletekbe menő hővezetés felírása,
hanem, amennyiben lehetséges a hővezetés okozta nyomásváltozás jellegre helyes felírása.
A hővezetés, vagy az anyagon belül részecskéről részecskére történő terjedése, egy
egységnyi vastagságú falon egységnyi hőmérséklet különbség és egységnyi idő alatt a fal
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két oldala között átáramló hő nagyságaként értelmezhető. A hőáram a Fourier-egyenletként
is ismert összefüggésből:
=− ∙

∙

( )

(3.61)

A pneumatikus munkahengerek esetében a hővezetés a munkahenger falán
keresztül jön létre, mely a kamrában levő sűrített levegőt határolja el a környezet
levegőjétől. A munkahenger fala jó közelítéssel körgyűrűként modellezhető, mely esetben
a hőmérséklet gradiens a sugár (hengercső fala mentén) változásának függvényében írandó
fel
( )=
Az összefüggésből a hőáramsűrűség
vonatkozatott hőáramot jelent:
=

(3.62)

meghatározható, mely egységnyi felületre

(3.63)

=− ∙

Ennek megfelelően a munkahenger falán keresztül a hőáram:
∙2∙

=

∙

∙(

−

)
(3.64)

A Fourier összefüggésből levezetett gáz kamrában zajló belső energiája változása
stacionárius hővezetést ír le, míg a tudva levő, hogy a gáz tömege a hengercső tömegéhez
képest elhanyagolható. Az említett szempont ellenére, folyamatos működést feltételezve (a
gázt folyamatosan töltve majd leszellőztetve) a stacionárius hővezetési modell nem
elvetendő. Az elvetést még az sem indokolja, hogy a dugattyú a hengercsőben mozogva
folyamatosan változó felületen keresztül adja át a hőt. A levezetés még a hengercsőre
tapadó olajfilm hővezetésének kezelésére is alkalmas. A mérések azonban azt mutatták,
hogy a valóságban a levezetés alapján a legkedvezőtlenebb hővezetési paramétereket
választva is lassabban változik a gáz hőmérséklete. Ennek oka, hogy a kamrában a gáz
homogén hőmérséklet eloszlásúak tekintett, míg a valóságban ez nem teljesül. A gáz
hőátadását a kamra falához közel elhelyezkedő ún. határrétegek szigetelő hatása csökkenti,
melynek modellezése az analitikus felíráshoz nem megkerülhető. Ez aránytalanul nagy
energia befektetést kíván. A publikált eljárások is a mérési eredményekből számolt
hővezetési tényező meghatározását javasolják a tT termikus időállandó meghatározásával.
Pourmovahed és Otis [73], de las Heras [74], Carneiro [25].

=

∙

∙

−

=

∙

∙

−

(3.65)
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A kamra töltése során a gáz termikus folyamatainak kezelése nagyon összetett,
hiszen amíg a sűrített levegő a szelepen keresztül tartályból a kamrába jut, a magas
áramlási sebesség következtében a gáz dinamikus hőmérséklete a statikus hőmérsékletétől
jelentősen eltér (kisebb), aminek következtében az áramlás során környezetétől (szelep,
csövek) hőt vesz fel. Ennek következménye, hogy a kamrába jutott gáz lelassulva a
környezeténél magasabb hőmérséklettel bír, a kamrában a hővezetés következtében belső
energiája csökken, lehűl (3.12. ábra).

p [Pa]

t [s]
3.12. ábra Kamra mért nyomásváltozása szakaszos töltés hatására (d=20mm, l=200mm)

A kamrába beáramló gáz statikus hőmérsékletének kielégítő pontosságú koncentrált
paraméterű felírása nem lehetséges. A szakirodalomban a töltés folyamatára a politropikus
kitevő értékét korrigálják azt n=1,2 értéknek véve (a leszellőzésre a n=κ=1,4 érték
használatos) Bialas [26], Kawakami [23], Bobrow [24], Göttert [2].

3.5 A kamrák sűrített levegő ellátását biztosító szelepek
tömegáramának felírása
A (3.45) összefüggésben leírt nyomásváltozás meghatározásához a szükséges
tömegáramok ismerete, amit többek között a nyomások és a szelep nyitási
keresztmetszetének ismeretében lehet meghatározni. A modell alapjául az ideális fúvóka
modell összefüggései szolgálnak.
A munkahenger modelljének leírásához meg kell határozni az egyes kamrákba be,
illetve onnan kiáramló levegő tömegáramát, ami a szelep viselkedése leírásához döntő
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fontosságú. A tömegáramok meghatározása az áramlás legkisebb keresztmetszete miatt a
szelep nyitó éleinél a legfontosabb. A rendszer viselkedésére tett kikötések a kamrák
nyomásviszonyait vizsgáló fejezetben leírtakkal azonosak. Az 1-es index a kamrában lévő
állapotokat, 2-es index a kiáramló gáz állapotváltozóit jelöli (p1 a belépő oldali, p2 a kilépő
oldali nyomásként is értelmezhető). A felíráshoz a továbbiakban alkalmazásra kerül:
 a gázok áramlásának leírására a Bernoulli egyenletből célszerű kiindulni, ahol
v a gáz áramlási sebessége, p a gáz nyomása, illetve ρ a gáz sűrűsége:
−
2


=−

( )

(3.66)

valamint az adiabatikus állapotváltozásra vonatkozó egyenlet alábbi alakja:

(3.67)

=

A tömegáram meghatározásához az áramvonal mentén a kamrából kiáramló gázra kell
a Bernoulli egyenletet (3.66) felírni, feltételezve, hogy a kamrában lévő gáz kvázistatikus
állapotban van, így sebessége zérus.

2

=−

( )

(3.68)

Az állapotegyenletből (3.38) kifejezve -t és behelyettesítve az adiabatikus
állapotváltozásra vonatkozó egyenletbe (3.67) számítható a sűrűség változása a nyomás
függvényében:
( )=

(3.69)

ahol p0 a légköri nyomás, illetve ρ0 a légköri nyomáson a levegő sűrűsége. (3.69)
összefüggést (3.68) összefüggésbe helyettesítve, majd integrálva:

2

=−

(3.70)
−1

A behelyettesítéseket elvégezve, egyszerűsítve, a kamrából kiáramló gáz v2 átlagsebessége
kifejezhető:
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2∙
∙
−1

=

(3.71)

∙ 1−

Feltételezve, hogy a kiáramló gáz sűrűsége a kiáramlási pontnál időben állandó
(stacionárius az áramlás), így a térfogatáram számítására az alábbi (3.72) összefüggés
használható, ahol Asz a legkisebb keresztmetszetet (jellemzően szelepnyitási
keresztmetszet) jelöli:
̇ =

(3.72)

∙

A tömegáram számítására a (3.73) összefüggés érvényes:
̇ = ̇∙

=

∙

(3.73)

∙

A tömegáram v2 sebesség behelyettesítésével:

=

∙

2∙
∙
−1

∙

(3.74)

∙ 1−

A sűrűségváltozásra vonatkozóan (3.69) összefüggést ρ2-re alkalmazva és kifejezve,
majd (3.74) behelyettesítve a kifejezés átalakítható:

=

∙

−1

∙

∙ 1−

∙ 2

∙

(3.75)

A (3.75) összefüggés első gyökjel alatti része átömlési tényezőként (Ψ) ismert:

Ψ=

−1

∙

∙ 1−

(3.76)

A tömegáram paramétert a p2/p1 nyomásviszony függvényében ábrázolva (3.13. ábra),
ahol p2 a kilépő oldali, p1 a belépő oldali nyomásértéket jelöli.
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3.13. ábra Az átömlési tényező a nyomásviszony függvényében

A függvény maximumának meghatározása a függvény deriváltjának (3.77) felírásával
lehetséges. Ez a szélső érték a kritikus nyomásiszony:
dΨ
=0

d

(3.77)

A deriválást elvégezve kapható a (3.78) összefüggés:

·

1+
2

−

1

·
· (1 − ) ∙

−1∙

=0

(3.78)

−

Az egyenletnek csak a középső tényezője lehet zérus, ebből:

=

1+
2

(3.79)

Tehát a kritikus nyomásviszony, ideális gáz (κ=1.4) esetén:

=

2
+1

= 0.5283

(3.80)

A kritikus nyomásviszony kialakulása esetén a kiáramló gáz sebessége, a (3.71)
egyenletbe behelyettesített (3.38) gáztörvénnyel felírva:
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2∙
∙
−1

=

∙

2
+1

∙ 1−

(

)

∙

(

)

2∙
∙
−1

=

∙

∙

−1
+1

(3.81)

A kilépő gáz pillanatnyi hőmérséklete kifejezhető, ha az adiabatikus állapotváltozásra
vonatkozó (3.67) összefüggésbe a kritikus nyomás (3.79) értéke kerül behelyettesítésre.
=

+1
∙
2

(3.82)

A kritikus nyomásviszonyt elérve a kiáramlási sebesség és a kilépő gáz állapotváltozói
nem változnak. Ez azzal magyarázható, hogy a gázokban a nyomásváltozás
nyomáshullámként jön létre. A nyomáshullám terjedési sebessége éppen a hangsebességgel
egyenlő, így ha a kilépő gáz sebessége eléri a hangsebességet, a nyomásváltozás nem
képes átlépni a kiáramlási keresztmetszetet, a nyomásviszony változása tehát nem tudja
módosítani a nyomásmegoszlást a kamra és a kilépési pont között. A (3.82) összefüggést
a sebességképletbe (3.81) helyettesítve:

=

2∙
∙
−1

∙

+1
∙
2

∙

−1
=
+1

∙

(3.83)

∙

A kritikus nyomásviszony alatt tehát az ún. átömlési tényező állandó marad. A
számítások egyszerűsítése végett a paraméter a szakirodalomban is felhasznált, alábbi
függvénnyel közelíthető:

−
Ψ

=Ψ ∙ 1−

Ψ

= Ψ = 0,484

1−

ℎ

>

= 0,528

ℎ

≤

= 0,528

(3.84)
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szónikus

szubszónikus

3.14. ábra Valós átömlési tényező Ψ, és a közelítő függvénye Ψ’; pkrit =0,528; κ=1,4

Vizsgálatai során Eschmann [10] kimutatta, hogy az átömlési tényező pontos, illetve
közelített értékének relatív hibája legfeljebb 0,3%. A működés során általánosan használt
(p2/p1=0,2..0,8) tartományban, az eltérés 0,2%-nál kisebb.
A tömegáram a munkahenger kamráinál:
=

∙ 2∙

∙

∙Ψ

(3.85)

A sűrűségtől való függés az állapotegyenlet (3.38) felhasználásával megszüntethető:

=

∙

2
∙

∙

∙Ψ

(3.86)

A tömegáramok számításánál a veszteségek (súrlódás, hő) és az áramlási
keresztmetszet geometriai sajátosságai következtében korrekciós együtthatót kell
alkalmazni:

=

∙

∙

∙

2
∙

∙Ψ

(3.87)

Az α korrekciós együtthatót az úgynevezett átfolyási tényezőt, a (3.74) összefüggés
érvényességét szem előtt tartva határozhatjuk meg. A szakirodalomban a különböző
konstrukciókra szimulációval és mérésekkel alátámasztott értéket találunk [20] [12].
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4 Pneumatikus munkahengerek súrlódási viszonyai

A súrlódás egymással érintkező felületek relatív elmozdulásával ellentétesen ébredő
erőként érhető tetten, amely a pneumatikus rendszerek pozícionálására kifejezetten negatív
hatással van.

4.1 Érintkező felületek súrlódási állapotai

4.1.1 Száraz súrlódás
Amikor két felület találkozik, de annak ellenére, hogy közöttük egymással ellentétes
irányú erő ébred, mégsem alakul ki csúszás, akkor a kapcsolódó felületek minősége, mint
egyik fontos tulajdonság kerül előtérbe. A két test érintkezési felülete elasztikusan
deformálódik, száraz vagy statikus súrlódás alakul ki. Ahogy a mechanikából ismert, a
kapcsolódások ilyenkor mindkét, tangenciális és normál irányban is deformálódhatnak.
Amikor a tangenciális erőt először alkalmazzuk, akkor a tömeg egy kis elmozdulása
figyelhető meg tangenciális irányban. Ez az elmozdulás 10-4…5*10-3 mm -es
tartományban van, ami az erőhatás megszűntével visszaáll, ha az anyagnak nincs kúszási
hajlama.
Tanulmányozva a golyóscsapágyak forgását, Dahl észrevette, hogy az elmozdulás
arányos az alkalmazott erővel/nyomatékkal, a kritikus igénybevételi érték eléréséig, ahol
azt követően az elszakadás bekövetkezik. A tangenciális terhelés alatt a felületi réteg
rugalmasan deformálódik, majd visszaáll eredeti helyzetébe, a terhelő erő megszűnte után.

4.1.2 Határsúrlódás

Ez a súrlódás akkor lép fel, amikor a súrlódó felületeken kb. 1…2 molekulányi
vékonyságú folyadékréteg tapad meg, és ez bizonyos kenőhatást fejt ki. A súrlódási
tényező értéke 0,1…0,3 között mozog.
A határkenés fő jellemzője még a nagyon kis sebesség, ennél fogva a folyadéksúrlódás
nem is kap szerepet, ahogyan a sebesség is túl kicsi, hogy kialakuljon a folyadéksúrlódási
réteg. Ebben az állapotban a határréteg biztosítja a kenést, melynek folytonosnak és
szilárdnak kell lennie, hogy ez az állapot a kapcsolódási feszültség alatt is fennmaradjon,
és a súrlódás folyamata során kis nyírófeszültségek ébredjenek.
Bizonyos határkenési állapotnál a súrlódási szint alatta marad a Coulomb súrlódásnál
tapasztaltnak, és teljesen kiküszöböli a stick-slip-et (akadozó csúszást). Elméletileg a
kenőanyag viszkozitásának nincs hatása ebben az esetben a súrlódásra. Csapágyakban a
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kenés kimaradása esetén előálló helyzet az, amikor ez a fajta, azaz határréteg súrlódás
alakul ki, de mindig jelentkezik egy bizonyos mértékű hidrodinamikai hatás is.

4.1.3 Vegyes súrlódás

Ha az egymáson elmozduló felületek között kenőanyag is van, de nem annyi, hogy a
felületek egymástól teljesen elváljanak, akkor vegyes vagy részleges súrlódás jön létre. Ez
a súrlódási állapot lényegében a határréteg súrlódásból és a tiszta folyadéksúrlódásból
tevődik össze. A kenést ekkor a felületre tapadó, igen vékony felületi kenőanyagréteg
biztosítja, amely még a csúcsokon is csökkenti a súrlódást. A súrlódási tényező értéke attól
függően változik, hogy milyen arányban vesz részt a kenésben a határréteg súrlódás és a
teljes folyadéksúrlódás
= 0,05…0,1. Ebben a súrlódási állapotban igen könnyen bekövetkezhet a csúcsok
berágódása, vagy összehegedése.
Részleges folyadékkenés tehát akkor alakul ki, amikor a folyadék az érintkezési
zónákba kerül a mozgás miatt, csúszásnál vagy éppen forgásnál. A terhelés ráadásakor a
nyomás keletkezésénél néha előfordul kis kenőanyag kiáramlás, de ezt a viszkozitás
megakadályozza, mégpedig a vékony folyadékréteg formálásával. Ez függ a mozgás
sebességétől, a kapcsolódás geometriájától, és a kenőanyag viszkozitásától. Amikor ez a
vékony réteg nem vastagabb, mint a felületi érdességmagasság, akkor részleges
folyadékkenés áll elő, vagyis szilárd rész találkozik szilárd résszel. Amikor a filmréteg elég
vastag, és az elválás tökéletes, akkor a terhelést teljes egészében a folyadék veszi fel.
A határkenés nagyon fontos szerepet kap a stick-slip jelenségében. A határkenési
állapot tényleges megfejtése a megfelelő molekulák felfedezése, amelyek korrodálás nélkül
összekötik a nagy szilárdságú acélfelületeket. Több feltételt kellene, hogy kielégítsenek:
elegendő szilárdságúak legyenek, ellenálljanak a csúszóerőknek, és kis nyíróerőhöz kis
súrlódás tartozzon. Az ilyen molekulák növelik a kenőanyag terjedelmét (gépolaj vagy
zsír) és jellemzően az összes molekula kevesebb, mint 2 %-át alkotják. A kenőanyag
adalékok három általános osztályba sorolhatók: síkosító hatóanyagok, magas nyomású
hatóanyagok, és kopás ellenes hatóanyagok. Száraz kenőanyagok, olyan, mint a Teflon, a
mechanizmusok számos variációiban működik. A legfontosabb feltétel az ilyen
hatóanyagoknál a csillapítás, amelyek révén kialakulhat a teljes folyadékkenés. A részleges
folyadékkenés modellje a tribológia tudományának egyik legnehezebb része. Manapság
észrevehetjük, hogy a felületek érdességeinek, méreteinek és orientációjának részletessége
egyre komplikáltabbá teszi a kapcsolódó felületek egymás közötti kölcsönhatásának
analízisét.

4.1.4 Folyadéksúrlódás

Az egymáson elmozduló felületek között bizonyos körülmények hatására összefüggő
olajfilm alakul ki, melyben elegendően nagy a nyomás, amely a terhelés ellenére a két
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felületet szétválassza egymástól, megszüntetve a fémes érintkezést. Mivel ilyenkor a két
felület nem találkozik egymással, kopás sem jön létre. A súrlódási tényezőt ilyenkor a
kenőanyag belső súrlódása határozza meg. Ebben az állapotban a súrlódási tényező értéke
a kenőanyagban kialakult nyomástól, és a kenőanyag viszkozitásától függ, megközelítőleg
= 0,001…0,01. A belső súrlódási ellenállás meghatározható feltételezve, hogy a kenőanyag
áramlása lamináris, vagyis réteges (4.1. ábra).

4.1. ábra Lamináris kenőanyag áramlás

4.1.5 Az előző esetek kombinációja

Az eddig tárgyalt esetek, súrlódási állapotfajták a valóságban mindig csak együttesen
fordulnak elő, és határozzák meg a test súrlódási állapotát.
A következőkben az egyik legnagyobb problémát okozó jelenség általában egyenes
vonalú mozgásnál, egymáson elcsúszó felületek elcsúszásakor következik be, főleg
megmunkáló gépek ágyvezetékeinél, szánok mozgásánál, sőt pneumatikus munkahengerek
dugattyújának mozgása során is kialakulhat. Ezt a jelenséget a szakirodalomban akadozó
csúszásnak (stick-slip) nevezik.

4.1.6 Akadozó csúszási állapot (stick-slip)

Kis csúszási sebességnél a mozgás egyenlőtlenül, ugrásszerűen változik, oszcillál. Ez
az ugrásszerű sebességváltozás olyan nagymértékű is lehet, hogy egy-egy ilyen periódus
alatt a sebesség zérusra csökkenhet. Ilyenkor a mozgás akadozóvá válik. Az akadozó
csúszást az okozza, hogy a test rugalmas alakváltozást szenved, másrészt a nyugvásbeli és
mozgásbeli súrlódási tényezők értéke különböző. Ezen kívül a mozgásbeli súrlódási
tényező értéke és a sebesség között nem lineáris a kapcsolat. A mozgásbeli súrlódási
tényező értéke mindig nagyobb, mint a nyugvásbeli súrlódási tényező értéke. A tapadás és
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csúszás periodikusan ismétlődik. Az a sebesség, ahol nincs letapadás a kritikus vagy
határsebesség.

4.2 Súrlódási modellek

4.2.1 Alapmodellek, Stribeck modell
A klasszikus súrlódási modellek, a súrlódási erő különböző komponenseiből állnak
össze.
A legegyszerűbb elképzelés az, hogy a súrlódás akadályozza a mozgást és a nagysága
független a sebességtől és az érintkezési területtől, mely Coulomb súrlódásként is ismert. A
pneumatikus munkahengereknél a tömítés érdekében a dugattyú befeszül a hengercsőbe,
ennek következtében a súrlódás normálereje nem pusztán a dugattyú tömege, vagy a
terhelés lesz.
=

∙

( )

(4.1)

Másrészt XIX. századi hidrodinamikai kísérletek azt mutatták, hogy igenis függ a
súrlódás a kenőanyagok viszkozitásától is. Ennek a szempontnak a figyelembe vételeként
kiegészíthetjük a Coulomb modellt a viszkózus súrlódási modellel. Ez a megoldás már
tartalmazza a sebességtől való függést, amit a rendszerben lévő folyadék okoz.
=

∙

(4.2)

A viszkozitásból származó erőt gyakran kombinálják a Coulomb súrlódás modelljével.
=

( )+

∙

∙

(4.3)

A modell a továbbiakban a tapadási súrlódás figyelembe vételével finomítható
tovább. Azonban a zérus sebességnél történő függvény szakadása még ebben a modellben
is megjelenik. Ennek a hibának a megoldására született meg a Stribeck modell. A Stribeck
modell egy folytonos, nemlineáris függvényt ad eredményül, melynek képlete a következő:

( )=(

+(

−

)∙

)∙

( )+

∙

(4.4)

A Stribeck súrlódási modell alapján kapott görbe egy sebességfüggő leírást ad a
súrlódásra. Ezt a modellt a mérnökök és kutatók számára általánosan elfogadott, azonban a
súrlódás jelenségének leírására egyre pontosabb modellek léteznek.
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4.2. ábra. A súrlódási erő a sebesség függvényében:. a) Coulomb súrlódás, b) Viszkózus +Coulomb
súrlódás, c) Külső erőkből származó tapadási súrlódási tag+Viszkózus+Coulomb súrlódás, d) Stribeck
súrlódás

4.2.2 Dahl modell
A Dahl modell a legkorábban használt dinamikus súrlódási modellek közé tartozik. A
modellt reprezentáló összefüggés a következő:

( )=(

+(

−

)∙

)∙

( )+

∙

(4.5)

Ezt az alábbi - a numerikus implementáláshoz könnyebben felhasználható - alakra
konvertálható:
=
̇=

(1 −

( )

(4.6)
) 1−

( )

(4.7)

4.3. ábra z állapotváltozó grafikus reprezentálása
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4.2.3 LuGre modell
Léteznek különböző súrlódási modellek, melyek az eddigiektől eltérően jobban le
tudják írni a mechanikai rendszerek súrlódáskompenzációjában létrejövő jelenségeket,
olyan esetben is mikor alacsony sebességek lépnek fel. Az egyik legelterjedtebb ezek közül
a LuGre modell [75]. A LuGre modell használatával kiküszöbölhetjük az alacsony
sebességnél jelentkező problémákat, oszcilláció mentes tapadási súrlódást feltételez.
Megtalálható benne a Stribeck modell is, emellett a súrlódási késést is figyelembe veszi.
Ezekből
adódóan
megfelelően
illeszkedik
különböző
szabályozástechnikai
alkalmazásokba. Csupán néhány paramétert tartalmaz. A LuGre modell kis
elmozdulásokra linearizálva úgy viselkedik, akár egy lineáris rugó-csillapítás pár.
relatív elmozdulás

4.4. ábra A súrlódó felületek szemléltetése LuGre modellel

Mikroszkópikus szinten vizsgálva a súrlódó felületek különféle egyenetlenségeiknél
találkoznak (4.4. ábra). Amint fellép a két felület között relatív sebesség, a sörték rugóként
elhajlanak. Az elhajlás következtében pedig nő a súrlódási erő. Amennyiben az elhajlás
egy bizonyos szintet elér, a sörték véletlenszerűen elmozdulnak, ami a szabálytalan felületi
minőségnek köszönhető. A LuGre modell viszont csak az átlagos elhajlást veszi
figyelembe.
A
sörték
átlagos
elhajlásának
leírására
lineáris
elsőrendű
differenciálegyenletet alkalmaz.
̇=

−

| |
∙
( )

(4.8)

ahol v a súrlódó felületek közötti relatív sebesség, G(v) pedig a Stribeck hatást leíró
függvény.
A G(v) függvény lehetővé teszi a LuGre modell alkalmazkodását a magasabb rendű
statikus súrlódási együtthatóhoz. A G(v) függvény leírása a következő:

( )=

1

∙
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−

)∙

(4.9)
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4.3 Pneumatikus munkahenger súrlódási karakterisztikái.
A pneumatikus munkahengerek súrlódási viszonyait alapvetően két jelenség írja le:



a gross-sliding, vagy csúszó, haladó súrlódás,
a pre-sliding a dugattyú folymatos haladó mozgása előtti súrlódási állapot

4.3.1 Pneumatikus munkahenger gross-sliding súrlódása

A munkahenger dugattyúját egy adott pozíciótól fogva gyorsítva majd megállítva,
meghatározható a sebességtől függő súrlódási erő, melynek diagramjai az alábbi ábrákon
láthatóak [76]. A 4.5. ábra alapján elmondható, hogy a súrlódásban mind a coulomb, mind
a viszkózus csillapítási jellemzők megfigyelhetők. Emellett a hiszterézis jelensége is
megjelenik [77], [78].

4.5. ábra Gross sliding súrlódási karakterisztika OSP-P-210 munkahenger 5 bar-os kamranyomása
esetén

A mérések eredményei alapján világossá vált hogy a súrlódó erő nem csak a
sebességtől, hanem a kamrákban uralkodó nyomástól is függ [9] [10], amely a
munkahenger működtetése folyamán folyamatosan ingadozik. A nyomásfüggés oka, hogy
a kamrákban uralkodó nyomás az ajakos tömítéseket a hengercsőhöz

préseli ezáltal

növelve a súrlódó erőt A munkahengerben szemmel nem figyelhető meg a kamranyomás
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okozta tömítés deformáció, ezt végeselem modellel lehet megvizsgálni. A vizsgálat előtt
nem hanyagolható el a tömítés hengercsőbe jutásának művelete, azaz a valóságot tükröző
feszültségállapot létrehozása. Ennek megfelelően a szimuláció lépései:

1. ajakos tömítés dugattyúra feszítése
2. tömítés és dugattyú hengercsőbe szorítása
3. nyomásterhelés vizsgálata

4.6. ábra Geometriai modell felépítés Ansys Workbenchben

Látható, hogy a nyomás növelésével a tömítés deformációja is egyenes arányban nő
és a tömítés a beszereléskor fellépő feszítő erő ellenére is elmozdul a fészekben a nyomás
hatására (
4.7. ábra).
Ezen túlmenően a dugattyú megmozdulásának pillanatában mérhető tapadási
súrlódó erő még a dugattyú pozícióban maradásától is függ, hiszen a ilyenkor a tömítés
kinyomja maga alól a kenőanyagot. Meuser [13] mérései rámutattak, hogy ez az erő 1
másodperc alatt, illetve 1 óra felett lényegében nem változik, azonban e két időérték között
tapasztalható tapadási súrlódó erő háromszoros is lehet.
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4.7. ábra Tömítés deformáció 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 bar nyomáson (növekvő sorrend balról jobbra, fentről
lefelé)
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4.3.2 Pneumatikus munkahenger pre sliding súrlódása

A pneumatikus munkahengerek pre-sliding súrlódásának részletekbe menő vizsgálata a
2000-es évek után kezdődött. Nouri [79] a dugattyúra ható erő következtében létrejövő
erő-elmozdulás diagramot három karakterisztikus részre osztotta melyekre az egyes
rugómerevségeket meghatározta. Ezt a modellezési elvet követte Meuser [13] is.

4.8. ábra Munkahenger dugattyújának erő-elmozdulás diagramja pre sliding tartományban

A fejezetben bemutatott súrlódási viszonyokat áttekintve világos, hogy a szabályozás
szempontjából kulcskérdés. Ennek megfelelően több kutatócsoport is foglakozott a
súrlódás identifikációjával [80] , [81], [82] illetve a súrlódás hatását hatékonyan
kompenzáló szabályozó tervezésével. [83], [84], [85], [34], [86], [87], [48], [88], [42],
[89], [90].
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5 Állandósult kamranyomások meghatározása
Egy rendszer dinamikai tulajdonságaiban a merevsége kiemelten fontos szerepet
játszik, hiszen ez a jellemző határozza meg, hogy például adott pozícióban tartás esetén a
rendszer mennyire képes ellenállni a gerjesztő erőhatásoknak, zavaroknak. Ez akár a
rendszer zavarvédettségének első vonalaként is felfogható. Mivel a mechanikus
mozgásátalakítóval (fogaskerék-hajtómű, fogasszíjas hajtás, csigahajtás, stb.) ellátott
rendszerekkel, vagy akár a hidraulikus munkahengerrel ellentétben – ahogyan az a
pneumatikus rendszer merevségét leíró fejezetben bemutatásra került – a pneumatikus
rendszerek alacsony merevsége miatt kiemelt jelentőségű. Egyúttal felmerül a kérdés, hogy
a kialakuló kamranyomások befolyásolhatóak-e a szelepek töltési-leszellőzési
időarányával, viszonylag rövid időciklusú beavatkozások esetén?
Ez a kérdés a kamrák nyomásán – merevségén – túlmenően az alábbi jelenségeket is
hatékonyan kompenzálja: a dugattyúrúd nélküli munkahengerek kamrái – a munkahenger
konstrukció – típustól függően szivárognak, a kamrák nyomása a szelep lezárt állapota
esetén is esik, ami mind a pozícióban tartás, mind a kifejtett erő tartása szempontjából
hátrányos. Sok – elsősorban arányos szelepek esetében magának a szelepnek a szivárgási
veszteségeivel is számolni kell. Ez természetesen káros a pozíció tartására, hiszen a
kamranyomások aszimmetrikus változását, és előbb-utóbb a dugattyú elmozdulását
okozza. Ennek elkerülése érdekében, lehetőleg még a dugattyú elmozdulása előtt a
kamranyomások korrigálására, szeleppel történő beavatkozásra van szükség.
A pneumatikus rendszerek munkahengereinek működtetését egy vagy két
szervoszelep végzi. Két szervoszelep esetén a kamrák nyomásellátása egymástól független,
azaz a kamrákban – a tápnyomás és a légköri nyomás tartományában – tetszőleges nyomás
hozható létre. Ezzel szemben az egy szelepes kivitelnél ez nem valósítható meg, hiszen a
szelep működtetésével az egyik kamra töltődik, a másik leszellőzik, azaz a két kamra
egyszerre töltése nem lehetséges. Ez azt is jelenti, hogy a kamrák nyomásába egymástól
függetlenül történő beavatkozás nem megoldható. Az egyszelepes kivitel esetében – legyen
az általános kivitelű elektromágnessel működtetett, vagy arányos szelep – a munkahenger
dugattyújának terheletlen működtetése során (5.1. ábra) a dugattyú felvett pozíciójától
függetlenül a kamrák nyomása egy jellemző nyomásértékre áll be. Ezt a kérdést
taglalja egy 5/3-as szelep vizsgálatával Krivts [91], felismerve,hogy egy kamra állandósult
nyomásértéke a Θ aránnyal befolyásolható. Munkájában a nyomás ingadozása mellett a
nyomásváltozások dugattyúra gyakorolt oszcillációs hatását elemzi a töltési arány
függvényében, azonban az állandósult nyomásértéket nem vizsgálja, átfogó levezetést nem
ad.
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5.1. ábra Munkahenger dugattyújának mozgása az idő függvényében

Az egyszelepes kivitel esetében – legyen az általános kivitelű elektromágnessel
működtetett, vagy arányos szelep – a munkahenger dugattyújának terheletlen működtetése
során (5.1. ábra) a dugattyú felvett pozíciójától függetlenül a kamrák nyomása egy
jellemző nyomásértékre áll be. A kamrák nyomása erről az értékről csak külső terhelés,
vagy a dugattyú mozgatása céljából történő szelepbeavatkozás következtében tér el
ideiglenesen. A dugattyú pozíciójának felvételekor már a jellemző – állandósult – értékre
áll be (5.2. ábra).
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5.2. ábra Munkahenger kamráinak abszolút nyomása az idő függvényében
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5.1 Tömegáramok meghatározása
Az egy szelepes konstrukció esetében, ugyan nem lehet mindkét kamra nyomását
egyszerre növelni vagy csökkenteni, azonban a működés során az elérhető kamranyomások
felírhatók. Sőt, a kétszelepes kivitel esetében is lehetséges ilyen jellegű működtetés, a két
szelep egymással ellentétes vezérlőjellel történő működtetésével.

5.3. ábra Két kamra nyomásfelfutása

Amennyiben egy szelepet periodikus jellel működtetünk, az állandósult nyomás egy
periódus időtartamára meghatározható. Ennek feltétele, hogy a kamrában (ebben az
értelemben egy egyszerű tartályban) a töltési és az ürítési anyagmennyiségek, azaz a be-,
és kiáramló részecskék tömege egy cikluson belül egyező legyen. A töltés folyamatát ”+”,
míg a leszellőzését ”-” felső index jelöli:
−

=0

(5.1)

Ez természetesen idealizált működés, hiszen több, az imént említett összefüggést
befolyásoló tényező van. A lényegesebbek:







a szelep váltásához időre van szükség, ezalatt folyamatosan változó töltési és
leszellőzési keresztmetszetű pozíciókat jár be
a szelep nyitási keresztmetszetének karakterisztikája az elmozdulás
függvényében nem lineáris, továbbá lezárt állapotban holttérrel rendelkezik
a szelep kamrái között a nem tökéletes tömítettség miatt szivárgások lépnek fel
a szeleptest csak korlátozott frekvenciáig képes bejárni a számára a vezérlőjel
által előírt pozíciókat (akkor is csak a dinamikájával terhelten)
a szelep PWM jeleinek esetleges bizonytalansága
szeleptest mozgató erők nemlinearitásai, aszimmetriái
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A felsorolásból is látszik, hogy a működtetés során több olyan tényező is szerepet
játszik, amelyek nagyságát, relatív hatását meghatározni körülményes, becslésük
feleslegesen nagy ráfordítással jár. Ennek megfelelően a rendszer valósághű modellezését
garantáló a priori ismeretek nem állnak rendelkezésre. A „white-box” modell felírása nem
elsődleges cél, még ha a modell valós paramétereinek fizikai tartalmáról éppen emiatt le
kell mondani.
Ezzel együtt a karakterisztikus, a struktúrát meghatározó modell segítségével a folyamat
várhatóan kellő pontossággal leírható. A mérési eredményekből a fent felsorolt, de a
modellezés során figyelembe nem vett egyes rendszerjellemzők mértéke és hatása, a
modell alkalmazhatósági tartománya is becsülhetővé válik.
A ciklusidő hossza elvileg tetszőleges, azonban belátható, hogy alacsony szelep
kapcsolási frekvencia (1..5 Hz) esetén a kamranyomásban nagy lesz az ingadozás, ami
természetesen az adott, szelepre jellemző szelepdinamika függvénye is. Az (5.1)
egyenletet integrálva az állandósult állapothoz tartozó tömegáram összefüggés:
·

−

·( −

)=0

(5.2)

A tömegáramokra vonatkozó (3.87) összefüggés felhasználásával felírhatók a nyomások
(pS tápnyomás és pR környezeti vagy légköri nyomás) függvényében.
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·

∙

∙
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∙

∙Ψ

(5.3)

=

·

∙

∙
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∙

∙Ψ

(5.4)

Az (5.3) és (5.4) összefüggésből látható, hogy a tömegáramok a

,

nyomásviszony értékektől függő Ψ átömlési tényező függvényei. Mielőtt a munkahenger
mindkét kamrájának egymásra hatása vizsgálatra kerül, célszerű az egyes kamrák
állandósult állapotainak elemzése.

5.2 Egy kamra állandósult nyomásának összefüggései
Az állandósult nyomás kialakulását egy kamrára, az (5.3) és (5.4) egyenlet
behelyettesítésével lehet vizsgálni. Gyakori, hogy egy szelep töltését és leszellőzését eltérő
nyitási keresztmetszet, és/vagy egyéb szelepgeometriai alaksajátosság révén eltérő
átfolyási tényező jellemez. Ennek ismeretében belátható, hogy az állandósult
kamranyomás nem csak a tápnyomástól, hanem az említett jellemzőktől is függ. Ezért a
kamranyomás vizsgálatához használt fenti képleteket egyszerűsíthetjük ha az átömlési
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keresztmetszet és átfolyási tényező szorzatát összevonjuk és átfolyóképességként vezetjük
be:
=

·

(5.5)

A töltés átfolyóképesség ét ”+”, míg a leszellőzését ”-” felső index különbözteti meg:
(K =α+·A+; K-=α-·A-).
Az átfolyóképesség bevezetése mellett a pA állandósult kamranyomások értékét a pS
tápnyomás függvényében határozzuk meg. Utóbbi változóként való kezelésére azért van
szükség, mert a működtetés az éppen aktuálisan beállított tápnyomás értéktől jelentősen
függ. Az ipari berendezések légfelhasználása a léghálózat rendszer tápnyomásában esetleg
hirtelen megjelenő nyomásváltozást okozhat. Jelöléstechnikailag kiemelendő, hogy az
összefüggések egy, teljesen általános kamra állandósult nyomásának meghatározására
szolgálnak, azonban a későbbiek során több (két) kamra nyomásviszonyainak vizsgálatára
is sor kerül. Didaktikai okokból a levezetés csak az egyik, „A” kamrára szerepel. Az
„A”index tehát az „A” kamrára utal. A kamra töltési-leszellőzési folyamatának általános
összefüggése:
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(5.6)

Az (5.6) összefüggés egyszerűsíthető, amennyiben feltételezzük, hogy a közeg
hőmérséklete a kamrában is a környezeti hőmérséklet veszi fel. Ez a hővezetés miatt
valóságot tükröző feltételezés, hiszen a rövid ciklusidő miatt csak elenyésző mennyiségű
levegő kerül be és ürül ki a kamrából. Ennek megfelelően (5.6) -et egyszerűsítve:
∙

∙Ψ

∙
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∙

∙Ψ

·( −

)

(5.7)

Az (5.7) összefüggés tartalmazza a ciklusidő részeinek arányát. Ennek vizsgálata a
következő fejezetrészben „töltési arány” vizsgálataként kerül kifejtésre, Jelen esetben
t1=T-t1, azaz 50-50%-os a töltési-leszellőzési időarány ennek megfelelően:
∙

∙Ψ

=

∙

∙Ψ

(5.8)

A tömegáram paraméterek azonban összetett függvények, amelyek kezelése csak a
paraméterek pkrit nyomásiszony szerinti vizsgálatával lehetséges. A feladat kettős, egyrészt
meg kell határozni az adott összefüggés érvényességi tartományát, másrészt meg kell adni
az állandósult kamranyomást.
Ahogyan a korábbi, 3.14. ábra szemlélteti, amennyiben egy nyomáshányados értéke
pkrit = 0,528-nál kisebb, ott hangsebességi, azaz szónikus közegáramlás alakul ki, és a
tömegáram paraméter maximum értéket vesz fel, Ψ = Ψ0 = 0,484. Ezen pkrit felett
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hangsebességnél lassabb – szubszónikus – áramlás alakul ki, amelyet a már említett
ellipszis összefüggésével (3.84) közelítünk a nyomásviszony függvényében.
A tömegáram paraméter összetettsége miatt meg kell vizsgálni, hogy az egyes
kamranyomások függvényében milyen áramlások alakulnak ki. A légköri nyomásérték pR
minden esetben 1 bar értéknek vehető, mivel a többi nyomásértékhez hasonlóan a
környezet nyomását is a teljes vákuumhoz viszonyítva kell felírni. A gyakorlat azt mutatja,
hogy a léghálózat rendszer által szolgáltatott, majd utána nyomásszabályozóval beállított
tápnyomás érték pS=7 bar (abszolút nyomás), most ez is független változónak tekinthetjük.
A sűrített levegő a nagyobb nyomású helyről az alacsonyabb nyomású hely felé
áramlik, ami a nyomásviszony
hányadosa esetén a leszellőzés folyamatát vizsgálva,
p2=pR=1 bar, míg p1-nek pA felel meg. Ezért a tartományok meghatározásához a

≤pkrit =

0,528 egyenlőtlenséget kell vizsgálni. Leszellőzés esetére pR=105 Pa légköri nyomásérték
ismeretében az (5.9) összefüggés megadja, hogy a szónikus tartomány mely pA
kamranyomás értékekre érvényes.
≥

=

10 [ ]
= 1,894 ∙ 10 [
0,528

] = 1,894 [

(5.9)

]

Az összefüggésből következően szónikus leszellőzési áramlás alakul ki minden
pA≥1,89 bar kamranyomásra. Ilyenkor a leszellőzés tömegáram paramétere

=

értékre egyszerűsödik. Megállapítható, hogy a leszellőzés tömegáram paraméterére a
tápnyomás nincsen hatással, csak az aktuális kamranyomás, nem úgy, mint a töltés
esetében.
A töltés folyamata során p1=pS, és p2=pA feleltethető meg egymásnak. A
≤pkrit =
0,528 összefüggés vizsgálandó, amire a szónikus áramlás feltétele:
≤

∙

= 0,528

(5.10)

Az említett nyomástartományokat a 3. táblázat foglalja össze, az esetek vizsgálata azok
érvényességi tartományának meghatározásával történik.
töltés
pS->pA

leszellőzés
pA->PR

pA/pS≤ pkrit
pA≤ pkrit ·pS

szónikus

pR/pA> pkrit
pA< pR/pkrit

szubszónikus

pA/pS> pkrit
pA> pkrit·pS

szubszónikus

pR/pA≤ pkrit
pA≥ pR/pkrit

szónikus

3. táblázat Áramlások különböző táp- és kamranyomások esetén
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5.2.1 Az elméleti állandósult nyomásérték függvényeinek felírása
Az egyes esetek az (5.8) összefüggést felhasználva a 3. táblázat kombinációinak megfelelő
egyszerűsítésekből adódnak, amelyeket a 4. táblázat foglal össze.

Áramlás jellege

Érvényes összefüggés

I.

Feltételek

−

szónikus töltés,
szubszónikus leszellőzés

∙

=

∙

∙ 1−

pA≤pkrit·pS
pA<pR/pkrit

1−

II.
szónikus töltés,
szónikus leszellőzés

∙

=

pA≤pkrit·pS
pA≥ pR/pkrit

∙

III.

−
∙

∙ 1−

=

1−

szubszónikus töltés,
szubszónikus leszellőzés

pA>pkrit·pS
pA< pR/pkrit

−
=

∙

∙ 1−

1−

IV.
szubszónikus töltés,
szónikus leszellőzés

−
∙

∙ 1−

=

1−

∙

pA>pkrit·pS
pA≥ pR/pkrit

4. táblázat Tömegáram összefüggések az egyes áramlástípusok ismeretében.

Az egyes esetek vizsgálata során kifejezhető a

átfolyóképességek hányadosa. Mivel ez a

hányados a töltési és leszellőzési képesség viszonyát fejezi ki, a későbbi összefüggésekben
„A” kamrára iA töltési fokként kerül definiálásra.
I. eset
A szónikus töltést, szubszónikus leszellőzést vizsgálva a 4. táblázatnak megfelelően
a következő összefüggés érvényes:

−
∙

=

∙

∙ 1−

1−

(5.11)
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Keresett a pA állandósult kamranyomás értéke, ehhez az összefüggést át kell rendezni,
hogy az explicit formában kifejezhető legyen. Átrendezve pA szerint másodfokú egyenlet
írja le az egyes paraméterekre vonatkozó összefüggéseket. Ezt a másodfokú egyenlet
megoldó képletével kifejezve két gyök adódik, viszont pA állandósult kamranyomásra csak
az egyik helyes gyök (a másik megoldásban pA kamranyomásra pS tápnyomásnál nagyobb
érték adódik, ami nyilvánvalóan nem lehetséges):
(

− 1) ∙ (1 − 2 ∙

=

)∙

2∙

∙

+1+

(5.12)

−1

Az áramlási viszonyokat négy tartomány írja le, ezért a függvény megadása önmagában
nem elegendő, szükséges az egyes tartományok érvényességének vizsgálata is. Ez a 4.
táblázat egyes feltételeinek (fI./1, fI./2) felírásával tehető meg. Az első esetben az
érvényességi tartomány vizsgálatához a pA≤pkrit·pS feltételbe kell (5.12)-t behelyettesíteni.
(
f ./ :

≥

2∙

− 1) ∙
+

−

−1 ∙

+

+ (1 − 2 ∙

)∙

∙

(5.13)

A második feltétel az elsőhöz hasonlóan kerül felírásra, azaz a pA<pR/pkrit feltételbe (5.11)
összefüggést behelyettesítve:
f ./ :

<

∙

(5.14)

feltétel írható fel.

II. eset
Ebben az esetben mind a töltő, mind a leszellőző anyagmennyiség hangsebességi,
azaz szónikus áramlású, így az összefüggés a 4. táblázatnak megfelelően jelentősen
egyszerűsödik.
∙

=

(5.15)

A vonatkozó első pA≤pkrit·pS feltételbe (5.15) összefüggést behelyettesítve:
f

./

:

≤

(5.16)

A második pA≥ pR/pkrit feltétel esetében pedig az összefüggés:
f

./

:

≥

∙

(5.17)
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III. eset
A szubszónikus töltés, szubszónikus leszellőzés folyamata a legáltalánosabb,
összefüggése a 4. táblázatból:
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−
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(5.18)
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Az (5.18) egyenlet az első pA>pkrit·pS feltétel esetében:
(
f

./

:

<

− 1) ∙

2∙

+

−

−1 ∙

+

+ (1 − 2 ∙

(5.19)

∙

)∙

A második feltételből pA< pR/pkrit:
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./

:

·

<

+ −2 ·
· (2 ·

+

+1·(
)
−

− 1)

(5.20)

·

IV. eset
Az ipari alkalmazások során ez az eset számít a legelterjedtebbnek, hiszen az
alkalmazásokhoz jellemzően pS= 7 bar-os tápnyomást használnak. A szervopneumatikus
rendszer kamráiban ilyen ipari körülmények között legtöbb esetben pA≈5 bar nyomás
alakul ki. Ez az épp vizsgált szubszónikus töltési és szónikus leszellőzési folyamat. Az
(5.8) összefüggést felhasználva, a leszellőzés szónikus tartománya miatt, a leszellőzés
tömegáram paramétere Ψ0, amivel egyszerűsíteni lehet:
−
∙

∙ 1−

=

1−

(5.21)

∙

Az (5.21) összefüggést átalakítva, és pA hatványai szerint rendezve másodfokú
egyenletet kapunk:
+1−2·

+

·

−2·

·

·

+ (2 ·

− 1) ·

= 0

(5.22)

Az (5.22) összefüggés elemzése során észrevehető, hogy a kialakuló kamranyomás
és a tápnyomás között szoros kapcsolat áll fenn, pA=f(pS), mégpedig egyenes arányosság.
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Ennek megfelelően az (5.22) pS2 –tel osztásával az összefüggés

nyomásviszony

függvényében írható fel:
+1−2·

+

·

−2·

·

+ (2 ·

− 1) = 0

(5.23)

Az (5.23) másodfokú egyenlet gyökeit felírva a tartományra érvényes
nyomásarányok:
−2 ·

=

+

+1·
+

;

· (1 −
−2·

)±

·

(5.24)

+1

A gyökök közül csak az első, pozitív gyök releváns, melyre a vizsgált pA≥pR/pkrit
≥

tartományon igaz a

=

feltétel:
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−2·
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·

(5.25)

+1

Ennek megfelelően (5.25) összefüggéssel megadható az állandósult nyomásérték
az áramlási tényező hányadosának és tápnyomásnak függvényében. Az egyenletből az
előző esetekhez hasonlóan pA-t kifejezve:
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(5.26)

·

Az összefüggés érvényességi tartományát is meg kell határozni, ehhez a kiindulási
feltételeket vizsgálva töltésre pA/pS>pkrit feltételbe (5.25) helyettesítésével:
f

./

:

>

(5.27)

A leszellőzésre vonatkozó pA≥pR/pkrit feltétel szintén (5.25)-be behelyettesítésével
vizsgálandó, az ebből kapott feltétel:
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+

+1·(
)
−

− 1)
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(5.28)

Az 5.4. ábra összegzi az eredményeket az egyes feltételeket és érvényességi
tartományokat jelölve. A töltési fok ábrázolásánál a problémát az okozza, hogy
amennyiben 1-nél nagyobb (2, 3, 4..10) hányadosokra elegendő részletességű az ábra,
addig az előzőeknek megfelelő, de 1-nél kisebb arányok (1/2, 1/3, 1/4,..1/10) esetére ez
már nem igaz. Az ábrázolás problematikáját a logaritmikus skálázás, vagy ahogy a
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későbbiekben látható az i töltési fok természetes alapú logaritmusának használata oldja
fel.

i [-]
16
8
4

IV.

2
1
0,5

III.

II.

0,25

I.

0,125
0,063
1,0E+00

3,0E+05

5,0E+05

7,0E+05

pS [Pa]
5.4. ábra Érvényességi tartományok a tápnyomás és az i töltési fok
( természetes alapú logaritmus skála) függvényében

Az 5.5. ábra jól szemlélteti az állandósult nyomás változását különböző töltési fokok
és tápnyomások esetében.
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III.

IV.
II.
I.

5.5. ábra Kamra állandósult nyomásértékei, és érvényességi tartomány határok a tápnyomás és a
töltési fok függvényében (töltési fok természetes alapú logaritmus skála)

Az ábrából egyebek között leolvasható, hogy például egynél nagyobb töltési fok
(leszellőző átfolyóképességnél nagyobb töltési átfolyóképesség) magasabb állandósult
nyomásértéket eredményez. Ennek magyarázata, hogy a leszellőzési keresztmetszet kisebb
a töltésihez képest (töltési fok i > 1). Ez nyilvánvalóan előnyös, hiszen a korábbi
megfontolások alapján merevebb rendszerhez vezet, amelynek részletesebb elemzésére
később sor kerül.

5.2.2 Az elméleti állandósult nyomásértéket közelítő függvény felírása
Az előzőekben bemutatott levezetés alapján látható, hogy a tápnyomás és az töltési
fok ismeretében az állandósult nyomásérték meghatározható. Ezzel ellentétes irányban
történő számítás, azaz az állandósult nyomásértékek és a tápnyomás ismeretében a töltési
fok meghatározása nehezebb, ugyanis több tartomány esetében nem áll rendelkezésre
explicit, csak implicit összefüggés. Ezen túlmenően, a számítás elején nem lehet könnyen
meghatározni – bizonyos esetekben pedig egyértelműen csak a számítás után –, hogy
melyik érvényességi tartomány szerint használandó összefüggést kell alkalmazni. Ezen
okból, illetve a későbbiekben bemutatott szempontok miatt még fontosabb egy inverz
összefüggés felírása vagy közelítése. Az 5.5. ábra szerint látható, hogy a pS tápnyomás által
kijelölt pA-i síkon a töltési foknak és az állandósult kamranyomásnak az összefüggését egy
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félhullám jellegű trajektória írja le. Azonban az is látható, hogy a tápnyomás változásával
ezek a félhullámok magasságukban eltérőek, aszimptotáik a pS tápnyomás és a pR
leszellőző nyomás. Az általános felíráshoz célszerű egy dimenziótlanított állandósult
nyomásfüggvény megadása. Mivel a leszellőző nyomás minden esetben a légköri nyomás,
ezért ezt tekintjük az alsó határértéknek, értékét nullának választva, a dimenziótlanított
tápnyomás értékek pedig egynek feleljenek meg. Ennek megfelelően képezhetők a
dimenziótlanított függvények.
=

−
−

(5.29)

Az (5.29) összefüggésnek megfelelően átszámítva a 7-bar-os üzemi tápnyomás
dimenziótlanított állandósult kamranyomásait az 5.6. ábra síkbeli félhulláma ábrázolja.

ΓA [-]
1,0

0,5

0,0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

ln (i) [-]
5.6. ábra Dimenziótlanított nyomástrajektória 7 bar tápnyomáson töltési fok természetes alapú
logaritmusa szerint

Az 5.6. ábra dimenziótlanított állandósult nyomástrajektóriájának közelítésére tipikusan
alkalmasak a szigmoid függvények. A kellő pontosságú közelítésre a trigonometrikus (
például tangens) függvények mellett az imént már használt logaritmikus skálázás miatt az
exponenciális függvények is lehetőséget kínálnak. Az egyik ilyen a Coulomb-súrlódások
közelítésére is alkalmazott
=

·

2
1+

+1

(5.30)

formula, azonban „v” konstansra nem sikerült kielégítő pontossággal közelítő függvényt
találni. Egy másik lehetőség a szintén exponenciális tagokból álló hiperbolikus függvények
alkalmazása, amelyek közül a tangens hiperbolikus függvény illik legjobban a
dimenziótlanított nyomástrajektóriára. A tangens hiperbolikus függvény aszimptotái
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azonban a 0 és 1 értékek, ami azt jelenti, hogy az illesztés során a tangens hiperbolikus
függvényt kettővel osztva, majd 0,5-öt hozzáadva tudjuk azt a kívánt jellegre hozni. Ezzel
együtt az illesztés mindenképpen szükséges. Ezt a 7 baros tápnyomás trajektóriára a
legkisebb négyzetek módszerével elvégezve a (3.32) kifejezés adódik. A keresett optimum
értékek (a ”p7” indexek a 7 baros tápnyomásra utalnak):
=

1
· ℎ
2

( )+

·

+

1
2

(5.31)

ahol ap7=1,131 és b p7=0,616
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5.7. ábra Dimenziótlanított nyomástrajektória és az illesztett függvény7 bar tápnyomáson a töltési fok
természetes alapú logaritmusa szerint

Az 5.7. ábra pontsora és az illesztett görbe közötti korrelációs együttható
R=0,99996 értékű, tehát a görbék gyakorlatilag egyezőnek tekinthetők. A dimenziótlanított
értékek valós nyomásokra számítása (5.29) átalakításával (5.32) szerint:
=

·(

−

)+

(5.32)

Nyomásra visszaszámítva a legnagyobb eltérés sem éri el a 6000 Pa-t, ami a
nagyságrend érzékeltetése végett, az általános szervopneumatikus munkahenger tapadási
súrlódásából származó erő legyőzéséhez szükséges jellemző nyomásértékénél kisebb,
annak nagyjából harmadát teszi ki.
Az ideális fúvóka modellből számított (5.5. ábra), dimenziótlanított állandósult
nyomástrajektóriák azonban nem teljesen egyezőek, hanem ahogyan azt az 5.8. ábra
szemlélteti, a pS tápnyomás függvényében kissé eltérőek.
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ΓA [-]
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5.8. ábra Dimenziótlanított nyomástrajektóriák a töltési fok természetes alapú logaritmusa szerint
különböző tápnyomásokra

A teljes dimenziótlanított felületre legkisebb négyzetek módszerével képzett
összefüggés:
=

1
· 〈 ℎ{[1 + · (
2

−

ahol c= 3,78 · 10 1/Pa, d= 1,23 · 10

)] ·

( )+

·(

−

)}〉 +

1
2

(5.33)

1/Pa, azaz az előző felírásnak megfelelően:

= 1 + 3,78 · 10 · ( − )
= 1,23 · 10 · ( − )

(5.34)

Az (5.33) összefüggéssel közelített felület és a tömegáramokból levezetett értékek 5.5.
ábra szerint együttesen megjelenítve látszólag teljes egyezést mutatnak, így az ismételt
ábrázolás nem ad többlet információt. Az egyes pontok nyomáseltéréseit, azaz a két felület
különbségeit az 5.9. ábra mutatja. A pontsor és az illesztett görbe korrelációs együtthatója
R=0,9995, ami első pillantásra ugyan elegendő pontosságot ígér, azonban egyes töltési fok
és tápnyomás pontpárok esetén akár 20000 Pa nyomáseltérés is lehetséges, ami a közvetlen
további vizsgálatokhoz önmagban túl nagynak számít. Amennyiben jobb közelítés lenne
szükséges (5.33) még összetettebb felírási módja kínálkozik lehetőségként. Ezzel együtt
nem célravezető bonyolultabb közelítés alkalmazása több ok miatt sem. Egyrészt a valós
mérések és a tömegáramokból levezetett összefüggések között is van eltérés, másrészt a
felületmodellből származó hiba – az imént említettekkel egyetemben – a későbbiek során,
modellreferenciás szabályozás esetén korrigálható. További indok, hogy ezen eltérések a
tendenciákban (a levezetett és a közelített felületek meredekségeiben) nem kiugróak, azaz
az összefüggések vizsgálatára továbbra is alkalmasak. Ezzel együtt bizonyos tápnyomás-
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tartományok esetében, mint például az általánosan alkalmazott 7 bar, a teljes felület egy
részét pontosan közelítő összefüggés is használható, ahogyan az az (5.31) összefüggésben
látható.

5.9. ábra Az áramlástani összefüggésekkel meghatározott és az illesztett felület pontjainak eltérése (i
logaritmikus skálán ábrázolva)

Látható (5.8. ábra), hogy a 1-3 baros tápnyomás tartományra az állandósult
nyomástrajektóriák közötti eltérés kisebb, mint az 5-7 baros trajektóriákéi. Ebből fakadóan
az üzemi nyomástartományra az összefüggés – megfelelő paraméterek megválasztásával –
a tápnyomás kicsi ingadozása mellett megfelelő felírásra kínál lehetőséget.
Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy különböző tápnyomások és töltési
fokok esetében sikerült az állandósult nyomásokat meghatározó közelítő függvényt
létrehozni. Az új megalkotott függvény használatát az indokolja, hogy az egyes
tartományok határainak összetett vizsgálata nélkül kínál lehetőséget az áramlástani
összefüggésekkel előállított felület trendjének megfelelő, pontos értékeket kielégítő
közelítésre. A függvény létjogosultsága a továbbiakban annak inverz módon való
alkalmazásában, azaz a töltési fok számításának lehetőségében van.
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5.3 Szelep töltési arányának meghatározása munkahenger
terhelésének függvényében
A szervopneumatikus rendszerek szelepe vagy szelepei napjainkban nagyon kifinomult és
robosztus szabályozásokkal működtethetők. Ezek egyik csoportja a lehetőleg a lehetőleg
precíz modellre alapozó modellreferenciás szabályozó. melyek hatékony működésének
alapja. Egy munkahenger két kamranyomásának befolyásolása, töltése és leszellőztetése a
szervoszelep vezérlő jelének időarányától, kitöltési tényezőjétől függ. A szelep
működtetése során a munkahenger két kamrájában a nyomás jellemzően egymástól eltérő
értékű lesz. Amennyiben a szelep ciklikus működtetésére kerül sor, akkor ennek
következtében ciklusról-ciklusra mindkét kamra nyomása, a hozzá tartozó állandósult
nyomásérték felé tart. A kamrák nyomásainak különbségéből a dugattyú keresztmetszetén,
az arra ható erők eredője határozható meg. Az előző fejezetben egy kamra állandósult
nyomásának meghatározásának módszere szerepel, amit egy munkahenger két kamrájára is
ki lehet terjeszteni.
Egy szervopneumatikus munkahenger pozícionálása alapvetően külső erőterhelés
mellett történik. A külső erőhatásokat a kamranyomások dugattyúra kifejtett erejének
eredője képes kompenzálni úgy, hogy eközben a munkahenger megtartja pozícióját (ideális
eset). A keresett nyomásértékek a szelep ciklikus kapcsolgatása esetében az állandósult
nyomásértékekhez tartanak. Dugattyúrúd nélküli esetben a két kamra dugattyúfelülete
egyező AA=AB=A, amelyre könnyen felírhatók az erőegyensúlyból levezetett
kamranyomások, ahol pF a terhelő erő dugattyú-keresztmetszetre vonatkoztatott nyomását
jelöli.
−

=

=

(5.35)

Ennek ismeretében célszerű néhány megállapítást tenni. A vizsgálat lényeges eleme a
szelep kapcsolásának úgynevezett töltési aránya, azaz egy ciklust tekintve mennyi ideig
tölti „A” és egyidejűleg üríti „B” kamrát, valamint fordítva. A szelep tömegáramainak
irányát a szelepek működését bemutató fejezetrészben az 8.4. ábra is jól szemlélteti.
Feltételezhető, hogy dugattyúrúd nélküli munkahenger esetében, amennyiben nincsen
külső terhelés, az állandósuló kamranyomásokhoz tartozó töltési-ürítési időarány 50-50%.
Egy másik jellegzetes kérdés, hogy a maximális terhelő erő milyen kapcsolási időkkel jár
együtt? Ez azt a terhelő erőt jelenti, ami egyensúlyban van egyik kamrában uralkodó
tápnyomás és a másik kamrában kialakuló légköri nyomás kifejtette erőkkel. Ehhez a
kamrák szelepvezérlő jelének kitöltési tényezőjét 100% - 0% értékre kell megválasztani.
Ennél nagyobb külső terhelés esetén a munkahenger dugattyúja nem képes ellátni feladatát,
azaz alkalmatlan még a terhelés megtartására is. Az említettek alapján nyilvánvaló, hogy a
külső terheléstől függően a töltési és leszellőzési idők aránya eltérő lesz, azonban ezek
felírása a terhelés függvényében nem triviális.
A munkahenger kamráinak töltési és leszellőzési folyamatát tekintve mindkét kamra
esetében a töltési, és a leszellőzési tömegáramokat fel kell írni. Az állandósult állapot
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feltétele, hogy az aktuális terhelés mellett, adott T ciklusidőre vonatkozóan a munkahenger
mindkét kamrája esetében a töltési és az ürítési anyagmennyiségek, azaz a be- és kiáramló
részecskék mennyisége egyező legyen.
−

=0

(5.36)

−

=0

(5.37)

Amennyiben ez nem teljesülne, akkor az egy kamra vizsgálata során leírtakhoz
hasonlóan, minden egyes ciklus során, a kamrába ciklusonként több sűrített levegő jutna,
mint a másikba. Ennek egyrészt következménye, hogy nem beszélhetnénk állandósult
nyomásállapotról, másrészt a dugattyú bizonyos sebességgel haladva előbb-utóbb a
rövidebb töltési idővel rendelkező oldal véghelyzetébe érne. Az (5.36) és (5.37)
egyenletek integrálásával írhatók fel az állandósult állapothoz tartozó tömegáramok
összefüggései. A ciklus időarányai „A” kamra esetében: t1 a töltési, T-t1 a leszellőzési, míg
„B” kamra esetében T-t1 jelenti a töltési, míg t1 a leszellőzési időtartamot.
·

−

·( −

·( −
)−

)=0

(5.38)

=0

(5.39)

·

Az előző fejezethez hasonló módon, az (5.38) és (5.39) összefüggések felhasználásával
írható fel az „A”, és „B” kamra töltési és leszellőzési tömegáramai pS tápnyomás és pR
környezeti vagy légköri nyomás függvényében, ahol a szelepek átfolyóképességei
=
∙ a töltésekre,
=
∙ a leszellőzésekre:
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(5.40)
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∙Ψ
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Az (5.40) - (5.43) összefüggésekből látható, hogy azok a

,

,

,

nyomásviszony értékektől függő Ψ átömlési tényező függvények. Az egyenletek a kamrák
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állandósult nyomáshoz közeli állapotaira vonatkozóan, a gáz és a hengerfal közötti hőcsere
folyamatát figyelembe véve, az alábbi összefüggésekre egyszerűsíthetők:
∙

∙Ψ

∙

∙

∙Ψ

=

∙

∙( −

∙Ψ

)=

·( −

∙

∙Ψ

)

·

(5.44)

(5.45)

A kapcsolási időkkel való osztással:
∙

∙Ψ

∙

∙

∙Ψ

=

−
∙

−

∙Ψ

=

∙Ψ

(5.46)

(5.47)

A könnyebb kezelhetőség érdekében célszerű bevezetni a kamrák töltésileszellőzési időarányát kifejező Θ töltési arányt, ami egyúttal a ciklus időhosszától
független dimenziótlanított összefüggés felírását is lehetővé teszi.
=

(5.48)

−

Ennek megfelelően az (5.46) (5.47) összefüggések az (5.48) behelyettesítésével:
∙

∙

∙
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∙Ψ

∙
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=

=

∙Ψ

∙Ψ

(5.49)

(5.50)

Az (5.49) és (5.50) összefüggések alapján belátható (hiszen az összefüggésben a Θ töltési
arány ugyanolyan szorzótényező, mint az i töltési fok), hogy a töltési arány bevezetésével
mindkét kamra esetében sikerült a ciklus időarányának kifejezését a töltési fok felírásnak
alakjára visszavezetni. A vizsgálatot első lépésben célszerű azonos töltési fokok mellett
végezni, iA=iB=1. Észrevehető, hogy míg a töltési arány egyik kamra esetében egyenes
arányossággal, addig a másikra fordított arányossággal jut érvényre. A töltési arány
vizsgálata és ábrázolása ugyanazokat a kérdéseket veti fel, mint a töltési fok esetében, azaz
célszerű a logaritmikus skála alkalmazása, vagy rögtön a töltési arány logaritmusának
használata. Ennek megfelelően az állandósult nyomásértékek az iparban használatos, a
légköri nyomáson felül előállított 6 bar tápnyomás esetén ábrázolhatók.
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5.10. ábra Kamra állandósult nyomásértékei a töltési arány logaritmusának
7 bar-os tápnyomás és iA=iB=1 kamra töltési fokok esetén

Az 5.10. ábra az állandósult kamranyomás értékeket mutatja a töltési arány
logaritmusának függvényében, megadott kamra töltési fokok esetén. Az összefüggéseket
elemezve (az ábrázoláshoz a töltési arány logaritmusát használva) feltűnik, hogy a két
kamra nyomásértékei a töltési arány eggyel egyenlő értékéhez (ln1=0) tartozó tengelyre
tükör szimmetrikusak.
Azonban ha ezek 1-től különböző értékek, akkor a két kamra állandósult
nyomásértékei is módosulnak. Belátható, hogy ha a töltési fok 1-nél nagyobb, az az adott
kamra esetében magasabb állandósuló nyomásértékkel párosul, azaz a két kamra esetében
az 5.10. ábra nyilainak megfelelő irányban tolódik el. Az állandósult nyomások számított
értékei az (5.49) és (5.50) egyenletek alapján a korábban ismertetett módon
meghatározhatóak. Az egymástól jól elkülönülő eltérő eseteket (i=2,718 illetve i=1/2,718)
az 5.11. ábra és 5.12. ábra szemlélteti.
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5.11. ábra Kamra állandósult nyomásértékei a töltési arány logaritmusának
7 bar-os tápnyomás és iA=iB=e=2,718 (lni=1) kamra töltési fokok esetén
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5.12. ábra Kamra állandósult nyomásértékei a töltési arány logaritmusának
7 bar-os tápnyomás és iA=iB=1/e=0,368 (ln(i)=-1) kamra töltési fokok esetén

Az ábrák alapján látható, hogy az állandósult kamranyomásokra, az elvárásnak
megfelelően, az i töltési foknak markáns hatása van.
Adott i töltési fok, valamint ismert töltési arány esetén a kamranyomások számíthatók,
továbbá (5.35) felhasználásával a munkahenger dugattyúja által kifejtett erő is felírható. A
pneumatikus rendszer tápnyomásának ingadozása miatt azt a tápnyomástól való függésre
kiterjesztve az 5.13. ábra felületéhez jutunk.

5.13. ábra A munkahenger kamranyomásainak eredője dugattyúrúd nélküli munkahengerekre iA=iB=1
töltési fok esetén.
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A pneumatikus szelepek esetében a fentiek alapján igazolást nyert, hogy 1-nél
nagyobb töltési arányok esetén magasabb állandósult kamranyomások érhetők el. Ilyen
szelepjellemző esetén a dugattyú felületére ható erőkből számított nyomás p F
származtatható.

5.14. ábra A munkahenger kamranyomásainak eredője dugattyúrúd nélküli munkahengerekre
iA=iB=2,718 töltési fok esetén a tápnyomás és a töltési arány (logaritmikus skála) ismeretében.

A két ábrából kitűnik, hogy míg a i=1 (5.13. ábra) esetében alacsonyabb állandósult
kamranyomások mellett pF nyomás a nyomástartomány nagyjából felét átölelően a töltési
arány logaritmusához viszonyítva közel lineárisan változik, addig a i=2 (5.14. ábra)
esetében az egyes tápnyomással kijelölt síkokban a pF=0 közeli nyomásértékek esetén a
görbék kisebb meredekségűek. Ezt nyilvánvalóan a töltési fok befolyásolja, a változások
érzékenységvizsgálattal írhatók fel. Az általános alakhoz célszerű definiálni a
dimenziótlanított kamranyomások eredőjét (ΓF):
=

−

(5.51)

Az összefüggést felhasználva a dimenziótalanított kamranyomások változása írható fel
a töltési fok természetes alapú logaritmusnak függvényében.
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Amennyiben a szelepre igaz, hogy a munkahenger két kamrájára a töltési fok egyező
iA=iB=i:
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·
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(5.55)
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Az összefüggéseknek megfelelően a dimenziótlanított kamranyomások i=1, azaz
azonos töltési és leszellőzési keresztmetszetekre nyomon követhető hogy az ln(Θ) [-1..+1]
tartományán a meredekség gyakorlatilag nem változik (5.15. ábra).
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5.15. ábra Dimenziótalan kamranyomások eredőjének változása a töltési arány
logaritmusának függvényében /i=1/

A töltésinél kisebb leszellőzési keresztmetszetekre (i=2,718) viszont látható, hogy a
ΓF=f(Θ) érzékenységének értékei jelentősen megváltoznak (5.16. ábra).

79

∂ΓF/∂ln(Θ)[Pa]
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ln (Θ)
[-]természetes alapú
5.16. ábra Dimenziótalan kamranyomások eredőjének változása a töltési arány
logaritmusának függvényében /i=2,718/

Az 5.15. ábra trajektóriáját összehasonlítva az 5.16. ábra trajektóriájával szembetűnő a
különbség. Ennek oka az, hogy utóbbinál az ln(Θ)=0 azaz 50-50% kamratöltésnél mindkét
kamrában közel tápnyomás alakul ki. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ezen töltési arányhoz
közel eső értékek esetében a ΓF dimenziótlanított nyomáskülönbség a szelep kitöltési
tényezőjének változására kevésbé érzékeny. Ebből fakadóan külső erőterhelés nélküli
pozícionálások esetében a dugattyú helyzete finomabban állítható, ezért ipari pozícionálási
célokra ilyen töltési fok értékek alkalmazása (a szelep töltő keresztmetszete nagyobb a
leszellőző keresztmetszeténél) kifejezetten javasolt.
A dimenziótlanított állandósult eredő nyomásértéket ábrázolja az 5.17. ábra az i töltési
fok és a Θ töltési arány függvényében. Ahogy várható is, nagyobb töltési arányok esetén a
függvény értéke 1-hez, míg kicsi töltési arányok esetében -1-hez tart.
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ΓF [-]

5.17. ábra A munkahenger nyomásainak eredője az i töltési fok és a Θ töltési arány logaritmusának
függvényében

Az azonos töltési és leszellőzési K átfolyóképességek, azaz a töltési fok egy értékének
/ln(i)=0/ síkjában fellelhető az 5.13. ábra jellege, míg egynél nagyobb (és annál kisebb)
töltési fokokra az 5.14. ábra hullámos jellege. Az ábra alapján látható, hogy 50-50%-os
töltési és leszellőzési arány esetén az (ln(Θ)=0 síkban) az eredő nyomásérték a töltési fok
értékétől függetlenül nulla. Látszólag mindegy, hogy ezt a nulla eredő nyomásértéket, azaz
egy terheletlen dugattyú pozícióban tartását milyen töltési fokok, azaz mekkora töltési
leszellőzési keresztmetszet arány mellett lehet elérni. Az eredő nyomáskülönbséget – eredő
erőt, eredő nyomást vagy akár dimenziótlanított nyomást – kifejező ábra nem tartalmazza,
hogy az adott kamrákban mekkora a nyomás, hiszen annak csak a különbségéről ad
információt. Ezt felismerve már érthető, hogy az említett eredő erő a megnevezett ln(Θ)=0
síkban miért lehet nulla. Éppen emiatt fontos megjegyezni, hogy ugyan a függvény értéke
fΓF(ln(i))=0, azonban az 5.10. ábra jól szemlélteti, hogy nagyobb töltési fok értékekre az
állandósult kamranyomások is magasak, míg alacsony töltési fokok esetében ezek az
értékek is alacsonyak.
Ennek ismeretében kijelenthető, hogy magasabb kamranyomásokon üzemelő, ezáltal
merevebb rendszert nagyobb töltési fokkal rendelkező (nagyobb a töltési mint a
leszellőzési keresztmetszet) szeleppel, míg egynél kisebb töltési fok esetén lassabban
töltődő kamrájú, egyúttal kisebb merevségű és lomhább, viszont kevesebb sűrített levegőt
fogyasztó, azaz gazdaságosabb rendszer hozható létre.
A kisebb kamra leszellőzési keresztmetszet a munkahenger dugattyújának mozgásakor
a dinamikán ront, hiszen lassabban lesz képes eljutni egyik oldalról a másikra a leszellőző
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oldali „fojtás” okozta légpárna miatt. Ez a jelenség azonban egy másik szempontból sem
közömbös, hiszen ezen légpárna – amely leszellőző oldali fojtásként is ismert – a légpárna
nagyobb nyomása és ezáltal nagyobb rugómerevsége miatt egyenletesebb
dugattyúhaladással jár, csökkenti az esetlegesen kialakuló akadozó csúszás (stick-slip)
hatást.

1.TÉZIS:
Az ideális fúvóka modell közelítő összefüggését felhasználva, a munkahenger kamráinak
állandósult, dimenziótalanított nyomásértékei (ΓA, ΓB) két paraméteres zárt alakú
összefüggéssel közelíthetők a szelep i töltési fokának (konstrukciós jellemző) és Θ töltési
arányának (üzemeltetési jellemző) függvényében:
1
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2
1
= · ℎ
2
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1

·

·

1
2
1
+
2

]+

+

ahol az a0 és b0 konstansok a ps tápnyomás és a pR leszellőző nyomás függvényében:
=1+ ·(

−

·(

)

=
és ahol az együtthatók

−

)

szivárgásmentes rendszer és i=1 töltési fokú szelep esetén a

legkisebb négyzetek módszerével meghatározva:
c= 3,78 · 10

1/Pa, d= 1,23 · 10

1/Pa.

Az állandósult kamranyomások pedig a dimenziótalanított nyomásokból kifejezhetők:
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·(

−

)+

=

·(

−
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2.TÉZIS:
Az 1. tézisben közölt dimenziótalanított állandósult kamranyomások (ΓA, ΓB) az i töltési
foktól függetleníthetők, és az állandósult dimenziótalanított kamranyomások Θ töltési
arányára visszavezethetők:
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= · ℎ ·
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=
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ahol a és b, az adott szelepre jellemző, alábbiak szerinti konstansok:
=
=

·

( )+
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6 A szelepvezérlő jel kitöltési tényezőjének
meghatározása a terhelés ismeretében dugattyúrúd
nélküli munkahengerekre
A rendszer viselkedésének leírása mellett természetesen cél, hogy adott, mérhető
terhelő erő és a korábbiakban meghatározott munkahenger és szelepjellemzők
ismeretében megállapítható legyen, hogy mekkora töltési arány alkalmazandó állandósult
állapot esetén. Az előző fejezetben bemutatottaknak megfelelően a dugattyú által kifejtett
erő (5.32) és (5.51) összefüggéseit felhasználva a kamrák nyomáskülönbségéből annak
dimenziótlanított értéke számítható:
Γ =

−

(6.1)

Ennek ellentétes folyamata, azaz a munkahengerrel kifejtendő erő
kamranyomásokra történő visszaszámítása kiemelt fontosságú, hiszen ezáltal nyílik
lehetőség a kifejtendő erőhöz tartozó szelepvezérlő jel kitöltési tényezőjének
meghatározására. A munkahengerrel kifejtendő erő természetesen a kamrák különböző
nyomásszintjein is megvalósítható, azt csak a kamrák nyomáskülönbsége szabja meg,
azonban ennek egyetlen szelep működtetésével történő leírása nem triviális. A korábban
ismert, ideális fúvóka modellből levezetett és az átömlési tényezővel meghatározott pA és
pB állandósult kamranyomások létrehozásához és Θ töltési arány meghatározásához, a
három (5.48), (5.49) és (5.50) összefüggés ugyan rendelkezésre áll. Ezúttal azonban a
korábbiakkal éppen ellentétes irányban kell a már említett jellemzőket meghatározni. Az
átalakítás jellegre egy több szabadságfokú robotkar inverz kinematikájának
meghatározásához hasonlítható. A korábbi összefüggéseket használva azonban ezen felül
az átömlési tényező kapcsos függvénye, és egyes érvényességi tartományainak
meghatározása is nagy számítási igényű. Az inverz összefüggés felírásához numerikus
módszerek, iterációs eljárások szolgálhatnak eredménnyel. Ezek mellett a töltési arányok
meghatározására nomogramok, közelítő függvények vagy egyéb, többváltozós függvények
korlátozott számú összetartozó pontjait tartalmazó, majd ezen pontok között lineáris
interpolációval közelített értékekkel – gain-scheduling vagy tensor-product eljárással –
történő számítás jöhet szóba.
A korábbi fejezetrészekben Ψ átömlési tényező kapcsos függvényű felírásának
kiváltására a tömegáramokból levezetett állandósult nyomásértékek meghatározására új
közelítő összefüggések kerültek felírásra. Az új közelítő összefüggésekből lehetőség nyílik
azoknak zárt alakú inverz függvényeinek előállítására. A Θ töltési arány meghatározására
az elméleti összefüggéseket kellő pontossággal közelítő függvénynek az inverze is
alkalmas, hiszen segítségével Θ töltési arány visszaszámítható. Ehhez az (5.31)
összefüggést kell felhasználni, azzal a kiegészítéssel, hogy ezúttal az i töltési fok helyett a
Θ töltési arányt kell vizsgálni, hiszen ez esetben nem a geometriai alaksajátosságok hatása,
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hanem a szelep kapcsolgatásának hatása vizsgálandó. A vizsgálat elején célszerű kikötés,
hogy a töltési fok mindkét kamra esetében
= = 1 értékű (eltérő töltési fokok ezen
levezetés után kerülnek vizsgálatra), továbbá a munkahenger dugattyúrúddal nem
rendelkezik, azaz kamráinak dugattyúfelülete egyező AA=AB. Az összefüggések felírásakor
természetesen abból kell kiindulni, hogy a leszellőző nyomás – legyen az dimenziós vagy
dimenziótlanított formában – mindkét kamra esetében a légköri nyomásnak felel meg.
Azonban emellett fontos hangsúlyozni, hogy a szelep kapcsolgatása miatt mindkét
kamrafél töltése azonos tápnyomással történik, jogosan feltételezve, hogy a működtetés
során a tápnyomás drasztikusan nem változik. Ez a garancia arra, hogy mindkét állandósult
kamranyomás azonos „a” és „b” értékekkel jellemzett összefüggéssel írható fel, ezáltal
lehetővé téve az egyszerűsítéseket. Amennyiben ez nem teljesülne, az alábbi explicit alakra
hozás nem lenne levégezhető, csak a már említett numerikus megoldási módszerek.
jöhetnének szóba. Ennek megfelelően kell keresni a töltési arányt – pontosabban annak
természetes alapú logaritmusát – a terhelő erő kifejtéséhez szükséges ΓF dimenziótlanított
nyomáskülönbség függvényében:
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1
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1
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+

1
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(6.2)

1
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(6.3)

A (6.2) és (6.3) (5.51)-be történő behelyettesítésével ΓF meghatározható a töltési
arány függvényében:
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(6.4)

+

Elsődleges cél, hogy a kívánt terhelő erőre jellemző ΓF dimenziótlanított eredő
nyomás a töltési arány függvényében lehetőleg zárt alakban legyen kifejezve. Ehhez a
tangens hiperbolikus függvény exponenciális tagokra bontásával lehet több lépésen
keresztül eljutni (ld. Függelék). A végső alak (az összefüggésben a és b helyére i=1
esetében a0 és b0 helyettesítendő be):

(
=

·

+ 1) ·

+ (
2·

·

·

− 1) ·

· (1 −

+4·

·

(6.5)

)

A levezetés során a töltési fokok értéke i=1-volt, azaz a töltés és a leszellőzés
átfolyóképességei egyező nagyságúak. Ez nem minden esetben teljesül, sőt – ahogy az már
bemutatásra került – bizonyos esetekben kedvezőbb is ettől eltérő értékekre való törekvés.
Emellett, kialakítását tekintve ugyan lehetséges, hogy egy szelepen belül a két kamrafél
eltérő keresztmetszeten keresztül töltődjék KA+≠KB+, illetve ürítődjék KA-≠KB-, azonban ez
84

a gyakorlatban nem jellemző. A gyártástechnológia miatt kis eltérések természetesen
adódhatnak, azonban elmondható, hogy a mind a hagyományos út- mind az arányos
szelepeknél mindkét kamrát azonos töltő és leszellőztető geometriai kialakítással
készülnek (
=
, illetve
=
, azaz iA=iB). Amennyiben ez mégsem teljesülne, az
eltérés a Θ töltési arány korrekciójával figyelembe vehető, ami az alább levezetésen
keresztül látható be. Az említetteknek megfelelően a (6.2) és (6.3) összefüggéseket a
szelep töltési fokával kiegészítve:
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átalakítás után:
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(6.8)

(6.9)

Ezekből következnek az általános alak együtthatói. A töltési arány változását is
figyelembe vevő a és b értékkel az összefüggések a (6.2) és (6.3) alakra vezethetők
vissza.

=

=
· ( )+

(6.10)

A létrehozandó nyomáskülönbség ismeretében azonban a szelep működtetését nem
közvetlenül a töltési arány, hanem a

szelepvezérlő jel kitöltési tényező, mint PWM jel

megadásával kell működtetni, melyet (5.48) átalakításával lehet kifejezni:
=

=

1+

(6.11)

Korábban említésre került, hogy egy pneumatikus munkahenger működtetése során
vagy bármely sűrített levegős hálózat használatakor a tápellátást biztosító nyomás, gyakran
ingadozik, és ez lényeges hatással van az állandósult eredő erő értékére, éppen ezért a
kamrák nyomáskülönbségéből fakadó erő ábrázolása Θ töltési arány mellett pS tápnyomás
függvényében kiemelt jelentőséggel bír (6.1. ábra).
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ΘPWM [%]

6.1. ábra Szelepvezérlő jel kitöltési tényező értéke a kifejtendő erő és a tápnyomás függvényében d=32
mm-es dugattyú átmérőjű munkahenger, valamint i=1 töltési fok esetén

3.TÉZIS:
A

dugattyúrúd

nélküli

munkahenger

működtetéséhez

szükséges

állandósult

nyomáskülönbséget biztosító Θ töltési arány a ΓF dimenziótanított nyomáskülönbségből az
alábbi összefüggéssel zárt alakban kifejezhető:
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· (1 −

+4·

·

)

ahol a ΓF dimenziótalanított nyomáskülönbség és ΓF= ΓA- ΓB, a és b pedig a 2. tézisben
szereplő konstansok.
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7

Szelepvezérlő jel kitöltési tényező meghatározása a
terhelés ismeretében dugattyúrudas munkahengerek
esetében

A dugattyúrúd nélküli munkahengerek a pneumatikus munkahengerek családjának
azonban csak egy részét képezik az ipari alkalmazásokban, a dugattyúrudas
munkahengerek aránya jóval nagyobb. Ugyan pozícionálási célra előbbi kivitelek
elterjedtebbek, azonban az 5.2 fejezetben levezetett állandósult nyomásértékek a
dugattyúrudas munkahengerek kamráira is érvényesek.

7.1. ábra Dugattyúrudas munkahenger metszeti ábrája /www.festo.com/

A dugattyúrúddal rendelkező munkahenger által kifejtett erő számítása az eltérő
dugattyúfelületek miatt összetettebb feladat. A dugattyúrúd nélküli hengerhez képest eltérő
viselkedés abban az egyszerű esetben is tetten érhető, amikor a szelep 50-50%-os töltésleszellőzés aránnyal avatkozik be a kamranyomásokba. Ebben az esetben az előzőekben
levezetett állandósult állapotnak megfelelően mindkét kamrában ugyanakkora nyomásnak
kell kialakulnia. Ez viszont azzal jár, hogy dugattyúrúd oldalán, éppen a dugattyúrúd
keresztmetszetével kisebb felület következtében, kisebb erő hat a dugattyúra, ezért a
dugattyú adott pozícióban már fele-fele töltési-leszellőzési arány esetében is külső erő
kifejtésére képes, terhelés nélküli esetben pedig a dugattyúrúd oldali véghelyzet felé
mozog.
A levezetéshez tisztázni kell az egyes felületeket, amikor is a dugattyúrúd oldali AB
felület kisebb, mint a dugattyúoldali AA felület, mégpedig éppen a dugattyúrúd Ad
keresztmetszetének megfelelő felülettel:
=

+

(7.1)

Az összefüggés könnyebb kezelhetőségének érdekében célszerű a dugattyúrúd oldali
felületet a dugattyúoldali felülethez viszonyítani, felületi arányként definiálva.
=

(7.2)
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A kamrákban felépülő nyomás által a dugattyúra ható eredő erő számítását nehezíti,
hogy a kamrák nyomása az abszolút vákuumhoz képest lett felírva. Ez azt jelenti, hogy a
dugattyúrúd keresztmetszetén a légköri nyomás hatását is figyelembe kell venni:
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(7.3)

Célszerű a környezeti, vagy leszellőző nyomás kifejezése mindkét kamranyomás esetben:
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(7.4)

Szembetűnő, hogy a (7.1) összefüggést felhasználva mindkét kamra esetében a légköri
nyomás hatása alatt álló felület a teljes dugattyú keresztmetszetet adja ki:
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(7.5)

Az egyszerűsítést elvégezve:
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(7.6)

Az összefüggést a dugattyú keresztmetszetével elosztva a teljes munkahengerre
vonatkoztatott eredő nyomásérték az eredmény:
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(7.7)

Felismerhető, hogy a (7.7) összefüggéssel a dugattyúrúd nélküli munkahengerekre
levezetett (5.35) összefüggés az eredmény AB=AA esetében. Ennek ismeretében belátható,
hogy a dugattyúrudas munkahengerek eltérő dugattyúfelületéből származó
erőegyenlőtlenség visszavezethető azonos dugattyúfelülettel rendelkező munkahengerek
tárgyalására. Feltétel, hogy az erőegyensúly vizsgálata során a munkahenger dugattyúrúd
felülete okozta erőeltérés a dugattyúrúd oldali kamra nyomásának felületarányokkal
számolt kompenzációjaként lesz figyelembe véve. Ez a kompenzáció a szóban forgó kamra
nyomására természetesen nincsen hatással, csak az erő számításához szükséges, de ahhoz
nélkülözhetetlen.
Az előbbi összefüggés alakja azért is előnyös, mert (pS-pR)-rel történő osztással

−

=

−
−

− ·

−
−

(7.8)

A kamrák nyomásai (5.29) összefüggés szerinti dimenziótlanított nyomással is felírhatóak.
Ennek következtében (7.8) az (5.51) összefüggéshez hasonló alakot vesz fel:
=

− ·

(7.9)
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A dimenziótlanított kamranyomások a korábban már bemutatott tangens hiperbolikus
képlettel közelíthetők dugattyúrudas munkahengerek esetében, ahol ΓB a dugattyúrúd
oldali kamra nyomását jellemzi.
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(7.10)

Az összefüggéssel a kívánt terhelő erőt jellemző ΓF dimenziótlanított eredő nyomás a
töltési arány függvényében kifejezhető. Ehhez a tangens hiperbolikus függvény
exponenciális tagokra bontásával lehet több lépésen keresztül eljutni (ld. Függelék). A
végső alak összefüggésében a és b helyére i=1 esetében a0 és b0 helyettesítendő be:
A Θ töltési fokot kifejezve:
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·(
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(7.11)

A dugattyúrúd nélküli munkahenger esetében bemutatottakhoz hasonlóan a
létrehozandó nyomáskülönbség ismeretében, a szelep működtetését nem közvetlenül a
töltési arány megadásával kell megoldani, hanem a

szelepvezérlő jel kitöltési tényezővel.

Ezt a PWM jel megadásával, lehet kifejezni. A (6.11) összefüggéssel számolt állandósult
kamranyomások következtében a dugattyúra ható erőhatást a 7.2. ábra szemlélteti.
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7.2. ábra Dugattyúra ható erők a szelepvezérlő jel kitöltési tényező különböző töltési fokok esetén
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4.TÉZIS:
A dugattyúrudas munkahenger működtetéséhez szükséges, a dugattyú eltérő aktív felületeit
figyelembe vevő állandósult nyomáskülönbséget biztosító Θ töltési arány a ΓF
dimenziótanított nyomáskülönbségből az alábbi összefüggéssel zárt alakban kifejezhető:

=

(

+ − 1) +

+ (

( + − 1) + ) − 4
2 · · (1 − )

·(

− 1) · (

+ )

ahol r a felületi arány a dugattyúrúd keresztmetszetével csökkentett dugattyúfelületnek a
teljes dugattyúfelülethez viszonyított arányát fejezi ki
=

−

továbbá AA a munkahenger dugattyújának keresztmetszete, Ad a dugattyúrúd
keresztmetszete, a és b pedig a 2. tézisben szereplő konstansok.
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8 Mérési keretrendszer
A mérés keretrendszere FPGA alapú real-time mérést (és szabályozást) lehetővé tevő
National Instruments cRIO-9073 egység (8.1. ábra). Ebben az alábbi nagy mintavételi
frekvenciájú I/O kártyák adtak utasítást a beavatkozó egységeknek és fogadták a szenzorok
jeleit:





NI 9421 digitális bemeneti modul
NI 9263 analóg kimeneti modul
NI 9215 analóg bemeneti modul
NI 9401 digitális be-, és kimeneti modul

A mérési összeállításhoz nem csak statikus, hanem dinamikus folyamatok mérésére,
de akár a real-time beavatkozást is lehetővé tevő LabVIEW program került kifejlesztésre.

NI cRIO-9073
Felügyeleti

Real-Time PC

PC

+
FPGA

Pneuma-

Digitális bemenet
Analóg bemenet
Analóg kimenet

Nyomásszenzorok

tikus
munkaAnalóg aktuátor
Arányos szelep

henger

Inkrementális
optikai útadó

8.1. ábra A mérési keretrendszer blokkvázlata

A mért adatok beolvasására, szűrésére FPGA szinten került sor, míg a szintén
időkritikus beavatkozó jelek generálása a cRIO real-time operációs rendszerével történt.
Az adatok figyelemmel követését, rögzítését a cRIO és a felügyeleti PC között kialakított
FIFO adatstruktúrájú TCP/IP protokollt alkalmazó adatkapcsolat biztosította. A mért
adatok a TCP/IP kapcsolat adatátviteli sebessége által megvalósítható 1 msec
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rendszerességgel való mintavételezése mind a kísérleti berendezés, mind a mérőeszközök
dinamikai tulajdonságait figyelembe véve elegendőnek bizonyult.

8.1 Mérési elrendezés
A szelepre különböző kitöltési tényezőjű bemenő jelet kapcsolva a kamrák töltöttsége
– nyomása – mérhető. A munkahenger működését, súrlódási viszonyainak mérésére a
Hoerbiger-Origa 32 mm-es dugattyú-átmérőjű 700 mm-es lökethosszú OSP-P-210-3200700 típusszámú dugattyúrúd nélküli munkahengere állt rendelkezésemre.

NI cRIO
Illesztő
áramkör

Inkrementális
útadó
„A” kamra

Dugattyú
és kocsi
„B” kamra

Nyomásszenzor

Nyomásszenzor
Arányos
szelep

8.2. ábra Dugattyúrúd nélküli munkahenger mérési összeállítása

Mind a levezetésekből, mind a mérési eredményekből kiderült, hogy az állandósult
kamranyomás értéke a kamra nagyságától nem függ. A szelep működtetéséből
bekövetkező nyomásingadozások mértéke természetesen függ a térfogattól. Az Origa
munkahenger konstrukciós kialakításából fakadóan a munkahenger palástjának tömítését
szolgáló tömítő szalag nem tökéletes tömítettsége miatt a működtetés során szivárog, a
kamrákban levő sűrített levegő nyomása csökken. A mérések során tapasztalható
munkahenger-szivárgás szelep működését torzító hatásának kiküszöbölésére az Origa
munkahenger kamráit, egy-egy az Origa henger kamráival összevethető térfogatú
szivárgásmentes kamra helyettesítette.
A 3. fejezet levezetései tetszőleges 5/2-es vagy 5/3-as működtetésű útszelepként
jellemezhető szelepre érvényesek. Ezeknél a vezérlő jel kitöltési tényezőjét változtatva a
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kamranyomások befolyásolhatók. Ebből kifolyólag a mérésekhez az említett feltételnek
megfelelő tetszőleges útszelepet használható, azonban az általános útszelepek nyitási
keresztmetszete konstrukciós adottság, azon változtatni nem lehet. Ezzel szemben az
arányos szelepek nyitási keresztmetszete a névleges keresztmetszeten belül a feszültség
(vagy áramerősség) megadásával tetszőlegesen változtatható. Ezért a mérések arányos
szelepekkel történtek.

NI cRIO

„A” kamra

Illesztő
áramkör

„B” kamra

Arányos
szelep
Nyomásszenzor

Nyomásszenzor

8.3. ábra Kamrák állandósult nyomásmérésének mérési összeállítása

A munkahengerek pozíciószabályozására az iparban elterjedten használják a tolattyús
arányos szelepeket. Ezen szelepek képezik a pneumatikus munkahengerek pozícionálási
pontosságát és dinamikáját célzó kutatások egyik fő irányvonalát ( [47], [92]). Ilyen
kialakítású a Festo MPYE-5-1/8 LF-010B típusú arányos szelepe is (8.4. ábra).

8.4. ábra Festo MPYE-5-1/8 LF-010B tolattyús arányos szelep és jelképi jelölése /www.festo.com/
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Az arányos szelep 24 V DC tápfeszültséget igényel, a maximális nyomásérték 10 bar,
azaz 1 MPa. Az analóg vezérlő feszültségjel 0-10 V között állítható, ennek függvényében
változik a szelep nyitási keresztmetszete. A keresztmetszet változásával a szelep
csatlakozási pontjai között létrejövő térfogatáram módosul az analóg vezérlőjel
függvényében. A maximális térfogatáram a gyártó adatlapja szerint 350 Nl/min (ld. 8.5.
ábra).

8.5. ábra A Festo MPYE-5-1/8 LF-010B tolattyús arányos szelep térfogatárama a feszültség
függvényében 6-ról 5 bar nyomású csatlakozási pontok esetében

A szeleptest maximális elmozdulásához viszonyított hiszterézise legfeljebb 0,4 %. A
szelep működtetése PWM jellel történik, ezért a szelepen átáramló gáz térfogatárama és a
szelepre kapcsolt feszültség hányadosa meghatározó az egyes működtetési frekvenciák
esetében. Erre vonatkozóan információval a 8.6. ábra amplitúdó arány diagramja szolgál, a
szeleptest elmozdulását mutatja annak 20% és 80%-os elmozdulásához viszonyítva.

8.6. ábra A Festo MPYE-5-1/8 tolattyús arányos szelep szeleptestének 20% és 80%-os elmozdulásokra
vonatkoztatott erősítési tényezője
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Leolvasható, hogy a szelep határfrekvenciája -3 dB-es átviteli tényezőnél 100 Hz. A
szeleptest szintén 20-ról 80%-os helyzetre történő felfutási ideje 5 msec, ez szintén a 100
Hz-es működési határfrekvencia értékre utal.
Ugyan az amplitúdó viszony szinusz jelek esetére értendő, azonban a szelep
középhelyzeti – bizonytalan – tartományának elnyomása érdekében a négyszögjel alakú
működtetés megbízhatóbb értékekkel szolgál. Ilyen jelekre a 8.6. ábra szintén útmutatást
ad.

8.2 Szenzorok
A szakirodalmi ismeretek és az előzetes mérések eredményei alapján a pneumatikus
rendszer vizsgálatához, elemzéséhez a dugattyú lineáris elmozdulásáról információt
biztosító nagy felbontású útadó használata alapvető fontosságú. A részletes elemzéshez
szükséges mind a táplevegő, mind a kamrák nyomásának ismerete. A súrlódó erő
meghatározása történhet szintén a nyomásszenzorok segítségével, azonban külső
beavatkozó erő hatására létrejött mozgásból fakadó súrlódó erő erőmérő cellával történő
mérése a mérés pontosságának, és a súrlódási erők mérésének szempontjából előnyös,
alkalmazása indokolt.

8.2.1 Útmérő szenzor
A munkahenger dugattyújának pozícióját a szánhoz mereven csatlakoztatott Mitutoyo
AT112 inkrementális útadó méri. Az optikai mérési elven működő útadó viszonyítási
alapját a periodikus mérőosztásokból álló skála adja, az eszköz felbontását az osztások
távolsága határozza meg, ez a választott szenzor esetében 20 µm-es periódusonként
ismétlődő egymást követő, egyforma méretű, világos és sötét sávokat jelent. Az útadó a
mozgatási sebességgel arányos frekvenciájú szinusz jelet szolgáltat.
Fényforrás

Kondenzor lencse

Rácsosztás

Alaprács

Leolvasórács
Fényérzékelő
Referenciaosztás
8.7. ábra Fotoelektromos inkrementális enkóder mérési elve [93]
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A jel frekvenciája >0,5 m/s felett az értékek analóg jelének jelfeldolgozási ideje és az
inkrementális mérési elv miatt (a Shannon mintavételezési tétel nem teljesül)
lépéstévesztéshez vezet. Ez a szinusz jel komparálásával, majd a komparált jel digitális
kártyával történő nagyfrekvenciás feldolgozásával küszöbölhető ki. Ebben az esetben a
mérőeszköz felbontása – a komparált kettőszínusz jelből – 5 μm értékű. Alacsony
dugattyúsebességek esetében az analóg jelfeldolgozó kártyával történő jelfeldolgozására
elegendő idő áll rendelkezésre. Ekkor a komparált jelekből származó pozícióérték az
analóg jelek értékével pontosításra kerül, így 1 μm –nél is kisebb feloldás érhető el.

a)

x

b)

x

c)

x

d)

x

e)

x

8.8. ábra Fotoelektromos inkrementális útadó jelei: a), b) analóg jelek, c), d) komparált jelek,
e) referencia négyszögjel

8.2.2 Nyomásszenzorok

Mind a nyomásszabályozóval beállított nyomást (puffer tartály nyomása), mind a
kamrák nyomását differenciál nyomásszenzorok mérik, a levegő nyomásához viszonyított
túlnyomást mérve.
A kamrák nyomásának mérésére FESTO SDE-10-10V/20mA típusú piezorezisztív
elven működő nyomásszenzorokkal volt mérhető, méréstartományuk 0-1 MPa, kimeneti
feszültségük 0-10 V, érzékenységük 10 mV/kPa linearitási hibájuk ±0,5%, mérési
frekvencia tartományuk 0-100 Hz.
A puffer tartály nyomását Freescale MPX5700DP nyomásszenzor mérte,
méréstartománya 0-0,7 MPa, kimeneti feszültsége 0,2-4,7 V, érzékenysége 6,4 mV/kPa
linearitási hibája ±2,5%, 10-90%-hoz tartozó felfutási ideje 1 msec.
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8.9. ábra Vivőfrekvenciás mérőerősítő blokkdiagramja

A mérés jellegéből fakadóan a légköri nyomás ingadozása a mérési eredményeket
érdemben nem befolyásolja, hiszen a mérések során nem a kamrák abszolút, hanem a tápés a légköri nyomáshoz viszonyított nyomása fontos. Ezzel szemben az azonos
nyomásértékek mérése esetén az egyes nyomásszenzorok analóg jelei egymáshoz
viszonyítva ~0,1% rendszeres hibát mutattak. Ez a hiba általánosan elfogadottnak
tekinthető, azonban a dugattyúra ható eredő erő meghatározása a kamrák
nyomáskülönbségének számításával történik. Ebben az esetben a nyomásszenzorok
kalibrációjára volt szükség. A kalibráció során az egyik nyomásszenzor vizsgált
nyomástartományon szolgáltatott jele lett referenciaként definiálva. Ehhez képest a többi
nyomásszenzor által szolgáltatott jel a lineáris regressziós egyenesekből számolt nullponti
hibával és meredekséggel korrigált.
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9 Mérési eredmények
Egy kamra töltését és leszellőztetését végző szelep vizsgálatával a fenti levezetések
helyessége ellenőrizhető. A kamrát egy 0,25 dm3 térfogatú tartály képezte, ami a szelep
felől érkező táplevegő csatlakozáson túlmenően, egy külön a nyomás mérésére alkalmas
csatlakozási ponttal is ki lett egészítve. A szelep a mérési összeállításban bemutatott
FESTO szervoszelep, amelynek előnye, hogy használatával nem csak a két véghelyzetére
jellemző átömlési keresztmetszet hozható létre, hanem kisebb feszültségértékek
megadásával kisebb átömlési keresztmetszetek is biztosíthatók. Ez azért fontos szempont,
mert egységnyi nyitási idő esetében a nagy keresztmetszetek nagy tömegáramokat képesek
átengedni, ami a kamrák nyomásában nagy változást jelent. A nyomás ciklikus ingadozása
magának az állandósult nyomásértéknek a megállapítását a mért értékekből való
leolvasását is nehezíti. Ezzel szemben a másik végletként a nagyon kicsi nyitási
keresztmetszetek létrehozásával az állandósult nyomást nem csak a szelep tervezett
működtetése biztosítja, hanem a nyomást a szivárgási veszteség is nagymértékben
módosítja. A másik fontos befolyásoló tényező a működtetés frekvenciája, ami szintén
hatással van az állandósult nyomás értékére. Az előző gondolatmenethez hasonló
következménnyel jár az alacsony frekvenciák alkalmazása, azaz mind a töltés, mind a
leszellőzés nagy nyomásingadozásokat generál. Magas frekvenciáknál pedig a szeleptest
nem képes bejárni a vezérlő jel által előírt utat, hanem a vezérlő jel kitöltési tényezőjének
átlagértéke körül, frekvenciától függő mértékben oszcillál, így gyakorlatilag egy állandó
értékű vezérlőjelnek megfelelő viselkedést produkál.
A mérési összeállításban jellemzett FESTO szelep adatlapja szerint az előírt
működtetés 100 Hz-es frekvenciáig biztosított, teljes nyitási keresztmetszet esetén 350
Nl/min térfogatáramot képes átengedni. Annak érdekében, hogy a szelep lehetőség szerint
a vezérlő jel által minél pontosabban legyen képes bejárni a megadott jelalakot, a beállított
frekvencia 10 Hz. A szelep teljes kivezéreltsége esetén nagyon nagy térfogatáramot képes
biztosítani, ami a mérések szempontjából a választott kamrákhoz képest túlságosan
nagynak bizonyult, ezért a 10 V-os nyitási-leszellőzési feszültség tartományból mindössze
2,5 V tartomány került kihasználásra, ami már elégnek bizonyult ahhoz, hogy a szelep
szivárgásaiból adódó nyomásmódosulások elveszítsék domináns jellegüket. A szelep lezárt
állapota, köztes helyzete méréssel került meghatározásra, oly módon, hogy a szelep 50%os vezérlő jel kitöltési tényezője milyen középfeszültség esetén tölti azonos nyomásra
mindkét kamrát. Ez a szelep 5,15 V feszültségértéke esetén teljesült.
Az említett beállítások mellett került sor a vezérlő jel kitöltési tényezőjének
változatására, ami a 9.1. ábra szerinti állandósult kamranyomásokat eredményezett. Ezek
az értékek a kamranyomások ingadozásának átlagértékei. Az ingadozás mértéke nem csak
a kamra térfogatától hanem a kitöltési tényezőtől és is függ. A kamra térfogatától való
függés, azaz minél nagyobb a kamra annál kisebb a nyomásingadozás belátása triviális. A
kitöltési tényezőtől való függést a 9.1. ábra szemlélteti.
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9.1. ábra Mért állandósult kamranyomások a vezérlő jel kitöltési tényezőjének függvényében ptáp=7 bar
esetén (f=10Hz)

A mért és a szelep ideális fúvóka modelljével közelített állandósult
nyomásértékeket a 9.2. ábra szemlélteti. Látható, hogy a mérési eredmények több helyen is
jelentősen eltérnek a levezetésből meghatározott paraméterekkel jellemzett görbétől.
Ennek oka egyrészt az ideális modell valóságot nem kielégítő pontosságú közelítése,
másrészt a még ennél is dominánsabb szelep szivárgásának jelensége. Az ábrából
észrevehető, hogy a mért értékek a levezetéshez képest úgy módosulnak, hogy a szelep
szivárgása a szeleptest éleinél mindig a magasabb nyomású kamrából az alacsonyabb
nyomású kamra felé ereszt át levegőt.
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9.2. ábra Elméleti levezetés és mért állandósult kamranyomás a vezérlő jel kitöltési tényezőjének
függvényében ptáp=7 bar esetén (f=10Hz)

A mért értékek ideálistól való eltérése azonban nem jár a levezetett összefüggés
használhatatlanságával, hanem csak a paraméterek módosítását igényli (9.3. ábra). A mért
értékekre legkisebb négyzetek módszerével illesztett görbe paraméterei: a=0,87, b=0,6.
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9.3. ábra Mért állandósult kamranyomás és közelítő függvénye (f=10Hz)
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10 Összegzés
A pneumatikus rendszerek munkavégző egységének nem csak két végpontban történő
pozícionálása a 80-as évek második fele óta folyamatosan kutatott terület. Az ilyen,
általánosan szervopneumatikusnak nevezett rendszerek szabályozó algoritmusai kiemelt
figyelemnek örvendenek, hiszen a pneumatikus rendszerek sajátosságai folytán
robosztusságuk elsődleges szempont. Ennek megfelelően az utóbbi időben számos, a
robosztus szabályozások fejlesztésében sikeres kutatócsoport tűzte ki tevékenységének
céljául a szervopneumatikus rendszerek vizsgálatát, egyúttal igazolva algoritmusuk
hatékonyságát. Ezzel egyidejűleg a pneumatikus rendszerek alkotóelemeinek elemzése,
azok működésének megismerése, elemzése és a konklúziók levonása háttérbe szorult,
holott a mérőrendszerek fejlődésével a szervopneumatikus rendszerek több aspektusból is
hatékonyan elemezhetőkké váltak. Ezekkel az eszközökkel és módszerekkel a rendszer
pozícionálását és dinamikáját befolyásoló hasznos megállapítások tehetőek. Röviden: Nem
csak a szabályozás minőségének javítása lehet cél, hanem a szakaszban rejlő
tartalékok felkutatása is.
Kutatásaim ennek megfelelően a pneumatikus rendszerek modellezése, az egyes
jellemzők közötti összefüggések felé irányultak. Munkám során világossá vált, hogy a
munkahenger működtetésével a kamrákban uralkodó nyomásértékek a karakterisztikus
jellemzőkre milyen hatást gyakorolnak. Modellezéssel illusztrált vizsgálataim
rámutattak, hogy a kamrák nyomása a pozícionálás pozíciótartó tulajdonságára
meghatározó szerepet töltenek be. Ennek megfelelően kutatásaim a kamranyomások
felépülésére irányultak, amelyek a működtetéstől függően alapvetően két csoportba
sorolhatóak. A munkahenger két kamráját egy közös, valamint két egymástól függetlenül
állítható szeleppel működtethetjük. Míg utóbbi esetben épp a független működtetésből
fakadóan, a rendelkezésre álló tápnyomástól függően, mindkét kamrában tetszőleges
nyomásérték hozható létre, addig az iparban szintén előszeretettel alkalmazott, ”egy
szervoszelepes kivitelnél” ez nem megvalósítható. Vizsgálataim az ilyen, mindkét
kamrát kiszolgáló szervoszelep működésére irányultak, mégpedig azzal a céllal, hogy
a
működtetés
során
létrehozható
maximális
nyomást
meghatározva
következtethessek a pneumatikus rendszer merevségére, annak külső erőhatásokkal
szembeni pozíciótartó képességére.
A pneumatikus rendszer munkahenger kamráinak egy szelepes működtetésére további
vizsgálatokat folytattam. Ennek eredményeképpen explicit alakú összefüggést állítottam
fel a szelepet vezérlő jel kitöltési tényezője és a kamrákban felépülő állandósult
nyomásérték – egyúttal a kamrák által a dugattyúra kifejthető erő – között. A levezetést
általánosítottam dugattyúrudas munkahengerek esetére is. Az így létrehozott modell
segítségével a munkahenger által kifejtendő erő ismeretében meghatározható a szelep
vezérlő jele. A szelepet működtető jel kitöltési tényezőjét meghatározva, a
továbbiakban arendszerben irányító jelként is hatékony beavatkozás érhető el (input
shaping szabályozás). A dolgozat eredményei ezen túl modellreferenciás, és egyéb
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nemlineáris összetett szabályozási módok esetében is különösen hatékonynak
ígérkeznek.
A kamrák nyomásértéke nem csak a pozíciótartás során fontos, hanem a
mozgatás, a kitűzött pozíció elérésében is meghatározó jelentőségű.
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12 Függelék
1. Dugattyúrúd nélküli munkahengerek szelepvezérlő jel kitöltési tényezőjének
kifejezése a dimenziótlanított nyomás függvényében
A dugattyúrúd nélküli munkahenger ”A”, illetve ”B” kamrájának dimenziótlanított
nyomása:
1
1
(12.1)
= · ℎ[ · ( ) + ] +
2
2
=

1
· ℎ
2

1

·

+

+

1
2

(12.2)

Melyek különbsége a dimenziótlanított nyomáskülönbség, ami a munkahenger által
kifejtett erőt írja le.
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A további alakíthatóság érdekében célszerű a th(x) függvény exponenciális alakra hozása,
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Az exponenciális kifejezés lehetséges összevonásaival –matematikai számítógépes szoftver
segítségével- a dimenziótlanított nyomás:
·

=

· (

)

+

· (

−
)·(

A cél természetesen Θ kifejezése. Ehhez vegyük észre, hogy
változóval (z) elnevezve
=

(12.6)

+ 1) +

·

·

kifejezést egy
(12.7)

z-re másodfokú összefüggést kapunk, hiszen
·

=

· ·

=

(12.8)
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mellett a többi tag már csak, mint együtthatók szerepelnek. Ennek megfelelően a
másodfokú egyenlet:
·(

·

− 1) + ·

·(

+ 1) +

·(

+ 1) = 0

(12.9)

A másodfokú egyenlet megoldó képletét alkalmazva
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±

−4·
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;

·

(12.10)
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ahol az együtthatók:
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A másodfokú egyenlet megoldásának gyökei:
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− 1)

melyek közül csak az egyik szolgál valós gyökkel, így:
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Most már csak a Θ töltési arány z változóból történő kifejezésére van szükség, melyet
(12.7) összefüggés mindkét oldalának természetes alapú logaritmusát véve:
( )=

· ln(

)

(12.14)

Továbbá a töltési arány kitevője a logaritmus elé hozható
( )=

· 2 · ln( )

(12.15)

Melyből ln(Θ) kifejezhető és kapott összefüggés behelyettesíthető:
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A negatív előjelet eltüntetve:
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A Θ töltési fokot kifejezve:
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A kitevő átalakításával:
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2. Dugattyúrudas munkahengerek szelepvezérlő jel kitöltési tényezőjének
meghatározása
A dimenziótlanított kamranyomások az alábbi tangens hiperbolikus képlettel közelíthetőek
dugattyúrudas munkahengerek esetében, ahol ΓB a dugattyúrúd oldali kamra nyomását
jellemzi, azonban azt a dugattyúrúd keresztmetszetével csökkentett dugattyúfelületre
vonatkoztatva. Erre azért van szükség, hogy a munkahenger által kifejtett erő, nyomás
formájában –még ha dimenziótlanított is- megjeleníthető legyen.
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A dimenziótlanított nyomás ΓF a töltési arány függvényében felírva:
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A további alakíthatóság érdekében célszerű a th(x) függvény (12.4) összefüggés szerinti
exponenciális alakra hozása:
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Az exponenciális kifejezés lehetséges összevonásaival –matematikai számítógépes szoftver
segítségével- a dimenziótlanított nyomás:
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(12.24)

Θ kifejezéséhez. vegyük észre, hogy ·
kifejezést egy változóval (z) elnevezve
(12.7) összefüggéssel átalaktva z-re másodfokú összefüggést kapunk (12.8):
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melyből az együtthatók:
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A másodfokú egyenlet megoldásának gyökei:
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melyek közül csak az egyik szolgál valós gyökkel, így:
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Most már csak a Θ töltési arány z változóból történő kifejezésére van szükség, melyet
(12.7) összefüggés mindkét oldalának természetes alapú logaritmusát véve (12.14) és
(12.15) összefüggést felhasználva a töltési arány kitevője a logaritmus elé hozható,
melyből ln(Θ) kifejezhető és kapott összefüggés behelyettesíthető:
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A Θ töltési fokot kifejezve:
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A kitevő átalakításával:
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