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SAMENVATTING 

Sinds enige jaren heeft de vakgroep "Produktietechnologiell op het vakgebied 

"Numerieke Besturing" het beheer over een draaibank van het fabrikaat 

PITTLER en van het type PINUMAT 300, een Philips tekentafel en een computer 

van het fabrikaat Contraves en van het type CORA. 

De CORA-computer dient als reken- en besturingseenheid voor zowel de teken

tafel als de draaibank, waarbij de koppe1ing tussen computer en takentafel 

het eerst is gerealiseerd. 

In dit rapport wordt uitsluitend de koppeling tussen CORA-computer en de 

draaibank beschreven. 

Zoals reeds gesteld, is deze draaibank speciaal geschikt voor het vervaar

digen van werkstukken vol gens de numerieke besturingsmethodieken. 

De hoofdbewegingen van de draaibank zoals draairichting en toerental aan de 

hoofdas, de bewegingen van de slede, met hierop eventueel meerdere beitels, 

worden hierbij niet door handbediening verzorgd, maar worden volgens een 

vooraf vastgesteld programma, middels de computer, interface en sigrralen 

aan positioneringsmotoren automatisch bepaald. 

Voor de verwerking van de werkstukprogramma's, zoals inlezen, berekenen en 

het afgeven van stuursignalen dient dus deze CORA-computer. 

De berekende stuursignalen worden via een interface van diverse elektroni

sche schakelingen gevoerd naar de toerentalregeling van de hoofdas van de 

draaibank en tevens naar een paar stappenmotoren van het fabr-ikaat PRATT, 

die in twee richtingen de positie van de slede bepalen. 

Daarnaast kontroleert de computer via de interface voortdurend de toestand 

van een interlock beveiligingssysteem, zoals smering, koeling, nadering van 

de eindposities, vo1doende tijd bij het overschakelen van toerenta1, enz. 

Deze numerieke besturingseenheid bestaat uit twee delen n1. het besturings

deel - de electronische hardware samengesteld uit de CORA computer en de 

interface - en het mechanische deel - de Pittler draaibank. 

In dit rapport wordt uitsluitend de koppeling tussen de CORA-computer, 

interface en de electrohydraulische stappenmotoren beschreven, met speciale 

aandacht voor de sturing van de laatste. 
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INTER- PINUMAT 

~ CORA ~ 
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11 

De numeriek bestuurde draaibank. 

Bovenstaande figuur geeft schematisch de besproken koppeling weer. 

Naast de nu volgende algemene beschrijvinq over de electro-hydrauli$~he 

stappenmotoren wordt voor specifieke gegevens hierover verwezen naar een 

speciaal daartoe samengestelde ordner "PRATTII welke overgedragen is aan 

de werkeenheid Fysische Bewerkingen. 

Voor uitgebreide specificaties van de componenten van de overige delen 

moet voorlopi9 verwezen worden naar de gegevens van de respectievelijke 

fabrikanten. 
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HOOFDSTUK 1. DE STURI NG VAN DE ELEKTRO-HYDRAULI SCHE STAPPENt~OTOREN 

1 • 1. I n 1 e i ding 

De beitels van de PINUMAT 300 draaibank bevinden zich op de slede, 

die in twee loodrecht op elkaar staande richtingen bewogen kan 

worden. 

Het verplaatsen van de slede in een richting geschiedt door middel. 

van een elektro-hydraulische stappenmotor (E.H.S.M.) van de firma 

PRATT PRECISION HYDRAULICS LTD en is van het type Sti 10 (Stepping 

riotor) • 

Een complete E.H.S.M.-eenheid is opgebouwd uit een elektrische stap

penmotor type PM 6 (Pulse Motor), welke via een tandwiel-overbrenging 

is gekoppeld aan een hydraulische koppelversterker type T.A. 10 

(Torque Amplifier). 

De sturing van de stappenmotor wordt geregeld vanuit de Electronic 

Drive Unit type SMDU 1 (Stepping Hotor Driye Unit), die op zlJn beu~.!: 

weer gestuurd wordt via de interface door de CORA. computer. Zie 

fig. 1.1. 

r-- --------------------

SMDU 1 PH 6 TA 10 

SM 10 

I I t.. ____ _ - - - - - - - - - - - - - - _ ... 
Fig. 1.1. Schematische opbouw van de sturing van de E.H.S.M~ 

Specifieke gegevens over deze E.H.S.M.-unit bevinden zich in de 

ordner "PRATTII
, met daarin o.a.: 

- The Electro-hydraul ic Stepping Motor Drive System. 

- Technical Data High Speed Stepping ~'1otor SI1 10 and Drive Unit. 

- Electrohydraulic Stepping Motor type SM 10 Installation & Service 

Manua 1. 
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- Installation and Maintenance Manual for Electro-hydraulic 

Stepp i ng Motor SM 10 and Dr i ve Un i t St1DU. 

- Diverse tekeningen van de E.H.S.M.-unit. 

Voor zeer gedetailleerde informatie over stappenmotoren in het alge

meen en PRATT-motoren in het bijzonder wordt naar ref. 1 verwezen. 

1.2. Het principe van de electrische stappenmotor. 

In het volgende wordt summier beschreven de principiele werking van 

de stappenmotor en enige aspekten van de sturing. Voor zeer gedetail

leerde informatie wordt verwezen naar ref. 1 en 2. Een elektrische 

stappenmotor (E.S.M.) is gekonstrueerd op hetzelfde principe als 

een synchrone motor. 

Door bekrachtiging van de statorspoelen wordt in de stator een roterend 
( 

magnetisch veld gegenereerd. De rotor is in het algemeen uitgevoerd _~ls 

meerpol ige permanente magneet en I ijkt qua vorm op een tandwiel. 

Wanneer er stroom loopt door de spoel van een statorpool, wordt een 

koppel uitgeoefend op de rotor, totdat een rotortand in ~~n 1 ijn 1 igt 

met de statorpool. 

In deze situatie is de magnetische weerstand minimaal en is er een 

stabiele positie van de rotor ontstaan. 

Bij de synchrone motor vindt een zodanig vloeiende bekrachtiging met 

wisselstroom van de statorspoelen plaats, dat het statorveld en daarmee 

samenhangend de rotor gel ijkmatig roteert. Bij een elektrische stappen

motor daarentegen worden de statorspoelen door een logische stuureen

held gestuurd, waarbij elk poolpaar individueel volgens een logische 

volgorde met gel ijkstroom wordt bekrachtigd. 

De overgang van de ene naar de andere bekrachtigingssituatie leidt 

tot het uitvoeren van een stap in de rotorpositie. De grootte van de 

staphoek wordt in het algemeen bepaald door het aantal fasen in de 

stator en het aantal polen in de rotor volgens 

3600 

staphoek = --~~--~~~~~-------~--~--~-aantal statorfasen * aantal rotorpolen 
(1. 1) 

Aan de hand van fig. 1.2 zal de werking van de E.S.M. en de bepaling 

van de stapgrootte nader worden toegel icht. 
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Afhankelijk van het rotorontwerp zijn de elektrische stappenmotoren 

onder te verdelen in 4 kategorieen: 

a. Het permanente magneet rotor type (P.:M.). De stabiele rotorpositie 

is die positie, waarbij de elektromagnetische aantrekking tussen 

statorveld en rotor maximaal is. 

b. Het aktieve magneet rotor type (A~M.). Hierbij wordt de rotor vanuit 

een externe bron gemagnetiseerd, maar werkt verder volgens het 

onder a) genoemde type. 

c. Het reaktieve rotor type (V.R. = variabele reluktantie). De meeste 

motoren voor numerieke besturing vallen onder deze kategorie. De 

rotor bestaat uit magnetiseerbaar materiaal. Door bekrachtiging van 

een kombinatie van fasen zal de rotor een zodanige voorkeurspositie 

innemen, dat de magnetische weerstand minimaal wordt met betrekking 

tot de opgewekte ruimtel ijke veldverdeling. 

d) Het hybride rotortype (H.R.). Het koppel hierbij is een gevolg van 

de variabele reluktantie en de aanwezigheid van permanente magnetisatie 

in de stator-rotor konfiguratie. 

In fig. 1.2 wordt de werking van de E.S.M. van de verschil1ende typen 

op vereenvoudigde wijze weergegeven. 

Indien volgens fig. 1.2.a eerst statorfase AAI wordt bekrachtigd en 

vervolgens BBI dan maakt de rotor een stap van 900
• Hetzelfde zou gelden 

indien men met een A.M. type rotor zou werken. Bij fig. 1.2.b is de stator 

met drie fasen uitgevoerd en is de rotor van het reaktieve type. Bij 

opeenvolgende bekrachtigingen van de opeenvolgende statorfasen stapt 

de rotor steeds 600
• 

Bij de uitvoeringsvorm van fig. 1.2.c met drie statorfasen en een 

rotor van het reaktieve type met vier polen resulteert elke opeenvolgende 

bekrachtiging van opeenvolgende statorfasen in een stap van 300
. 

In fig. 1.2.d worden een drietal stappen weergegeven van een SIG-motor 

(zi:e ordner IIPRATTII). Hierbij worden de statorfasen successievelijk 

aIleen, dan weI opvolgend samen bekrachtigd. Dus achtereenvolgens fase 

A, A+B, B, B+C, enz. De tekening geeft een konfiguratie met 8 stator

fasen en 10 rotor polen, wat leidt tot een staphoek van 4,5°. 
De voor ons doel gebruikte stappenmotor van het type PM 6 behoort tot 

de variabele reluktantie kategorie en heeft 6 statorfasen en 32 rotor

polen. 



Stap = 900 Stap = 600 Stap = 300 Stap = 4,5
0 

a) Permanente magneetrotor. b) 2-polige reaktieve rotor. c) 4-pol ige reaktieve rotor. d) SIG-motor, 8 fasen, 10 polen. 

Fig. 1.2. Schematische werking van enkele typen stappenmotoren. 



9 

o 
Volgens vergel ijking 1.1 is de stapgrootte: g~~2 = 1,8750 

en het aantal stappen per omwentel ing 192. 

Bij een dergelijk groot aantal statorfasen is het moeilijk, door 

ruimtegebrek voor de statorspoelen, deze allen in een stator onder 

te brengen (Zie ref. 2). 

De opbouw van de E.S.M. is zodanig gemodificeerd, dat ze bestaat uit 

6 achter elkaar geplaatste stators en rotors. 

De rotors zijn identiek en axiaal uitgericht, terwijl de polen van 

de individuele stators over 1/6 deel van een poolsteek zijn verdraaid, 

(het aantal statorfasen is namelijk 6). 

In fig. 1.3 is een doorsnede gegevenvan de E.H.S.M., waarin de ver

deelde statoropbouw duidelijk tot uiting komt. 

Fig. 1.3. Doorsnede van de Elektrohydraul ische stappenmotor. 

Zoals reeds eerder is vermeld, voert de totor tel kens een stap uit 

bij bekrachtiging van de opeenvolgende afzonderlijke statorfasen. 

Ook een methode is om meerdere aangrenzende statorfasen (bijvoorbeeld 

3) tegelijkertijd te bekrachtigen. Het totale resulterende koppel is 

dan groter en de rotor komt in een voorkeurspositie, die een resultante 

is van de gekombineerde opgewekte velden. Hierbij is dan weI vereist, 

dat de opeenvolgende bekrachtigingen in een logische volgorde plaats

vinden (zie fig. 1.2.d) 

De in ons geval gebruikte E.S.t1. bestaat uit 6 fasen (zie fig. 1.4), 

waarvan er 3 tegelijk bekrachtigd worden. 
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Fig. 1.4. 

Opbouw van de statorfasen. 

c 

Om onderkritische demping te voorkomen zijn de meerstator motoren vaak 

uitgerust met een dempingselement, uitgevo~rd als een slipkoppeling~_ 

Lancaster demper genaamd. Aangezien lagerwrijving en wervelstroomdemping 

in vele gevallen niet voldoende zijn, verzekert men zich op deze wijze 

toch van een betrouwbare stapsgewijze aandrijving. 

Bij de toepassing van stappenmotoren zijn o.a. de volgende grootheden 

van belang: 

- de beprijfsfrekwentie b ijv. 20 kHz 

- de startfrekwentie b j jv. 2 kHz 

- de stopfrekwentie bijv. 2 kHz 

- de omkeerfrekwentie ~ i j v. kHz. 

Oat zijn die frekwenties, waa rb i j een motor gel ijkmatig kan lopen, resp. 

kan starten, stoppen of van draairichting kan omkeren, zonder dat infor

matieverl ies optreedt. 

1.3. De theoretische aspecten van de sturing. 

Het bekrachtigen van een statorfase geschiedt door het aanleggen van een 

bepaalde spanotn~ aan de betreffende spoel. Ten gevolge hiervan gaat er 

door de wikkeling een stroom lopen en wordt een daarmee evenredig elek

trisch veld opgewekt. 

Indien de weerstand en de zelfindustrie van de spoel respektievelijk R 

en L zijn neemt bij een stapvormige stuurspanning, ter grootte V, de 

stroom toe volgens een e-macht. 
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(1 .2) 

Indien de stappenmotor een hoge startfrekwentie moet kunnen halen, 

is het van belang dat deze bekrachtigingsstroom snel zijn eindwaarde 

bereikt. 

Men zou dit kunnen bereiken door L te verkleinen, hetgeen echter leidt 

tot een verI aging van de veldsterkte. 

Vergroting van R leidt tot een snellere responsie, met dien verstange 

dat dan de eindwaarde omgekeerd evenredig lager wordt. 

Om toch snel een voldoende hoge stroom te verkrijgen kan men gebruik 

maken van het principe van "voltage forcing ll
, fig. 1.5. 

-u- -.------ ----
5 Volt 

Fig. 1.5. Voltage forcing. 

50 Vo 1 t 

TR 1 

stroombeperkende weer
stand 

spoel 

TR 2 

Op het startmoment zlJn twee pulsen aanwezig, een kort durende IIs tart

puls ll
, die transistor TR 1 open stuurt en een langer durende 

I'houdpuls ll
, die TR 2 open stuurt. 

Het eerste moment wordt de spoel dus met 50 Volt bekrachtigd, de 

stroom loopt snel op tot de gewenste waarde, waarna TR 1 weer dichtgaat 

en er via de diode 5 Volt op de spoel aanwezig bl ijft voor levering 

van de houdstroom. 

De sturing van de ~peenvolgende bekrachtigingen (eventueel van meerdere 

fasen tegel ijk) wordt geregeld door de Electronic Drive Unit St1DU 1. 

Deze geeft in principe 3 signalen, die gevoerd worden naar een trans

lator board: 

- FORWARD en REVERSE (Rotation Control) voor regeling van de draairichting. 

De kombinatie van FORWARD en REVERSE bepaalt de draairichting. 

Zie tabel 2. 



12 

De spann i ngsn i veau I s van deze signa len kunnen z ijn "l" of "all, wat 

overeenkomt met IIhigh" of III OWl I volgens tabel 1. Zolang deze span

ningsniveau's niet veranderen, bl ijft de "draairichting" dezelfde. 

- CLOCK PULSE INPUT voor sturing op de translator board. In feite 

bepaalt de kombinatie van FORWARD en REVERSE de volgorde, waarin de 

statorspoelen bekrachtigd worden, terwijl de CLOCK PULSE het moment 

van bekrachtigen aangeeft. Bij opeenvolgende CLOCK PULSES worden de 

COUNTER OUTPUT STATES (volgorde van spoelenbekrachtiging) volgens 

tabe I 3. 

Parameter Hax t1 in Eenheid 

FORWARD & HIGH "1" +15 + 5 Volts 
REVERSE LOW "0" + 0,5 - 5 Volts 
CONTROLS 

HIGH +15 -- + 5 Volts 

CLOCK LO\1 + 0,5 - 5 Volts 

INPUT PULSE Pulse length - 5 microseconds 

Fa 11 time 1 - microseconds 

Frequency 20.000 0 Hertz 

Tabel 1. Specifikatie van de ELECTRONIC DRIVE UNIT 

signalen. 

FORWARD CONTROL REVERSE CONTROL 01 RECTI ON OF ROTATION 

1 a REVERSE 

0 1 FORWARD 

0 0 I NDETERMI NANT 

1 1 STOP 

Tabel 2. Waarheidstabel van de draairichting. 



13 

FOR\JARD REVERSE 

CLOCK 
A B C A B C PULSE 

CLOCK 
A B C A B C PULSE 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 

3 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 

5 1 0 0 0 1 1 5 0 0 1 1 1 0 

6 1 1 0 0 0 1 6 0 1 1 1 0 0 

7 1 1 1 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 

Tabel 3. Counter output states. 

De CLOCK PULSE trein is qua amplitude en frekwentie gebonden aan de 

respektievelijke specifikaties voor starten,-stoppen, omkeren etc. 

De vorm van de pulsen is niet zo kritisch, mits de IIstijgtijd ll van 

de positief gaande flank binnen de opgegeven 1 ~s blijft. Deze posi

tief gaande flank van de puIs initieert de beweging van de rotor 

van de stappenmotor. 

In fig. 1.6 is op schematische wijze de sturing weergegeven met in

begrip van het pri'ncipe van "voltage forcing ll • 

De aangegeven translator bestaat uit een drie-traps omkeerbare 

Johnson-ringteller, met uitgangssignalen volgens tabel 3. 



FORWARD 
ROTArlON 

CONTROL 

PULSE 
INPUT 

REVERSE 
ROTATION 

CONTROL 

MAINS 
INPUT 
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MOTOR COILS 
, .... _--------" 
I f 

nA 

I f 

A 

T 
R 
A B 
N 
S 
L 
A B 
T 
0 
R 

C 

C 

: , 
I 

"---------~ 

SOV 8V 
DC DC 

UPPl T)----SUPPLY 

Fig. 1.6. Blokdiagram van de sturing. 

AH 

BH 

CH 

1.3. De practische realisatie van de sturing. 

HIGH VOLTAGE 
PULSE 

GENERATOR 

HIGH VOLTAGE 
PULSE 

GENERATOR 

HIGH VOLTAGE 
PULSE 

GENERATOR 

Omdat voor zowe 1 de x- a 1 s de z-as op de PI NUt1AT-d raa i bank een j den

tieke besturing met een PRATT stappenmotor bestaat, beperken we ons 

tot de beschrijving van een besturingseenheid. 

De sturing van de stappenmotor geschiedt door de Electronic DRIVE 

UNIT type SMDU/l '. welke in principe een 6-fase schakelsysteem is, dat 

genoeg vermogen levert voor een direkte voeding van de spoelen van 

E.S.H. type PM 6. 

Het in de gewenste volgorde schakelen van de fasen gebeurt door een 

logisch circuit, dat een Johnson ringteller bevat, welke gestuurd wordt 

door een FOR\JARD en REVERSE signaal en een CLOCK PULSE trein. 
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Naast een voeding van 8 Volt voor levering van de houdstroom door de 

spoelen, is er ook een voeding van 50 Volt aanwezig om hoge versnel

lingen mogelijk te maken. 

De voor de beschrijving noodzakelijke informatie omvat de volgende 

beschrijving en tekeningen, welke zich bevinden in de ordner "PRATTII: 

- Elektrohydraul icaJ Stepping Motor sr·, 10, Installation & Service 

Manua 1 • 

- Tekenrng: Drive Unit type SMDU/1, Electrical Connections. 

- Tekening: CD 105B, Electrical circuit for motherboard PCB 105. 

- Tekening: CD 103/1B, 6 Phase Translator board PCB 103/1. 

- Tekening: CD 102E, Electrical circuit power amplifier. 

Het hart van de sturing wordt dus gevormd door de Electronic Drive 

Unit SMDU 1. 

Deze unit is opgebouwd uit afzonderlijke sekties, die gemonteerd zlJn 

in de unit volgens IIElectrohydraul ic Stepping riotor SH 10, Installation & 

Service Manual, pag. 1 en fig. 411. 

Op de unit SMDU 1 bevinden zich 3 pluggen: 

- PL 1 Mains Input: Invoer aansluiting van het net. 

- SK 1 Control Input: Invoer aansJuitingen van de stuursignalen. 

- PL 2 Motor Driver: Uitvoer aansluitingen voor bekrachtiging van 

de motorspoelen. 

Zoals te zien is op de tekening "Drive Unit type SHDU/1, Electrical 

Connections" gaat de uitvoer op plug PL 2 (kontakten 1 tIm 12) via een 

steker naar de E.H.S.M. (kontakten A tIm N), en vervolgens naar de 

E.S.M. (kontakten 1 tIm 12, aansluctingen op de 6 statorfasen). 

De code op de E.S.M. komt overeen met de aansluitingen van de stator

spoelen volgens: 

r----------------------------------------------------------, 
I 
I E.S.ri. 
I 

8 7 2 9 4 10 3 12 5 11 6 

• • • • • • • • • • • • I _ 

I spoel- +A +A -A -A +8 +B -8 -6 +C +C -C -C 
: aans 1 u i t i ngen I 

I I 

~----------------------------------------------------------~ 

De aansluitingen op de pluggen PL 1, SK 1 en SK 2 gaan (zLe tekening 

CD 105 B) intern in de Drive Unit naar een motherboard PCB 105 (met 

aansluitingen 1 tIm 32) en worden vervolgens doorgeleid naar de indi

viduele boards van de respektievelijke sekties (printkaarten) zoals: 
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- PCB 103 6 fase translator board, PC 103 de 6 fase translator. 

- PCB 102 power ampl ifier board (3 maal), PC 102 A en PC 102 B 

en PC 102 C de power amplifiers voor de fasen A, A 
- -en B, B en C, C. 

- PCB 104 : power supply board, PC 104 de 8 Volt voeding. 

Volgens tekening CD 105 B corresponderen de aansluitpunten op mother

board PCB 105 (1 tim 32) met de nummering van de aansluitpunten op 

de individuele boards van de respektievelijke sekties. 

Opmerkingen: 

1. De 8 Volt voeding wordt gemaakt uit de 50 Volt voeding via power 

supply board PCB 104 op printkaart PC 104 volgens tekening CD 105 B. 

Van deze eenvoudige voedingseenheid PC 104 is geen afzonderlijk 

schema beschikbaar. 

2. Op tekening CD 105 B behoren van plug SK 1 de pennen 2 en 3 tot 

de 8 Vo 1 t voed i ng, terw i j I op teken j ng ItDr i ve Un i te type St1DU/l, 

Electrical Connections" de pen 2 weI {3 Volt levert, maar pen 3 

"SPARE" heet. 

Oit valt tevens onder de aangebrachte wijzigingen zie opmerking 5. 
3. Op tekening CD 105 B heeft pen 11 van socket SK de naam IISETII, 

terwijl op de tekening "Drive Unit type Sr10U/l. Electrical Connections" 

pen 11 van socket SK 1 de naam "RESET" heeft. 

4. Volgens tekening CD 105 B heeft PCB 103 (de 6 fase translator board) 

op kontakt 13: INHIBIT FOR\JARD ROTATION en op 15: SET, dit in tegen

stelling tot tekening CD 103/1 B waar: kontakt 13: RESET en 15: 

INHIBIT FORWARD ROTATION. 

What's in a name? 

5. Om storingen tengevolge van aardstromen te vermijden is de aansluiting op 

socket SK 1 intern in de S11DU kompleet gewijzigd (zie opmerking op de 

tekening CO 105 B). 

Oorspronkel ijk hadden de aansluitdraden op socket SK 1, intern in 

de SMDU-eenheid de volgende kleur: 

1 wi t 7 
2 wi t 8 : -
3 groen-wit 9 blauw 

4 : - 10 bruin 

5 groen-wit 11 groen-wit 

6 paars 12 wi t 

Fig. 1.7. Oorspronkelijke aansluiting van socket SK 1. 



17 

Bij de modifikatie zijn de aansluitingen op socket SK 1 gevoerd 

tim 9) en 5 uit

fig. 1.9. 

naar een pri ntp 1 aatje met 9 i ngangen (punten 

gangen (punten 111 tim 5") volgens fig. 1.8 en 

In de oorspronkelijke konfiguratie werd~n de control inputs over 

een lijn gestuurd met signaal t.o.v. aarde. Bij het optreden van 

eventuele aardingsstromen kon dit ongewenste signalen opleveren. 

In de nieuwe konfiguratie worden de signalen (het signaal en inverse 

hiervan) gestuurd over twee lijnen. Er is dan dus pas sprake van 

een stuursignaal als de spanning op beide lijnen is veranderd. 

Op de toegevoegde printwordt een stuursignaal doorgegeven door 

de opto-coupler.s hp 4360 (zodat hierbij van een galvanische scheiding 

gesproken kan worden) en worden vervolgens doorgeleid naar de aansluit

punten op motherboard PCB 105. 

Bij de juiste polariteit geleidt dus de "fotodiodell in de opto-coupler, 

terwijl bij gekeerde polariteit de spanning over de IIfotodiode" begrensd 

wordt m.b.v. de twee in serie staande diodes 1 N 914. Op de print is 

voorts een spannings-regulator, MC 7805 CP, .aanwezig, die van de 8 VoLt 

voedingsspanning, geleverd door PC 104, een 5 Volt gestabiliseerde 

voeding maakt. Tevens vermelden we dat pen 3 van socket PL 1 (de voe

dingsplug) en pen 10 van motherboard PCB 105 geaard zijn. 

Een beschrijving van de sturing van de statorfasen, kan het best gedaan 

worden aan de hand van de volgende tekeningen: 

CD 105 B Electrical circuit for motherboard PCB 105. 

CD 103/1B 6 Phase translator board PCB 103/1. 

CD 102 E Electrical circuit power ampl ifier. 

Deze laatste tekening betreft voeding PC 102 A, voor het 

sturen van de statorfasen A en A, identieke voedingen 

bestaan voor B en B (PC 102 B) en voor C en C (PC 102 C). 

In fig. 1.10 is in de vorm van een blokdiagram van de SMDU, de koppeling 

tussen de verschillende onderdelen (d.w.z. de koppel ing tussen de hier

boven genoemde tekeningen) voor wat betreft de belangrijkste verbindingen 

aangegeven. 
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Globaal geschiedt de sturing als voIgt: 

Het hart van de sturing wordt gevormd door de 6 fase translator 

PC 103. Deze bevat een omkeerbare Johnson ringteller. Afhankelijk 

van het niveau van de signalen "FORWARD- en REVERSE CONTROL" wordt 

de draairichting bepaald (zie tabel 2) en zal de teller voor- of 

achteruit tellen (zie tabel 3), hetgeen bepaalt in welke volgorde 

de fasen bekrachtigd zul1en worden. 

Het moment van tellen wordt bepaald door de "CLOCK PULSEII. De 6 

fase translator geeft dus in de juiste volgorde (via PCB 103, de kontak

ten 6 tim 11) de houdpulsen af, welke gaan naar de respektievelijke 

poweramplifiers PC 102 A, PC 102 B en PC 102 C. 

Volgens het eerder beschreven principe van de IIvoltage forcingll wordt 

op het inschakelmoment van een houdpuls, tevens voor de betreffende 

fase gedurende korte tijd ook een startpuls geleverd, via X, Y of Z 

(kontakt 18, 17 of 16 van translatorboard PCB 103), waardoor aIleen 

gedurende de aanvangsbekrachtiging een 50 Volt spanning op de be

treffende fase wordt aangesloten. 

Zoals te zien is in fig. 1.10 !ijn de statorfasen via socket PL 2, 

motherboard PCB 105 direkt op de powerampl ifiers PC 102 A, PC 102 B en 

PC 102 C aangesloten. 

Een gedetailleerde beschouwing van tekening CD 102 E IIElectrical circuit 

power ampl ifierl! geeft duidel ijk het principe van IIvoltage forcing" weer. 

Het feit, dat zowel fase A als fase A beide via punt 18 en de transistors 

o en vervolgens A gestuurd worden, is mogelijk omdat de stuursignalen op 

punt 6 en 7 altijd in tegenfase zijn (sturing A respektievelijk A). 

Bij een gedetailleerde beschouwing van tekening CD 103/18 116 Phase 

translator board PCB 103/111 kunnen de volgende opmerkingen worden ge

maakt. 

Links in het schema worden via de punten 4,5 en 31,32 respektievelijk 

8 Volt en 0 Volt toegevoerd. Via de spanningsregulator VT 15 (U1 300) 

wordt transistor VT 14 en vervolgens VT 12 gestuurd, zodanig dat op C 9 een 

gestabiliseerde voeding van 5 Volt ontstaat. Bijregel ing is mogelijk 

via potentiometer RV 8. 

Afhankel ijk van de signalen "FORWARD CONTROL en REVERSE CONTROL" bevindt 

de stappenmotor zich in de volgens tabel 2 aangegeven toestand. Ook al 

bevindt de stappenmotor zich bijv. in de - "voorwaarts" - toestand 

dan nog wordt het uitvoeren van de stappen bepaald door de opeenvolging 

van clock-pulsen. 
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De omkeerbare Johnson ringteller wordt gevormd door de IC's 

M12, M13 en M14. Ook al Is de RESET-Iljn (punt 13) niet aange

sloten, toch zal blj Inschakelen van de voedingsspannlng via C 8 

de transistor VT 9 voor een moment geleiden, zodat de teller in 

de juiste startstand komt (AIle punten 5 op M12, M13 en M14 worden 

voor een moment Jaag). 

Afhanke 1 i j k van de signa 1 en III NH I B IT FOR\JARD ROTAT I ON II en III NH I BIT 

REVERSE ROTATION II aangevoerd via de respektievelijke punten 15 en 12 

worden: 

a. de respektievelijke transistors VT 8 en VT 7 en vervolgens de 

punten 1,13 en 5,9 van de "and"-poorten M8, M9 en Ml0 en daarmee 

de teller zodanig gestuurd, dat deze In de gewenste richting zal 

tellen (zie tabel 3). 

b. de respektievel ijke "andll_poorten t111 (punten 4,5 en 13,12) gestuurd, 

om via M15 (punt 10) en vervolgens via de "and"-poorten M16 en t117 toch 
/ 

het afgeven van een startpuls (en daarmee het stappen) te voorkomen 

a 1 s de toes tand "STOP" en III tilDETERH I NANT" wordt vere i s t. 

De uitgangssignalen van de tellers M12, M13 en M14 worden via de punten 

6 en 9 (in tegenfase) direkt gestuurd naar de transistors VT 1 tim VT 6 

via de diodes MR 1 tim MR 6 voor de direkte levering van de houdsignalen 

in de poweramplifiers, maar ook naar de lIand"-poorten M1 tim M6 

(punt 3 van de als monostabiele multivibrator uitgevoerde D 951), 

welke via de "andll-poorten M16 en M17 v~~r de startpuls (volgens 

IIvo ltage forcingll) op de punten X, Y en Z (punten 18, 17 en 16) zorgt. 

Tenslotte kan nog benadrukt worden dat volgens tabel 1 de minimale 

duur van een CLOCK-puIs 5 micro-seconden moet bedragen. 
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Bijlage 1: Foto's van de NuBe combinatie. 

FOTO 1: CONTRAVES - computer en tekentafel 

.. <, ... ",,~,,:~ >' ... *t..~6 'l4:t~ 
.-

!. 1.1 

FOTO 2: Bedieningspaneel van de CORA-computer. 
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FOTO 3: Pittler draaibank met tussenkast . 

. . . • 

• • 

• • 

FOTO 4: Frontpaneel van de tussenkast met duimwielschakelaars 
en uitlezing. 
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FOTO 5: Bovenaanzicht van de interfacekast. 

FOTO 6: Hydraulica-unit van de stappenmotoren. 
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FOTO 7: PITTLER-draaibank . 

. FOTO 8: PITTLER-bedieningspaneel. 
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. FOTO 9: Slede met beitelhouders en klauwplaat. 

FOTO 10: Electro-hydraulische stappenmotoren met 
reductie-tandwielkast. 
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