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Ten einde de samenhang tussen de variabelen van 

het vonkverspaningsproces te ontdekken, worden een 

aantal proeven gedaan en de uitkomsten off line 

verwerkt. Uit het zo verkregen inzicht wordt een 

optimaliteitskriterium geformuleerd. Een flow dia-

gram geeft aan, hoe men on line aan dit kriterium 

kan voldoen. 

Een meetapparaat voor de on line registratie van 

de somwaarde van twee variabelen is gekonstrueerd. 

De meetresultaten worden besproken. 
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Hoofdstuk I 

Het vonkverspanen, ook weI elektro-erosieve bewerking genoemd, is 

een in de metaalbewerking toegepaste verapanende techniek. 

In fig. 1 is een opstelling geschet8t, zoals deze bij het vonkver-

spanen in de industrie wordt gebruikt. Aan de hand hiervan zuIIen 

we een korte beschrijviDi VaR het proces geven. 

A 
.JlIL 

o 

5 

p 

fig. I. Schema van een vonkerosie machine 

Twee metalen voorwerpen, een elektrode en een werkstuk, worden in 

een bak met een isolerende vloeistof op een afstand van enkele tien-

tallen micro-meters van elkaar geplaatst. 

Een pulsgenerator brengt een aantal kortstondige elektrische ontla-

dingen tussen elektrode en werkstuk tot stand. 

Iedere ontlading vindt plaate in een gasvormig geleidingskanaal dat 

in de isolerende vloeistof ontstaat en gaat gepaard met smelten en 

eventueel verdampen van de metal~n aan de uiteinden van het kanaal. 

Het gesmolten materiaal komt -door het exploBie-achtige karakter van 

de ontlading- in de vonkspleet terecht, waar het in de impulspauze 



stolt en door de stromende vloeistof op den duur uit de vonkspleet 

verwijderd wordt. 
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Door het plaatselijk willekaurig karakter van de ontladingen beeldt 

de elektrode zich in het verloop van de tijd gelijkmatig in het 

werkstuk af. 

Een servosysteem zorgt ervoor dat de ingestelde afstand tussen elek

trode en werkstuk aehandhaafii blijft, zodat de ontiadingen voortge

zet kunnen worden. 

Als referentie voor het servosysteem gebruiken weveelal de brandspan-

ning over de vonkspleet. 

De brandspanning onderscheiden we van de ontsteekspanning; de span-

ning die nodig is om het hierboven beschreven proces in te leiden. 

Na deze beschrijving is het mogelijk aan te geven waar het voornaam

ste toepassingsgebied van het vonkverspanen ligt. 

Door het ontbreken van mechanisch Itoatakt tussen elektrode en werk

stuk Ieent het proces zich voor het bewerken van harde metalen en 

die werkstukken, welke bet optreden van de "not'lllrale" bewerkings

krachten niet verdragen. 

Oak het maken van sterk aeprofileerde gaten en vormen behoort tot 

het terrein van de vonkerosie. Doordat de elektrode zich konform in 

het werkstuk afbeeldt, kunnen deze bewerkinaen in een aang worden 

uitgevoerd. 
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In dit onderzoek zullen we de mogelijkheid nagaan tot het toepassen 

van adaptive control op het vonkverspaningsproces. 

De uitdrukking adaptive control zullen we vervangen door _~timalis~-

rings regeling, omdat dit beter het doel van ons onderzoek weergeeft. 

Men kan aan het proces een funktie toevoegen, die vers.chillende pro-

cesgrootheden tegen elkaar afweegt. Ret proces lY'erkt optimaal als de 

funktie een extreme waarde aanneemt. 

Aan het pogen de betreffende funktie -de objektfunktie- tot een ex-

treme waarde te brengen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Sommige 

variabelen moeten hijv. binnen bepaalde grenzen blijven. 

In hoofdstuk II zullen we aandacht besteden aan optimaliseringsme-

thoden. In feite zijn dit methoden om het extremum van een funktie 

te bepalen • 

• J U onafhankelijke variabelen. m 
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Hoofdstuk II 

Optimaliseringsmethoden 

Bij optimalisering van technische processen zijn er twee methoden 

om tot een extremum van een funktie te komen. De eerste, de indirek-

te methode, zoekt het extremum door lebruik te maken van de noodza-

kelijke voorwaarden voor het optreden van een extremum. 

De tweede, de direkte methode, zoekt het extremum door de funktie-

waarden in twee of meer punten met elkaar te vergelijken en daaruit 

konklusies te trekken orntrent de plaats van het minimum. 

In dit hoofdstuk bespreken we de indirekte methode. In hoofdstuk V 

komt de direkte methode aan de orde. 

Er zij O.og opgemerkt, dat sommige direkte methoden sterk verwant 

zijn aan de indirekte methode. 

In (lit I) vinden we de volgende stelling: 

Ale de differentieerbare funktie f (u) in u = u' een lokaal extremum 
0- --

heeft en er een omgeving u' is, die geheel uit geoorloofde punten 

bestaat, dan is grad f - 0 voor u - u'. a 

We kunnen dus u l vinclen door de vergelijking, die we verkrijgen 

door grad f nul te stellen, op te lassen. 
a 

Dus grad f = 0 
o 

met 

(I) 

( 
af 0 (~) af 0 (~~). 

grad fo = aU," ., aU
m 

(2) 

Dit geeft aanleiding tot het oplossen van m vergelijkingen in In 

onbekenden. 
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11.2.]. De indirekte methode met bijvoorwaarden van de gedaante 

f.(u) • 0, j • 1 •••• , k J - . • 

Door de bijvoorwaarden f.(u) • 0 kunnen we bij u ""' u' geen omgeving 
J- - -

aanwijzen die geheel uit geoorloofde punten bestaat. 

De methode van het nulstellen van de gradient kunnen we dan -althans 

in eerste instantie- niet gebruiken. 

De opgave is nu: Bepaal het extremum van fonder voorwaarde dat 
o 

f. - 0, j = I, ••• , k. 
J 

In formulevorm: 

Extr {f If . .., 0; j = ), • • • , k} 
o J 

Dit probleem kan op de volgende manier opgelost worden. 

(3) 

De variabele ~ geven we een toegestane aangroeiing du? dat wil zeg-

gen het rechterdeel van (3) blijft geldig. 

Het rechterdeel van (3) gaat nu over in 

df
l 

af) afl af
l ... -- du + aU

2 
dU2 -- du 

aUt I au m m 
I I I 

dfk 

afk afk afk .. -- du + aU
2 

dU2 -- du au) 1 au m m 

Het linkerdeel van (3) gaat over in 

af 
-2. du 
au m m 

""' 0 

.. 0 

Hierbij behoeft df dU8 niet nul te zijn. 
o 

(4) 

(5) 

Verg. (4) kunnen we ook in matrix notade schrijven. We krijgen dan 

A . du ... 0 (6) 

Hierin is A" k x m matrix k < m 

du .. m x matrix~ een kolom 

o .. k x matrix; een kolom 

We be schouwen A als de matrix van een lineaire afbeelding van V ~ H. 
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Hierin lijn V en W vektorTUimten van dimensie m en k. De rang van 

de afbeelding is k • dimensie van de beeldruimte. De dimensie van 

de nulruimte i~ dUB m - k. 

Nu splitsen we matrix A als in (7) aangegeven. 

k m - k 

k (7) 

m - k 

Hierin is J re~lier (8) 

Links J-J, de inverse van J, geeft 

dan: 

-I 
d~ ., -J C d ~-k 

Hierin is 

d ~-k" d ~+1 

d U 
m 

J- 1 ., k x k matrix 

C ., k x (m-k) matrix 

(9 ) 

De differentialen d~+l' ••• , dUm kunnen vrij gekozen ,,,rorden; de 

differentialen dUJ' •••• , d~ djn nn door vergelijking (9) vast

gelegd. 



Verg. (5) kunnen we schrijven in vektornotatie a1s: 

df .. grad f • du = Vf 
000 

of 

df .. V f • d~ +V m-k 0 k 0 

met Vk fo ... 
af 

0 
(au ' 

1 

af 
o 

. . . , 

du 

f d u k 
0 --m-

af 
---2.) 

"it 
af 

o 
'au) 

m 

met (9) vinden we dan voor de aangroeiing df : o 
-) 

dfo ... (Vm- k fo - Vk fo J C) • d ~-k 

We zu11en nu de variabe1en anders benoernen. 

I I 

(10) 

(11 ) 

(12) 

De vektor ~-k .. (uk+1 ' uk+2 ' ••• , urn) zu1len we de beslissing~

vektor noemen en de komponenten de beslissingsvariabelen -decision 

variables (lit. 2)- • Wij kiezen hiervoor het symbool d . p 

p - I, .•. P met P - een aantal graden van vrijheid 

De vektor ~k == (U
t

' ••• ~) zu11en we de toestandsvektor noemen en 

de komponenten de toestandsvariabe1en -state variao1es- , waarvoor 

wij thans nemen het symboo1 

Verg. (12) wordt nu: 

s • m'" I, ... M met M = k m 

dfo -(Vd fo - "'Is fo J-
1 

C) • d d ( 13) 

In de ,beslissinssruirnte is d -81thans voor de lste orde-benaderinp;-

vrij te varieren, dat wil zeggen, ieder punt ~ heeft een omgevmg 

van aeoorloofde punten. 

Ala we dus het optimum van f willen bepalen, mogen we de gradient
o 

uitdrukking -het gedeelte tussen de haken- van vergelijking (13) 

nul s te 11 en . 



He verkrijgen dan: 
of 

Vfo :: ( Od 
0 

, • 
opt 1 

. . , - 0 

of 
o Het symbool M 
p 

~f 
onderscheiden we van ado 

p 

12 

(14) 

Met het eerste duiden we aan dat de toestan4sgrootheden op de door 

verg. (9) bepaalde wijze worden mee "gevari~erd", terwijl ze in het 

tweedegeval als konstanten worden beschouwd. 

De hierboven geschetste methode noemt men de gradient projektie me-

thode. 

Vf 
o opt 

beschouwt men als de projektie van een M + P dimensionale 

gradient vektor in een P dimensionale beslissingsruimte. 
of 

Indien we odo met behulp van verga (13) uitschrijven, vinden we: 
p 

&(f , f
1

, • f M) 0 (15) of a(d , s I' • sM) 0 p -= 
• f M) 6d a{f I' . p 

a (8 I' . 8
M 

In deze uitdrukking zijn teller en noemer funktionaaldeterminanten. 

Om het minimum te hepalen moeten ~4'e M + P vergelijkingen in H + P 

onhekenden oplossen. Volgens (J5) n.l. P verg. in M + P onbekenden, 

waarbij dan volgens (3) nog de M voorwaarden dienen te worden opge-

lost. 

Dit zijn juist zoveel vergelijkingen~ als in het geval zander bij-

voorwaarden. 

Het geval dat de bijvoo~Taarden van de gedaante f.(u) ~ n zijn zul
.J -

len we niet behandelen. 

Hiervoor verwijzen we naar lit. 2. 



13 

Hoofdstuk III 

De variabelen van het vonkverspaningsproces 

Wij maken onderscheid tU8sen afhankelijke en onafhankelijke variabe-

len. De afhankelijke variabelen kunnen door de onafhankelijke varia-

belen gevarieerd worden. 

111.1.1. De werkstukafname per tijdseenheid 

In aerste instantie zal m.en deze variabele zo groot mogelijk 

willen maken om de procestijd minimaal te houden en zodoende 

de produktiekosten te verlagen. Men dient hierbij echter de 

oppervlaktekwaliteit van het werkstuk en de elektrode slij-

tage te betrekken; deze spelen ook een rol in de produktie-

kosten. 

Voor de werkstukafname per tijdseenheid kunnen we schrijven: 

Vw = VHF fp 

Hierin is V = werkstukafname per tijdseenheid w 
VWF • werkstukafname per ontlading 

f - ontladings- of pulsfreklventie (Hz) 
p 

( 16) 

Omdat niet alle elektrische pulsen tot ontlading voeren, 

moet verg. (16) gekorrigeerd worden tot 

VI.f = VWF ff ( 17) 

Hierin is ff de effektieve frekwentie (Hz) 

Een voor de hand liggende methode om bij gegeven V'VF de 

grootheid Vw te verhogen is het opvoeren van f p ' 

Aan het verhogen van de pulsfrehlentie f is een grens ge
p 

steld, n.l. het punt waarop de vonkontlading overgaat in 

een lichtboog, d.i. stroomdoorgang op een plaats. 

Dit verschijnsel heeft beschadiging van elektrode en werk-

stuk tot gevolg. 
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111.1.2. De reIatieve slijtase 

Bij het toepassen van gelijkspanning, waarbij er dus duide-

lijk en stationnair sprake is van kathode en anode, treedt 

zowel aan het werkstuk als aan de elektrode materiaalafname 

op, die meestal -zelfs indien beide metalen delen uit het-

zelfde materiaal bestaan- zeer .verschillend is. 

Faktoren die dit verschijnsel bepalen zijn de verschillende 

energieontwikkeling aan de elektrode en het werkstuk en de 

verschillende thermische eigenschappen van be ide materialen, 

a1s deze laatate niet gelijk zijn. 

'len technologisch belangrijke grootheid is het quotient van 

de numerieke waarden van elektrode- en werkstuk slijtage. 
VE VIP ,=_ ... - (18) 
Vw VWF 

Men noemt dit relatieve slijtap,e. 

VE en VEF zijn de elektrode afname per tijdseenheid, respek

tievelijk per ontiading. 

111.1.3. De oPEervlakteruwheid 

De materiaalafname per ontladin~ heeft door zijn heperkt, 

zeer olaatselijk volume invloed op de ruwheid van het be-

werkte oppervlak. 

In fig. 2 is het sestileerde aanzicht van een smeltkrater 

geschetst. 

d 

fig. 2 Aanzicht van een smeltkrater 
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We nemen aan, dat de Krater een bolsegment is en vinden 

v~~r het volume van de Krater: 

v~ - ~ (h2 + 1 d2) 
"I: 6 4 

(19) 

h Nemen we nu d ~ konstant, dan gaat (19) over in: 

(20) 

hierin is h de ruwheidshoolte. 
! 

Op deze manier heeft men dus de ruwheid gekoppeld aan de 

hoeveelheid verwijderd materiaa1. 

Gebruiken we voor de ruwheidshoogte het symbool Rt , dan 

kunnen we schrijven: 

R = C V t/3 
t 2' WF (21) 

In (lit 3) is de relatie tussen ruwheid en verwijderd ma-

teriaa1 onderzocht, waarbij overeenkomstig onze verwach-

ting b1eek, dat er een relatie voigens (21) bestaat. 

h - 9.55.104 V,.~,326 
r.m.s WI: 

(22) 

h - ruwheidshoogte micro inches r.m.s. r.m.s 

VWF • kratervo1ume in kubieke inches. 
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11I.2.1. De energieontwikkeling aan de anode en aan dekathode 

Ret is van belang enig inzicht te hebben in bovengenoemde 

grootheden, omdat zij met de thermische eigenschappen van 

de elektroden bepalend zijn voor de materiaalafname per 

ontlading. 

In (lit. 4) en (lit. 5) is de energieoverdracht naar anode 

en kathode van een stationnaire in argon brandende boog 

beschreven. 

De energieoverdracht vanuit het kanaal naar de anode bestaat 

uit de volgende bijdragen: 

a) thermische en kinetische energie van de elektronen die 

de anode binnendringen 

q• =J' (l.!T +U) 
ja e 2 e e a 

(23) 

Qja is de warmtestroom per tijdseenheid per eenheid van 

oppervlak, gekoppeld aan de elektronen-stroom naar de 

anode; j elektronen stroomdichtheid, e lading van het e 

elektron, k konstante van Boltzmann, T temperatuur van e 

de elektronen, U anode val. 
a 

b) Energie die vrijkomt doordat de elektronen weer in de 

geleidingsband van het anodemateriaal terugkeren. 

q'a • je • 'a (24) 

~a is de uittreepotentiaal van het anodemateriaal. 

Voor de energie-overdracht naar de kathode kunnen He 

de volgende bijdragen opschrijven. 

c) Thermische en kinetische energie van de ionen die op de 

kathode terugkeren 

. . (3 k T ) 
qjk - Ji 2e i + X + Uk (25) 

Qjk is de warmtestroom per tijdseenheid per eenheid 
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van oppervlak gekoppeld aan de ionenstroom naar de kathode, 

ji ionenstroomdichtheid, e lading van bet ion, Ti tempera

tuur van het ion, k konstante van Boltzmann, X ionisatie-

potentiaal van het ion, Uk kathodeval. 

d) Energie benodigd om de elektronen uit het kathodemateriaal 

te emitteren 

(26) 

tk is de uittreepotentiaal van het kathodemateriaal. 

De bepaling van de stroomdichtheid j stuit op grote moei-

lijkheden. Tijdens een ontlading breidt het kanaal dat de 

elektrische stroam geleidt zich sterk uit. De temperatuur 

van de elektronen en de ionen is onbekend; de aanname dat 

de ionisatie enkelvoudig is, is waarschijnlijk niet van toe-

passing bij bet vonkverspanan en tenslotte zijn de potenti-

alen vlak voar de anode en kathode ook niet bekend. 

II1.2.2. De energie-ontwikkeling over de vonkspleet 

Nu we de interne energieontwikkeling aan de elektroden en 

in het ontladingskanaal niet kwantitatief kunnen beschri.i-

ven, zullen we de energie-ontwikkeling over de vonkspleet 

in beschouwing moe ten nemen. 

We kunnen de volgende energiebalans opschrijven: 

(27) 

Af is de elektrische energie die per ontlading over de 

vonkspleet ontwikkeld wordt, ~ en Aa de energie die in 

het kathode- resp. anode grensgebied vrijkomt en A de e-
z 

nergie die over het kanaal -de zuil- ontwikkeld ,vordt. De 



M 

IB 

trerm Az l<70rdt ten opzichte van de overige termen venvaar-

loosd (lit. 5). 

We houden dus over: 

(28) 

Bij variatie van Af beinvloeden we -uiteraard- de materi

aalafname aan elektrode en werkstuk. 

Voor Af kunnen we schri,;ven: 

A = 
f 

(29) 

Hierbij is u£ de spanning over de vonkspleet, if de stroom 

door de vonkspleet en t. de impulsduur. 
1 

In figuur 3 is een elementair schema van een mod erne uit-

voeringsvorm van de generator van een vonkerosie machine 

geschetst. 

De gelijkspanning.svoedingsbron U 0 Ievert via een weerstand 

R en een trans1storschakelaar T energie aan het (E)lektrode-

(W)erkstuk systeem. 

De transistor wordt gestuurd door een multivibrator M . 

R 

.Mc""MUltJVIBRATOR 

.1.: TRANSISTOR 

~WEERSTAND 

~ElEKTRODE 

~WERKSTUK 

4,=VOfDINGSSPANNING 
...... ....,,.... ..... -

... 
£ig_ 3 

Uo 
Schema van eea voakerosiegewerator 
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In fig. 4 is aangegeven hoe de spanningsamplitude uf en de 

stroomamplitude if als funktie van de tijd dan,verlopen. 

1----- -

1 
Ii 

____ t 

. 
- tp -

____ t 

fig. 4 Spannings- 1m It'roomvormea bij transistorsturing 

Voor het hier getekende geval van rechthoekige spanning- en 

stroomvormen vinden we voor Af 
t. 

de volgende uitdrukking: 

A f ~ . d . 
f = u£ 1£ t = Uf 1£ ti (30) 

o 

111.2.3. De vonkspleetlengte en aanverwante variabelen 

In fig. 5 is schematisch de vonkspleet aangegeven en het 

potentiaalverloop, dat daarin heerst. De grenslagen aan 

het anode en kathode oppervlak hebben een dikte van c~rca 

10 nm (lit. 7) 

l)e termen uit form 23 en 24 zijn samengenomen tot de ano-

despanning U en die uit form. 25 en 26 tot de kathodespana 
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ANODE KATHOOf 

PO$ITlfVE tONE N 

d 

fig. 5 Potentiaalverloop in de vonkspleet 

Bij gebruik van koper en staal als kathode en anode geldt 

dan dat U
f 

• Uk + Ua ~ 20 volt, bij spleetbreedten van ca. 

)0 lim. 

Over de lengte van de spleet kan men het volgende zeggen. 

Een kleine vonkspleet is bevorderlijk voor een goede maat-

nauwkeurigheid van het werkstuk. De kana op kortsluiting 

neetTIt echter toe".Bij het grove verspanen, waarbij men dus 

per ontiading meer materiaal verwijdert, zal men de vonk-

spleet willen vergroten en zodoende de kans op kortsluiting 

verminderen. 

Aan het vergroten van de vonkspleet is een grens gesteld 

door de voedingsspanning U • 
o 

Ret ontstaan van een gasvormig ontiadingskanaal wordt in-

geleid door elektronen emissie uit de kathode (lit. 8). De 

lokale warmte ontwikkeling die hiervan het gevoig is, brengt 

de vloeistof tot koken, waarna een kumulatief effekt ont-

staat~ dat tot het gasvormig ontladingskanaal leidt. 

Ret inleidend effekt -de koude emissie van elektronen- wordt 

bepaald door de veldsterkte aan de kathode. 
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De veldsterkte, die een bepaalde waarde moet overschrijden, 

wordt bepaald door de voedingsspanning U , de afstand tus
o 

sen de elektroden en de toesland van het dielektrikum. 

De verontreiniging in de vloeistof vergemakkelijken het 

ontsteken. Waarschijnlijk oefenen zij een veldsterkte ver-

hogend effekt uit in de omgeving van de kathode, zodat de 

koude emissie van elektronen vergemakkelijkt wordt. 

Bij een voedingsspanning U • 100 volt bedraagt de maximale 
o 

afstand d om ontsteking te waarborgen ongeveer 10 a 20 ~m. 

Ook de spoeling oefent invloed uit op het proces, Een ge-

richte afvoer van metaaldeeltjes is te prefereren, maar een 

te snelle afvoer zal door het zuiverende effekt de ontste-

king weer bemoeilijken. 

Uit het bovenstaande is het weI duidelijk geworden, dat de 

vonkspleetlengte en vooral de regeling daarvan zeer belang-

rijk is. 

III.2.4. De thermische eigenschappen van de materialen (lit. 9) 

In de inleiding is reeds gezegd, dat de materiaalverwijde-

ring gepaard gaat met smelten en verdampen van het metaal. 

Dit houdt dus in, dat we te do en hebben met een thermisch 

proces en we zouden graag enig inzicht willen hebben in 

de invloed die de thermische eigenschappen van de materia-

len uitoefenen op het verspaningsproces. 

Bij gegeven energie-ontwikkeling aan het metaaloppervlak 

zouden we het volgende willea weten: 

I e Ret l' h 1 1 f kt' d temperatuurver oop ~n et metaa a s un ~e van e 

tijd. 

2e De uiteindelijke ligging van de smeltisotherm. 
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De volgende vragen do en zich voor als men fig. 6a en 6b 

bekijkt. In beide gevallen wordt aan het metaal dezelfde 

hoeveelheid energie toegevoerd, maar men kan zich voorstel-

len dat in het eerste geval door de warmtegeleiding in het 

metaal het metaal in het geheel niet smelt of "onvoordelig", 

terwijl het in het tweede geval door de te korte tijdsduur 

eveneens "onvoordelig" smelt. 

Ter wille van de eenvoud nemen we de mogelijkheid tot ver-

dampen niet in onze beschouwina op. 

De vragen zijn nu: 

3e Hoe moet men bij gegeven energie de impulsduur t. kiezen, 
~ 

opdat de smeltkrater aax:1ma4l is. (werkstuk.) 

4e Hoe moet men bij gegeven energie t.kiezen, opdat het 
1 

(elektrode) materiaal juist niet smelt. 

-t 

Fig. 6a Fig. 6b 

fig. 6 twee gevallen van dezelfde energie-ontwikkeling 
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Het model dat we voor het proces aan het oppervlak van het 

metaal aannemen is het volgende. 

In de oorsprong van een metalen halfruimte werkt gedurende 

een tijd t. een energiebron. De aanvangstemperatuur is nul. 
1 

Deze aanname heeft het voordeel, dat de vragen 1 tIm 3 op 

betrekkelijk eenvoudige wijze analytisch kunnen worden be-

antwoord, terwijl het model toch weI enige overeenkomst 

met de werkelijkheid zal hebben. 

Het zal blijken, dat vraag 4 niet met behulp van dit model 

kan worden beantwoord. 

Het is bekend, dat het proces van warmtegeleiding in de 

vaste stof met de volgende partiele differentiaalvergelij-

king beschreven kan worden: 

- div (A grad T) + pc ~ - +(x, y, z, t) (31) 

of, in x, y, z coordinaten en a1le thermische grootheden 

konstant: 

222 
'\ !....! + ' !....! + ' !....! - P" !! = ~ 2 A 2 A 2 ~ ~ +(x, y, z, t) 

ax ay 3z vt 
(32) 

Hiedn is 

T - temperatuur °c 

x, y, z = plaatscoordinaat m 

P .. dichtheid kg m -3 

c = spec. warmte bij konstant volume J kg 
-) o -1 

C 

J 
-1 o -I -) 

sec C m A = thermische geleidbaarheid 

J 
-} -3 sec m + - energie 

Om tot een oplossing van (32) te komen plaatsen we in de 

oorsprong een a-funktie, dus een bolsymmetrisch model. 



E • 6(x) 6(y) 6(z) 6(t) 

Wehebben nu dus: 

222 

-1 -3 E III J sec m 

E .. eenheid 

24 

~ _a T + '\ _a T + '\ D _ pc _aT .. 
A A A --- E 6(x) 6(y) 6(z) oCt) 

ax2 iy2 az 2 at 
(33) 

Na -4 voudige- Laplace transformatie en terugtransformatie 

vinden we dan (lit. 10) 

(34) 

E r2 
of T6(r, t) .. 3/2 exp - 4at (35) 

8pc(1Tat) 

T6(r, t) = responlie op 6 funktie 

).. 2 -1 
a = -- - temp. vereffeningscoefficient m sec pc 

222 
- x + y + z 

Vergelijking (32) is een lineaire diff. vergelijking en 

voor een lineair systeem kunnen we de responsie op iedere 

konstante beschrijven, gegeven de responsie To (lit. 11). 

Wij zullen ons dit aan de hand van een plaatje nader dui-

delijk .maken (fig. 7). 

o " 

fig. 7 Opbouw van de energie
ontwikkeling 

.-

Uit fig. 7 voigt, dat de to-

tale energietoevoer beschre

yen kan worden door een 

groot aantal pulsen met een 

breedte At. en hoogte P(t.), 
J J 

waarin pet) - energie per 

tijdseenheid. Iedere puIs 



kunnen we schrijven als: 

p(t.) 6t. 6(t-t.) 
J J J 

met o(t-t.) • 0 voor t + t. en dUB 
J J 

: n 
totale energie ~ t P(t

j
> 6(t-t j ) Atj 

j--n 

(36) 

(37) 

De responsie op 6(t-t.) is bekend -1.n ons geval tl7as dus 
J 

25 

t. = 0- en de responBie op iedere puIs kan dus beschreven 
J 

worden met 

P(t.) At. 
J J 

(38) 

en de responsie op (37) met 

n 
T(t) = t P(t.) tAo T

6
(t-t.) 

j--n J J J 
(39) 

In (38) en (39) zit de eis van lineariteit opgesloten. 

Voor At ..... 0 gaat (36) over in 
J 

• 
T(t) = J P(1") T

6
(t-1") d1" (40) -of, voor P(1") - 0 voor 1" < 0 

011 

T(t) = J peT) T
6

(t-T) dT (41) 
0 

Voor fysische systemen kan de responsie er nl. niet eer-

der zijn dan zijn oorzaak; dit hetekent dat T
6
(t-T) = 0 

voor T > t; hierin is t het moment waarop we het systeem 

waarnemen. Nu gaat (41) dUB over in 

t 
T(t) = J peT) T

6
(t-T) dT. 

o 
(42) 

De bron blijft ruimtelijk in de oorsprong zitten, zodat 

(42) 

T(r, 

overgaat in 
t 

t) = J pet) 
o 

Nu geldt peT) - P. 

(43) 

We integreren niet verder dan tot T = t., de impulsduur, 1. 



zodat (43) nu wordt: 

1 P ti 1 -r 
T(r, ti' t) .. - ....... --:3~/=2 f ( )3(2 eXP4a(t-,r) 

8pc(wa) 0 t-. 
d. (44) 

We zullen nu het systeem verder alleen 0P hettijdstip 
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t = t. beschrijven. In het geval van smelten nemen we name-
1 

lijk aan, dat na de impulsduur t. het gesmolten materiaal 
1 

wordt weggenomen, zodat t niet verder hoeft te gaan dan 

tot t '" t.; de smeltstraal r is dan bovendien maximaal. 
1 m 

In bovenstaande formule is van smelten nog geen sprake, 

maar stellen we gemakshalve t '" t. '" •• 
1 

r Met de substitutie ~=====- '" u gaat (44) dan over 1n V4a(t-.) 

• 2 
P f e-u 

T (r, t i) .. -~--:3~7r:r2 
2rpc a'lf r 

V4:\i 
of, iets anders geschreven: 

T(r, t.) '"' 4 P erfc ~ 
1 r pc aw 4a t. 

1 

du 

hierin is erfc r 

Fti 
2 f- _u2 

.. ~ r e du 

\J4a < 
Er geldt erfc __ r __ .. I - erf _ rl:-:. 

~ti "I4a ti 

r 

r 2 
met erf --- .. --

V4a ti 

- ii;;7. 2 

f
-:v'+& ~ i -u 

. e 
{WO 

du 

erf (0) '" 0, erf (ae) .. I 

(45) 

(46) 

Voor een oneindige halfruimte diegetsoleerd is van de rest 

moeten we tens lotte (46) met twee vermenigvuldigen, waarbij 

we dan aannemen, dat de bolsymmetrie niet verloren gaat. 
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T(r,t.)... P erfc r 
1 2~r pca "4a ti (47) 

Bij het bereiken van de smelttemperatuur T zouden we met 2 aggrem 

gatietoestanden moeten werken en de smeltwarmte m (J kg-I) in re-

kening brengen. Om deze moeilijkheden te vermijden, voeren we een 

, 'f' k • m n1euwe,specL 1e e warmte 1n: c' ... c + ~ 
m 

De temperatuurvereffeningskoefficient a wordt dan 

] 
a A --pel 
Voor T ~ T gaat (47) dus over in 

11 

T(r, t.) '" -_P ___ erfc -::::r=::; 
1. 2~ rp c t 8 ' A I ' 

V 48't. 
1. 

T ~ T 
m 

(48) 

(49) 

(50) 

Door in (50) T .. T in te vullen t kunnen we de smeltstraal r vin-m m 

den. 

Om het geval van konstante energie te onderzoeken schrijven we (50) 

al5 voIgt 
A rm 

T ( r , t,) .. ----"...-,-- erf c --;:::::==. m m 1. , t 
2~ rmPc 8 ti V 4a't. 

1 

(51) 

met A = Pt. 
l. 

A .. energie Joules 

P Joules 
-] 

.. vermogen sec 

t. = impulsduur sec 
1. 

r .. smeltisotherm m m 

Aan de hand van fig. 6a en 6b spraken we de verwachting uit, dat 

we bij gegeven energie teen t, konden vinden, zodat r maximaal 
1. m 

is. 

Dit betekent dus dat de meetkundige plaats van de punten in het 



r , t.-vlak waarvoor geldt T (r, t.) • konstant een verloop heeft 
m 1. m 1.. 

al8 geschetst in fig. 
d r 

8 , m.a.w. we moeten de punten zoeken waar-

voor geldt ---..! - 0 d t. 

r m 

1. 

~ ________ ~ ... t. 
1"1 

t-leetkundige plaats in hetr - t. m 1 

vlak waarvoor geldt T = c 
m 

Fig. 8 

\ve handelen nu als volgt: 

(51) herac:hrijven we ala: 

C r m 
t. = 1 

1. 'II' 

00 2 
I e-u 

r 

T 211'po'e' 
me t C • -lIl----:A~-

du (52) 

(53) 
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Beide leden worden near t. gedifferentieer4. waarbij we nog opmer-
1. 

ken da t geld t 

d 
dt. 

bet. ) 
f 1. 

a(t. ) 

db da 
feu) du - feb) dt7 - tea) ~ 

1. 
1. 

We vinden %0 

Cr 
m 

dr 
+ Ct --2!! = _2_ 

i dt. _r 
1. "V 'II' 

dr 

-e 

1. 1. 

2 (dr ..J · • - .. i --..!!. 4a' t· -4a t. dt. 1. 
1. 1. 

4a't. 
1. 

Stel m nu - == dt. 
l. 

0, dan gaat ~55) over in: 

(54) 

(55) 



2 
r m 

2 2a'rm - 4a f ti 
Cr 4a rt." - • e 

m 1...rrr V.""t.· 
1 

1 rm 
zodat Cr t. • --- .• 

m 1 ..;; V 48 f t: 
1 

r 
m 

en met ----- .. u hebben we dan 

Cr t. 
m 1 

J -u --u e 

~ 

2 

(56) 

(57) 

Dit wordt lesubstitueerd in het linker lid van (52) en we vinden 
2 -u 

1 u e • erfc u (58) 

r. 
We volaen nu Leemreis (lit. 9) op de voet en vinden 

(59) 

Zie ook fiS_ 9 

1.0 

"2,U 
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,.. f' hI' ..:I 1" 'L. • 1 . -u f vl'a lIe e op o •• 1R8 van Be V81."ge l.Jl\.lng - u e = er c u 

Fig. 9 

(59) levert dUB op rm .. 0,844 ~ [4.;1 en dit gesubstitueerd V -topt ~~-
in (51) Ievert op 
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3/2 • A • 0,234 met). ... pc "fa ' 

Tm 2'1r • 0.844 ).* Fa 

(60) 

voor de bijbehorende saeltstraal r vinden we dan weer met (60) en (59) 
m 

A ] 1/3 

cIT 
m 

(61) 

Fig to geeft ons de Irafische voarstellins van t. als funk tie 
1 opt 

van ISm ~ bij A .. 100 mJ 

Stoal (O.l,",C) 
A.loomJ 

1000 2000 3000 

materiaalkomtante 

fig. 10 ti als funk~ie van de materiaalconstante ATm~ 
opt 

Vraag 4 had betrekking op de impulsduur t. die bij gegeven energie 
1. 

A juist geen verspaning tot gevol, had. Uit form (47) volgt nu 

lim T{r, t) + ~ 
r+O, t ; 0 
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Met andere woorden: hoe gering ook de energie, in de oorsprong 

zal altijd materiaal worden wellenomen. 

Het model dat we hebben aangenomen is dus niet aeschikt om vraag 4 

te beantwoorden. We uemen nu een model dat voor de beantwoording 

van vraag 4 beter geschikt il. 

!ij dit nieuwe model zullen we wed.rom een aantal sterke vereen-

voudigingen invo.ren. 

ftG 14 

I 
I 
I 
I 
I 

r 

• (r,e.z , 

IJ 

Op een cirkel met straal b 

werkt in bet vlak z = 0 een 

energiebron met dichtheid P 

J 
-1-2 sec m 

1 P = Per , a, t) (62) 

We nemen nu P - konstant (63) 

-1 
Het vermosen (J sec ) dat 

over de cirkel ontwikkeld 

2 wordt bedraagt dus p~ b 

Eerst vragen we naar 'F(r, e, z) als dit vermogen "momentaan" gepro-

duceerd wordt. We vinden (lit. 12): 

2 z 
P b - 4at f- -atA2 

TeS (t) (r, at z, t) • -....;;.....;;...-- e e 
2 IDe ~ 0 

(64) 

hierin is A een integratie variabele en zijn Jo en J) Besselfunkties. 

Wij zijn seinteresseerd in de teMperaturen lana- de z-as. We vinden: 

[. _ .- f.] 2 z 

T, (t) (z, t) • 
p - 4at 

e 
2Pc...)1rat • 

(65) 

Dus 
2 (b2 + z2) z 

T"(t)(z, t) = P - 4at 4at 2pc '\lwei. e - e (66) 



De laatate term geeft in reeksontwikkeling: 

e 

b2 + '1.
2 

4at 

Nu doen we de volgende aanname 

Ie b 
- ~ 3 z " 

2e b I 

~ 
~3 

Hierdoor gaat (66) bij benaderina 
2 z 

Ta(t)(z, t) .. 
p - tat 

e 
2pc "wat' 

. . . . 

over in 

(67) 

(68) 

D~t is de impulsresponsie van een oneindia vlakke bron. 

Tenslotte vinden we dan voor een aedurende een tijd t. toegepast 
1 

vermogen: 2 
r 

t 4a(t-'r) 
P fie T(z, t) .. ----- -----,_.-

2pc F 0 (t - 't')~ 
dT 

De oplossing hiervan staat weer in (lit. J2). We vinden 

(69) 

T(z, t) .. !... [--.L : i:t -,2. ertc ..L] (70) 
pc F 2a p 

A -2 Voor z ~ 0 en P .. -- A .. J • m 
t. 

1 
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vinden we dan tens lotte na (70) weer met 2 te hebben vermenigvuldigd 

T(O, t.) -
2A of 

1 
...}wati pc 

T(O, t.) • 
2A (71 ) 

1 ,,'lf P • c A ti 

Dus om bij konstante enerale A het materiaal juist Diet tot smelten 

te brengen moet gelden 

4 A2 
t. ~ ------=-2 • ti k . . h 

1 CAT rltlsc 
'II' p m 

(72) 



Het getal PeAT 2noemt men de erosievastheid. m 

In fig. 12 is t. grafiseh weergegeven als funktie van 
2 ~riti8eh 

peAT 
m 

I 
I 

'2l1li111-- : 

14.2• _M JJ ....... '*tOO.J ., Citkel 
., • ...t SO, •. 

i 1 --~-
~ I 

..: 
'':' 
..111. .... -

1 

., 

I 

I ..... .- ':.''-'" I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 

I ~ 
, I 
, I 

--~-r------
, I 
, I 
I I I 

I I : 

. -1... ~ - - - - r - - - - - - - - - - - - - -
I I 

2~' 10 
. 2 15 

---...... .. lpeT.;.(·lO .) 

fig. 12 Kritisehe impulsduur t. als funktie van ApeT 
~krit m 

2 
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Hoofdstuk rv 

!Y~!~_~~~~s~~_~~f_~~2!!~~i_y!~_~~_£~1!~~~!_~~!!~~_~~_!fh!~~~!~i~~-

~~_~~!;h!~!!!~i!!_Y!E~!~!!~~ 

De metingen werden uitgevoerd in het kader van een meetprogramma op-

gezet door het C.r.R.p. (International Institution for Production 

Engineering Research). 

Een sarnenvatting van de voornaarnste eisen van het meetvoorschrift 

voIgt hieronder. 

1. Algemeen 

1.1. Werkstukrnateriaal 

(Matrijzenstaal) 56 NiCrMoV7 

Afmetingen: Ronde staaf, 10 mrn _ 

1.2. Elektrodemateriaal 

Koper, elektrolytisch zuiver. 

Afmetingen: Ronde staaf, 12 mm ., rond gat 2,4 rom _ in het mid

den. 

1.3. Diilektrikurn; spoelins 

Het dielektrikum is Bepetan; de vloeistof moet bij een druk van 

20 kNrn- 2 via het gat in de elektrode in de vonkspleet gepompt 

worden. 

2. Uitvoering van de meting 

2. 1. Generator 

De generator is een pulsgenerator die rechthoekige spannings

en stroom pulsen levert aan het elektrode werkstuk systeem. De 

polariteit van de elektrode is positief: de koperen staaf doet 

bij de metingen dus dienst als anode. 

Er zullen 4 series metingen gedaan worden, waarbij de ontwikkel

de energie over de vonkspleet gelijk is aan resp. 3 mJ, 10 mJ, 

30 mJ en 100 mJ. ledere serie bestaat uit een aantal metingen 
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waarbij de pulsduur ti en de stroomsterkte if gevarieerd wor

den; de ontwikkelde energie blijft daarbij constant. 

Bij iedere ins tel ling geldt dat de verhouding van de impuls-

periodeduur t tot de impulsduur t. constant is. Er geldt 
p ~ 

t. 
T - ~ x 100 % • 50 % T = duty cycle 

p 

De voedingsspanning U bedraagt 80 volt. 
a 

2.2. Servosysteem voor de elektrode beweging 

Tijdens bedrijf moet het servosysteem ingesteld worden op een 

zo hoog mogelijk effektieve frekwentie ff; dit houdt in, dat 

de vonkspleetlengte gevarieerd moet kunnen worden. 

Bij het door ons gebruikte servosysteem is dit enigermate mo-

gelijk door de spanning over de spleet te integreren en deze 

te vergelijken met een gelijkspanning. 

Omdat de vonkspanning een zwakke funktie is van de spleetlengte 

is deze regeling lang niet ideaal. 

2.3. Duur van de metingen 

Iedere meting duurt 15 minuten. 

3. Te meten grootheden 

3.1. De afhankelijke variabelen 

Werkstukafname per puIs Vwr 

Elektrodeafname per puIs VEl 

Relatieve elektrodeslijtage ~ 

Werkstukafname per sekonde Vw 

3.2. De onafhanke~ijke variabelen 

Pulsenergie Af 

PuIs spanning uf 

Pulsstroom if 

Pulsduur t. 
1. 

m11
3 

3 
mil 

x 100 % 

3 -I 
mil sec 

mJ 

V 

A 

u sec. 
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Pulsperiode t u sec. 
p 

N.B. Voor de telling van het aantal effektieve pulsen zie 4.2. 

OVereenkomstig (30) seIdt: 

Af • uf if ti 

Er geldt uf = constant ~ 20 volt en tp - 2 

afhankelijke variabelen bedraagt dUB 2. 

Hiervoor kiezen we Af en ti of if en t i • 

4. Uitvoering van de metingen 

4.1. De afhankelijke variabelen 
I , 

(30 bis) 

t .• Het aantal on-
1. 

Het volume van het verwijderde materiaal wordt bepaalddoor 

elektrode en werkstuk vaar enna het vonken met behulp van een 

balans te wegen en de gewichtsafname via het soortelijk gewicht 

van de metalen om te zetten in volume-afname. 

De werkstuk, resp. elektrode afname per sekonde is nu gelijk 

aan het quotient van de volume afname en de meettijd in sekon-

den. 

De werkstuk- resp. elektrode afname per puIs is gelijk aan het 

quotient van de volume afname en het aantal gealaagde pulsen. 

4.2. De onafhankelijke variabelen 

Voor de wijze waarop de onafhankelijke variabelen gemeten wor-

den verwijzen we naar fig. 13; deBe is ontleend aan (lit. 13) 

vaar de getekende instrumentatie is beschreven. Voor iedere ge-

slaagde ontlading produceert de uitgang Counter een puIs; deze 

wordt naar een elektronische teller gevoerd, zodat aan het ein-

de van de meettijd het aantal geslaagde ontladingen bekend is. 
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I 
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>---------,,. If monitoring 

I· • 1 ___ .......... ___ ...... _______ I 

fig. 13 Meetopstelling ter bepaling van de vonkspanning uf ' 

de pulsstroom if en de effektieve frekwentie ff' 
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De in dit hoofdstuk beschreven proeven zijn uitgevoerd in verband 

met de in hoofdstuk V te bespreken optimaliseringsregeling. 

Daarnaaat roepen zij een aantal vragen op waarop hier niet verder 

ingegaan wardt. 

£is._l~ Werkstukafname per puls Vwr als funktie van de impulsduur ti 

met de impulsenergie Af als parameter. 

Uit de figuur komt duiclelijk naar voren dat er bij de gegeven 

energieen een impulsduur t .... t. bestaat, waarbij de werk-
L L opt 

stukafname per puls maximaal is. 

!i~~=l~ Optimale impulsduur t. als funktie van de impulsenergie 
1 opt 

Af voor het werkstukmateriaal 56 NiCrMoV7. 

Getrokken lij n ---! Deze grafiek is verkregen ui t fig. 14. 

De vier meetpunten zijn op de logarithmische schaal zo goed 

mogelijk door middel van een rechte met elkaar verbonden. 

Gestippelde lijn •••.. ! Deze grafiek is berekend met behulp 

van form (60): 

t. _[ Af ] 2/3 

L opt SOh Tm...r;;. 

Voor Af is steeds de helft van de over de vonkspleet ontwik

kelde energie genomen, indac.htig het principe "eerlijk delen". 

Voor de materiaalconstante ATm~ kiezen we: ATm~ = 
... 210 J sec-3/ 2 

Deze waarde is ontleend aan (lit. 9) en heeft betrekking op 

staal (0,1 %C). We zien dat de berekende t. steeds grater 
L 

is dan de gemeten t. • 
1. opt 

opt 

De verhoudingen varieren van een faktor 3,6 bij 3 mJ tot 1,6 

bij 110 mJ. Voor deze afwijkingen kunnen we op dit moment 



39 

geen verklaring geven. 

fia. 16 Elektrodeafname per puIs VEF als funktie van de impulsduur •• Iii •••• 

ti met de impulsenergie Af als parameter. 

Ook hier zien we dat er bij de energieen 3 mJ, 10 mJ en 

30 mJ een impulsduur t. - t. 
1. 1. 

bestaat, waarbij de elektro-
max 

deafname per puIs maximaal is. Bij 100 mJ wordt deze uiter-

ste waarde nog niet aangetroffen. Ret maximale vermogen dat 

impulsgeneratoren kunnetl leveren bedraagt 1000 Watt; bij 

100 mJ energi~ntwikkeling is de minimale impulsduur t. dan 
1. 

100 ~sec., wat kennelijk nog ta lang is voor de maximale im-

pulsduur t. 
1. max 

bij 100 mJ 

fill. 17 Maximale impulsduur t. 
.--.- - 1 

als funktie van de impulsenergie 
max 

Af voor het elektrodemateriaal Cu' 

Getrokken lijn---- :Deze grafiek is verkregen uit fig. 16. 

De drie meetpunten zijn op de logaritbmische schaal door 

middel van een rechte met elkaar verbonden. Voor waarden 

van Af groter dan 30 mJ vinden we de waarden van ti door 
max 

extrapolatie van de waarnemingen. 

Gestippelde lijn ••••• : Deze grafiek is berekend met behulp 

van form (60): 

timax a [ 50AA~m~] 
2/3 

Voor Af is steeds de helft van de over de vonkspleet ontwik

kelde energie genomen. 

~~ -3/2 A Tm -Va' '" 3200 J sec • Deze waarde is ontleend aan (lit. 9). 

We zien dat de berekende t. een faktor 1,6 kleiner is dan 
1. max 

de gemeten t. 
1. max 

• Heide waarden kunnen aan elkaar gelijk ge-

maakt worden door in de berekening Af met een faktor (1,6)3/2= 

• 2 te verhogen. Hiermee zou de beschikbare energie volledig 
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aan de anode ontwikkeld worden, wat 1n strijd is met de ge-

meten werkstukafname. 

Ook hier geldt dat we op dit moment geen verklaring kunnen 

geven voor het verschil tussen gemeten en berekende waarden. 

Het is opvallend dat het eenvoudige model een puntvormige , 

warmtebron waarin gedurende een tijd t. een constant vermo-
1 

gen wordt ontwikkeld en dat bovendien de materialen niet laat 

verdampen, tot EO een redelijke voorspelling van de optimale 

impulsduur kamt. 

£i&~.l~ Relatieve elektrode slijtage ~als funktie van de impulsduur 

ti met de pulsstroom if al8 parameter. 

Uit de grafiek blijkt dat bij constante pulsstroom if en 

toenemende impul8duur t. de re1atieve slijtage afneemt. 
1 

Eveneens blijkt dat bij constante impulsduur t. en toenemende 
1 

impulsstroom if de relatieve slijtage toeneemt behaive voor 

waarden van t. waarvoor geldt t. < 30 ~sec. 
1 1 

Dit kan met behulp van fig. 14 en fig. 16 verklaard worden. 

In fig, 18 kamt het punt ti = 5,5 sec. op de if = 33A Kramme 

overeen met een energie-ontwikkeling van 3 mJ. 

Het punt ti = 8 ~sec, op de if = 17A kromme kamt eveneens 

overeen met een energie-ontwikkeling van 3 mJ. 

In fig. 14 en fig. 16 zien we dat bij Af • 3 mJ zowel voor 

werkstuk ale elektrode de optimale impulsduur t. 8 ~sec. 
1 opt 

bedraagt, daarbij behoort ~ - 48%. 

Bij 5,5 usec. op de 3 mJ kromme blijkt de procentuele afname 

van VEF ten opzichte van V
EF 

groter te zijn dan de procen-
max 

tuele afname van VWF ten opzichte van VWF resulterend in 
max 

{J "" 28 %. 
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fi~. 19 Werkstukafname per sec. V als funktie van de impulsduur t. ....... W 1 

met de impulsstroom if all parameter. 

Ook bij deze Irafiaken is de invloed van t. merkbaar, wat 
1 opt 

vooral te den is op de if - 33A kronnne. 

De impulsduur t. varieert van 5,5 ~sec. (3 mJ) tot 240 ~sec. 
1. 

(100 mJ). 
t. 

1. 
Omdat steeds T • -t 

P 
tal ontladingen per 

• 100% = 50% wordt gehouden neemt het aan-

. 240 • 
sekonde met een faktor 5,5 ~ 40 aft 

Toch neemt de produktie Vw met een faktor 1,5 toe, wat ver

klaard kan worden met behulp van fig. 14; de t. instellingen 
1. 

op de if = 33A kromme zijn bij benadering gelijk aan de opti-

male instellingen t. . 
1. opt 

!!~*=,~ Werkstukafname per pUls Vwr als funktie van de impulsduur t. 
1 

met de impulsstroom if als parameter. Op de krommen voor 

if • lOA en if • 5,5A zien we het verschijnsel, dat bij to ene

mende impulsduur ti en dus toenemende ener.gie Af de werkstuk

afname per puls op den duur toch afneemt. 

Dit vindt wellicht zijn verltlaring in het feit, dat bij "lange" 

ontladingstijden het gesmolten materiaal aiet volledig wordt 

uitgestoten. 
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Hoofdstuk V 

In hoofdstuk 1.2. stelden we dat het optimaliseren van een proces het 

bepalen van het extreBUll van een objektfunkde inhield. 

Op dit moment beschikkea we niet over een dergelijke funktie wat ech-

ter niet betekent, dat het proces niet te optimaliseren zou zijn. 

We hanteren nu een eigen optimaliteitskriterium en gaan als voIgt te 

werk. 

De machine instelling leggen we a priori vast door de volgende twee 

eisen. 

Iste We willen dat het werkstukmateriaal na bewerking een bepaalde 

ruwheid heeft. Uit (21) voIgt aat we met VWF • konstant moeten 

vonken. 

In fig. 21 zijn in het if - ti vlak een tweetal krommen geschetst 

waarop geldt VWF • konstant. Deze krommen zijn verkregen uit fig. 

20. 

Op de krommen zijn waarden van Vw en {J ingeschreven, die ''Ie ver

kregen hebben met behulp van fig. 19 en fig. 18. 

2e Nadat we besloten hebben met een bepaalde VWF te vonken, kiezen 

we een bepaalde relatieve slijtage {J als nevenvoorwaarde. 

Door de keuze van VWF en {J ligt de machine-ins telling en daarmee 

de produktiesnelheid Vw vast. 

We zullen ons bepalen tot dieverspaande volumina waarvoor geldt 

-6 3 VWF ~ 70.10 mm /puls. Op deze krommen zijn {J en VWF monotone 

funkties (zie fig. 21). 

We stellen nu dat het proces optimaal werkt indien aan de volgen-

de eisen wordt voldaan: 

1- VWF - konstant • VtlF a priori 
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3- Indien -met inachtneaing van 2- geldt Vw > Vw wordt 
a priori 

" verlaagd totdat Vw - Vw •• 
a pl'l.er1' 

Hierin zijn de a priori waarden afttleend aan de grafieken. 

Een andere k~us veor 3- zou kunaen zijn: Indien -met inachtneming 

van 2- geldt Vw > Vw •• yo.cit Vw opgevoerd totdat " =" a prior 
a pr10r1 

We houden ons &an de eerste keus. 

In fig. 22 is -op een enigszins vrijblijvende manier- een flow diagram 

geschetst met behulp waarvan we het praces optimaal kunnen sturen. De 

bedoeling is dat dit te zijner tijd door een digitale regelaar/reken-

machine geschiedt. 

We geven een uiteenzetting van het diagram. 

lijn tIm 6 De gewenate Rt (- ruwheid) al8mede " worden ingelezen; uit 

het geheugen Kamen nu de waarden VWF ' VW' tit tp en if' 

Nadat de machine is ingesteid beginnen we te vonken, 

Iijn 7 Het in 111.1.1 genoemde verschijnsel bogen is bijzonder hinder-

lijk en dient vermeden te worden. We nemen aan dat we over een 

meetinstrument beschikken waarmee we dit verschijnsel kunnen 

detecteren. 

In eerste instantie probeert men het bogen te verhelpen door 

vergroting van de impulsperiodeduur tp; indien dit niet helpt, 

wordt de elektrode gelieht. 

lijn 8 start optimaliseren. 

lijn 9 tIm 10 Met behulp van de kastjes "meet straling" en "meet fft! 

bepalen we VEF ' Hierbij is aangenomen dat we met behulp van 

radio-aktiviteit de elektrode-afname kunnen meten. 
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De kastjes " ... t'verplaatsinl" en "meet ff" stellen ons in 

staat de somwaarde VEF + 'wr te bepalen. Hiervan zullen we 1n 

hoofdstuk 'I eea belchrijvi11l I ... en. 

lijn 11 'wr wordt verselaken met de aeweaste waarde. Uit fig. 201ei

den we af dat -hij ti • konstaat- Vwr toeneemt bij toenemende 

if en omgekeerd. 

lijn 12 Nu geldt Vwr ·• 'wr 
a priori 

en bepalen we 8 

lijn 13 Indien geldt 6){J .. wordt t. verhoogd; dit heeft blijkens 
. a pr10r1. 1 

fig. 20 tot levoll dat 'wr toeaeemt en de daarmee samenhangen-

de noodzakelijke verlaging van if (fig. 20) brengt ons op een 

punt van de kromme met een lalere fJ • 

»ovendien wordt t verhoogd tot 2t .• Dit wordt gedaan om bogen 
p 1 

te vermijden en om vergelijkina met de a priori waarde Vw te 

vergemakkelijken •. 

lijn 14 Na bepaling van 'W wardt ~ekeken 

lijn 15 of Vw > Vw •• is. Iadien dit zo is, wordt de verlaging van 
a pr10rl 

fJ doorgezet. Indien 'W = 'if .. vragen we of 
.• pr10r!. 

lijn 16 {lwellicht gelijk is aan' J:" •• Indien dit zo is, beschou-a p I.Orl 

wen we dea •• rdRltle als het beat6 wat w. kunnen bereiken -

stop optimali •• ren. 

lijn 17 Indien fJ < IJ •• bekijken we 'W. Indien Vw = Vw .. a pr10r1 a prIon. 
hebben we weer ean optimale situatie: stop optimaliseren. 

Indien echter Vw< Vw •• veriagen we t i • Via de regellus-
a pr10r1 

sen komen we dan uiteindelijk op een van de twee uitgangen die 

Mar "stop optillaliseren" voeren. 

lijn 18 Ais het optimaliseren beeindigd is, laten we de mogelijkheid 

open om door verlaging van tp de produktiesnelheid Vw op te 

voeren. 
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Hoofdstuk VI 

VI. I. Een meetinstrument ter bepaling van Vwr + VEF "on linen 

In fig. 23 is het principe van de meting aangegeven. 

s (t) 

Fig. 23 

A:tvfRPLAATStNGSOPNEMER 

11::11'( DR AU LI SCHE C III NDE R 

r=E lU..IRQ{)£ 
W,:WfRKSTUK 

,d:S.aEEI6REfDTE 

+~ERP1AATSI NG 

De .erplaatsingsopnemer A is ver-

bonden met de zuigerstang van de 

hyUraulische cilinder B endaarmee 

met de elektrode E. 

Het servosysteem beweegt de elek-

t.roae in het w~rkstuk W waarbij 

de spleetbreedte d zo goed mogelijk 

konstant wardt gehouden. De verplaat-

sings set) van de zuiger wordt door 

de opnemer geregistreerd. 

Via de relatie V - set) • 0E (73) vinden we de totale geregistreer-tot 

de volume afname. Hierin is: 

Vtot = geregistreerde volume afname (me) 

.a DE = werkzaam elektrode-oppervlak (mm ) 

set) = geregistreerde verplaatsing (rom) 
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Op hettijdstip tN' bepaaid door het aantal geslaagde pulsen N, bepa
Vt t(N) 

len we het quotient : en stelIen 
V 00 

V + V • sot (74) 
WF IF N 

Hierin is: 

3 
VWI!' + VEr ,. elektrade + werkstukafname per puIs (rom ) 

2 Vtot(H) ,. geregistreerde volume afname na N pulsen (rom ) 

N ,. aantal g.llaagde pulsen. 

Nu beschauwea we fig. 24. 

d - spleetbreedte gewenst/ingesteld 

d + i ,. afataae waarover antlaclingen tot stand kunnen komen 

Iijn a gestippeld: ongestoorde elektrodebeweging 

lijn a getrekk.n : gestoorde elektrodebeweging 

lijn b gestippeld: 'onlestoorde beweging van het smeltfront 

lijn b getrOkken : gestoorde beweging van het smeltfront 

we> 

...... --: ..... ~~ ... ..,..--- ~- - - -

, 
"-

" "-, 'I , I I 

'~ 
b 

fig. 24 Elektrode-bewegiac aft smeltfront-beweging 

a 

--- t 
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In deze figuur is de beweging van de elektrode en de beweging van 

het smeltfront in het werkstuk weergegeven. Het smelten van het e-

lektrode oppervlak denken we ons overgebracht in het werkstukj hier-

tegen is bij deze beschouwing geen bezwaar. 

Op het tijdstip tl treedt kortsluiting op; het servosysteem trekt 

de elektrode snel omboog en heft de kortsluiting op. De afstand d + & 

echter wordt nu overschreden; het systeem vonkt niet meer; het smelt-

front komt tot stilstand. Het ontbreken van ontladingspulsen doet het 

servosysteem de elektrode weer snel naar beneden sturen. 

De afstand tUBsen elektrode en werkstuk wordt nu kleiner dan de in-

gestelde waarde d. Hierop reageert het servosysteem wederom, zij het 

minder snel, en na enkel kleine korrekties is de afstand weer gelijk 

aan d. 

Op het tijdstip tN' bepaald door het aantal geslaagde pulsen N, wordt 

de elektrodeverplaatsing geregistreerd. 

Het is duidelijk dat V (N) slechts bij benadering de positie van tot 

het ameltfront aangeeft. 

Bij analoge registratie kunnen we aan nauwkeurigheid winnen door 

het tijdstip tN naar rechts op de tijdas te verschuiven. 

Bij een incrementele meting dienen we onder scheid te kunnen maken 

tUBsen opgaande - en neergaande beweging. 

Zoals bekena worden bij een dergelijke meting incrementele verande-

ringen door "bits" aangegeven; deze bits worden naar een geheugen ge-

voerd waar ze de reeds aanwezige inhoud met t bit dienen te verhogen 

of te verlagen afhankelijk van het teken van het increment. 

Slechts dan kunnen we een dergelijke meting absoluut maken en aan 

nauwkeurigheid vinnen door verienging van de meettijd. 

In het nu volgende bespreken we een dergelijk door ons gekonstrueerd 
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meetapparaat ter bepaling van VWF + VEF • 

In fig. 25 i. de samenhang tussen de verschillende onderdelen die 

bij de VWF + VEl meting gebruikt worden geschetst. 

...n..n. 
AID 500 

OMIETl£R 

STOP 
TOEVOEI 
un c. 

_SET 
H. P. TELEER 

RtCHTINGS 
DETEKTOR 

~ ..n...n.n..: 
LOCK-

REGISTER 

H.P. 
(3 TELLER 

.. tvA T TOEVOER 
UIT C.l. 

0 ...... 

t' N. 
Z 
t= 
Z 
:::> 
0 
u 

STUURE '"l"''"''1_ ...... ~ ... 

REGISTRATIE 

RESET 
REGISTRATrE 

1 
STOP TOEVOER un C. l. 
IESET H. P. TelLER 
RESET REGISTRATIE 
tOAD REGISTER 

.... cx 
w 

:x: ....... 
....... 
w 

01-« 
o ....... 

DElAY LOAD HIT TEllER 

I CLOCK DOWN REGISTER 
HERVAT TOEVOER UIT C.l. 

Fia· 25 11Ok.e~ Vir + 'IP metins 

Het kaatje AAa eaaetter aet de liDeaire verplaatsing van Ge elektro-

de _ i. alek_iMhe impul ..... De konltruktie, in fig. 26 verquide-

lijiK, i. van .. hand van daheer G. Theuws van de groep Fysische 

In daze konstruktie is de Philips roterende pulsgever PE 2270 ver-

bonden set eeft meetklok. 



1 MEETKLOK O.lmm 

2 KOPPElAS 

3 LAGER 

.. SPANTANG 

5 GAATJESSCHIJF 

6 KOPPElPLAAT 

7 HUIS 

~ SLUITPLAAT 

fig 26 
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Aan de uitgangen SOO en S90 (fig. 25) verschijnen, bij verplaatsen 

van de taster in neerwaartse richting, spanningsvormen zoals in 

fig. 27a zijn geschetst. Bij verplaatsing van de taster in opwaartse 

richting verschijnen spanningsvormen zoals in fig. 27b zijn weerge

geven. 

SOO ..... ---I 

5901 ... ---' 
.. t 

Fig. 27a Spanningsvormen bij neerwaartse richting 

.. t 

Fig. 27b Spanningsvormen bij opwaartse richting 

De passage van een sdjgend.e flank komt overeen met een afgelegde 

weg van 40:\1m ten opzichte van de voorafgepasseerde stijgende flank. 

Met de in de filuren 27a en 27b getekende spanningen kunnen we een 

Richtings Detektor (fig. 25) laten bepalen of we met een HEEN = 

naar beneden gaande beweging of met een TERUG = naar boven gaande 

beweging te doen hebben. 

De detektor maakt van beide pulstreinen een pulstrein, waarbij het 

aantal pulsen met 4 vermenigvuldigd wordt, zodat nu bij iedere 10 \lm 

verplaatsing een puls wordt geleverd. 

Bij een BEEN gaanda beweging van de elektrode komen de pulsen op de 
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CLOCK-UP lijn van een BlMAllE HEEN- EN TERUGTELLER (fig. 25) en bij 

een TERUG gaande beweging op de CLOCK~ lijn. 

In fig. 28 is het schema gegeven van de zo juist besproken onderde-

len. 

Bovendien treffen we er een klokpuls8enerator -nr. 11- aan. die we, 

zoals zal blijken, voor diverse doeleinden nodig hebben. 

De uitgangen A t' B ,C en D van de tellers nr. 7, 8 en 9 ou out out out 

·hebben de gewiehten 20 tim 211 en kunnen dus 4096 pulsen registreren. 

Bij de aanvang van iedere meting plaatsen we het getal 2048 in de 

teller; dit getal fungeert als nulpunt, zodat we rond dit nulpunt 

verplaatsingen tot 2048 x to ~m ~ 2 em kunnen waarnemen. 

Het aanbieden geschiedt door aan de ingangen A. tIm D. de juiste 
1n 1n 

spanningsniveau's te leMen en de ingang LOAD even 1I1aag" te maken. 

Met behulp van fig. 29 en fig. 28 wordt de werking van de Richtings 

Detektor verduidelijkt. 

Een stuklijst behorende bij fig. 28 treft men op blz. 62 aan. 

Fig. 29: De getekende situatie heeft betrekking op een naar beneden 

gaande = BEEN gaande beweging van de elektrode. 

lijn A: SOO signaal op uitgang 12 van J K flip-flop nr. 5; getriggerd 

door klokpulsen op trigger-ingang nr. 8. 

Overname van ingang J} (K
1
) heeft plaats op de dalende flank 

van de klok pulse 

lijn At:A signaal, nu genaamd AI' op uitgang 2 van J K flip-flop nr. 5 

getriggerd door klokpulsen op trigger-ingang nr. 6 Triggerpul-

sen op nr. 6 zijn in tegen fa •• met die op nr. 2, resulterend 

in een vertraging van het A1 signaal ten opzichte van het A 

signaal gelijk aan de halve periodeduur van de klokpulsen. De 

halve periodeduur bedraagt 10 psee. 
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BINAtRE HEEN - EN TERUGTELLER VeeR VWF + VEF METING fig28 



62 

STUKLIJST BINAIRE HEEN- EN TERUGTELLER VOOR Vw + VEF METING 

AANSLUITINGEN OP 32 POLIGE KONTAKTSTROOK 

.. + 6V, 0,3A A .. A. I.C.nr 7 l.n 

2 .. gnd B == B • " " l.n 

3 .. A tI.C.nr 7 = 20 C .,. C. " " au l.n 

4 .. B " " .. 21 D .. D. " " out l.n 

5 .. C " " = 22 E .. A. I.C.nr 8 out l.n 

6 = D " " .. 23 F ... B. " " out l.n 

7 .. A tI.C.nr 8 .. 24 H .. C. " It 

au l.n 

8 .. B " It .. 25 J .. D. " " out l.n 

9 = C " " .. 26 K ... A. I .C. f.r 9 out l.n 

10 .. D " " ... 27 L .. B. " " out l.n 

Jl .. A I.C.nr 9 .. 2
8 M ... C. " " out l.n 

12 = B " " ... 29 N '"' D. " " out l.n 

13 "" C out " " .. 210 P .. +16V, 40 mA 

14 .. D " " ... 211 R == KLOKPULSEN out 

15 .. CLEAR IC nr 7,8,9 S .. PULSINGANG 

16 = LOAD IC nr 7,8,9 T ... -tt 

D] = IN 914 

D2 .. IN 914 

TR] == MSP 6517 

TR2 = MSP 6517 

IC nr .. 3 INPUT NAND GATE FCH 171 

IC nr 2 .. " " " " 

IC nr 3 .. " " " " 

IC nr 4 .. 4 INPUT NAND GATE FCR 13 ) 

IC nr 5 '"' JK MASTER-SLAVE FLIPFLOP 
FCJ 131 

VERBINDINGEN MET -STUUREENHEID 

Ie De "out" uitgangen met de 
korresponderende "in" in
gangen 

2
e 

16 - 15 
3

e 
R - 9 

IC nr ... JK MASTER-SLAVE FLIPFLOP FCJ 131 

IC nr 1 .. UP/DOWN BINARY COUNTER DM 8563N 

IC nr a- f! " " II 

IC nr 9.- n It " " 

IC nrl' .. 
·"if 

t( 
IC nrl' .. VOLTAGECOHPARATOR LM 2JID 

IC nrt' .. SEXTUPLE INVERTER FCH 211 

IC nrl3 - LEVEL DETECTOR FCL JOI 

IC nr14 - " " " 
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I r...-__ A 
IOVERNAME 

.J1JL. _ _ _ L...rt. __ ETC. K10KPULSEN OP 8-5 en 8-6 

IJLOVERNAM.:r-t..r ___ ETC. IDEM OP 6 -5 en 6-6 

____ 8 

-----In n n n n _______ c 

fig. 29 Spanningsvormen behorende bij Richtings Detektor 

lijn B, resp. Bt_Als boven~ au voor S90 .ignaal met JK flip-flop 

nr. 6 

lijn C De door ons gewenste pulstrein op de CLOCK-BP ingang van 

binaire teller nr. 7 

Realisatie hiervan geschetst dGor de logische funktie: 

Bij een naar boven gaande - TIIUG gaande bewegiua lien we 

hetzelfde patroon als bovea, ... ~ met verwisseling van A en 

B. Nu moet de pulatrein op 4. CLOCK-DOWN ingang van binaire 

teller nr. 7 kamen. 
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Realisatie hiervan geschiedt door de logische funktie: 

- - --
TERUG - BBtAl + AAIB + BBIA + AAJB 

We keren terug naar fi8. 25 en beschouwen nu tevens fig. 30 waar we 

een kastje HP Teller zien. De HP TELLER -ftEWLETT PACKARD TYPE 5216A-

registreert het aantal gealaagde pulsen N afkomstig uitde COUNTING 

LOGIC (zie fig. 13). 

De teller is voorzien van 4 uitgangen welke na N = 103 , 104, 105 

en 106 successievelijk een "hoog" niveau aannemen. El!n van de uitgan-

gen wordt bij de aanvang van de meting g_kozen en naar het kastje 

STUUREENHEID gevoerd. Na het verschijnen van het hoog niveau bepaald 

deze STUUREENHEID de volgende gebeurtenissen. 

In een lste tijdvak van 60 ~sec wordt: 

de H.P. TEl a - De toevoer van pulsen uit de COUNTINGLOGIC naar 

LER onderbroken. 

b - De H.P. teller op nul gezet - RESET H.P. Teller -

c - Het -nog nader te bespreken- kastje REGISTRATIE op nul ge-

zet -RESET REGISTRATIE-. 1 
d - De inhoud van de BlNAlRE BEEN EN TERUG TELLER in het kastj . 

REGISTER -nog naderte bespreken- geplaaut LOAD REGISTER-~ 
- ! 

e - De COUNTINGLOGICwederom toegelaten tot de H.P. TELLER. 

In een 2e tijdvak van 60 ~sec wordt: 

a - De BEEN EN TERUG TELLER met het getal 2048 geladen -LOAD 

HEEN EN TERUG TELLER-. 

Hierna is de B.H.T.T. weer toegankelijk voor de opnemer, 

b - De inhoud van het REGISTER door de klokpulsen in de REGIS-

TRATIE geteld -CLOCK DOWN REGISTER-. Als het REGISTER leeg 

is, wordt het vullen van de REGISTRATIE gestaakt. 

van de gebeurtenis onder 2e b valt niet samen met 

De afloo~ 

het eind1 
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van het 2e tijdvak. 

Ret kastjeREGISTER bestaat,net als de IHTT, uit 3 achter elkaar ge 

plaatate binaire tellers. 

De ingangen A. tim D. zijn verbonden .at de korreaponderende uit-1n Ln 

gangen A 't tim D 't van de BRTT. 
U1 Ul 

Op het kommando LOAD REGISTER wordt het REGISTER parallel ingelezen 

Ret kastje REGISTRATIE tenslotte -wederom een RP teller- wordt door 

ons gebruikt om de waarnemingen af te lezen en te noteren. 

In fig. 30 is het schema aeaeven van de EO juist besproken onderde-

len. Rierop zien we ook nog de mogelijkheid om met een drukknop 

-START- de metingen te beginnen en .at een andere drukknop -STOP-

deze te beeindigen. 

Een stuklijst behorende bij fig. 30 treft men op biz. 67 aan. 

Figuur 31 tenslotte toont ons een afbeeiding van de verplaatsings-

opnemer met de bijbehorende elektronica. 
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5 pol. min. Tuchel 0 3 INa: 105 

0 4 , N=106 

4K7 

STUUREENHEID VOOR VWF + VEF METING 

D---CI HP. TelLER 

'»-flRESET HP. TElLER 

2 !3 

7 

LOAD REGISTER 

DOWN 

12-4 12-2 12-6 12-9 
fig 30 

r--___ --GtLOAD HEEN/ TERUGTEllER 

2 

SS 
L..r 

9 

D---------t 13 

8 
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STUKLIJST STtJUREENHEID VOOR VWF + VEF METING 

AANSLUITINGEN OP 32 POLIGE KONTAKTSTROOK 

.. + 6V, 350 mA A .. A. l~ nr 9 '" 2° 
1n 

2 .. gnd B .. B. " " .. 21 
1n 

3 .. start ingang C .. C . " " .. 22 
1n 

4 .. stop ingang D .. D. " " .. 2
3 

1n 

5 .. reset registratie E DO A. IC nr 10 .. 24 
1n 

7 .. counting logic F .. B. " It 

1n 

8 .. H.P. teller H .. C. " " 1n 

9 .. klokpulsen I - D. II " 1n 

10 .. N '" 103,104 ,105,106 
K - A. IC nr 11 1n 

14 = reset H.P. teller L .. B. " " 1n 

15 .. load BHT teller M .. C. " " 1n 

16 .. registratie N .. D. " II 

1n 

Vrij: 6, t 1 , 12, 13, P, R, S, T. 

TRI 

RE 

RE 

IC 

.. BST 39 

1 .. RELAIS MAGN DEVICES 731 /7 35 Ic 1/1 2 

2 .. " " " " 
I- 2 input NAND gate FCH 191 

2- " " 
3= " " 
4- sextuple inverter FCH 211 

5- Dual 4 input NAND gate FCR 131 

6= J .K master-slave FF fCJ 131 

7= Monostable multivibrator FCK 101 

8= " n It 

9= Up/down binary counter DM 8563 N 

10- II " " 
11- " II " 
12- Sextuple inverter FCH 211 

I 3= " " " 

14= 8 input NAND gate FCH III 

15= Triple gate expander FCY 101 

~ 

.. 25 

.. 26 

.. 27 

.. 28 

_ 29 

.. 210 

.. 211 

67 

VERBINDINGEN 
NET BlNAlRE HEEN EN TERUG
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ste n'''' 1 De 1n 1ngangen met 

de korresponderende 
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2e 9 R 
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Fig. 31 Verplaatsingsopnener met bijbehorende elektronica 
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VI.2. Meetrelultaten, diakua.ie van de a.etresultaten ----------------------..... -~.,------,--..... --------------
Om inzieht te verkrij ... in bet gebruik van de opnemer, werden bij 

dezelfde machine-instelliaa metingen verricht bij resp. N .. 104 en 

5 10 geslaagde impulsen. 

Machine-instelling: 

if .. 16A, ti = 100 psec, ~ -SOX 

Verwachting : 

-6 3 Vwr + VEF ~ 90.10 mm /puls 

Vw + VF ~ 0,45 mm3 /sec _ s(t:) • 4,5 'lim/Bec -

_ informatie snelheid 1 bit/2,5 eee 

(zie ook fig. 21) 

Geschatte 
ff 

(i.. - r) 
p 

benodigde tijdsduur voor N geslaagde pulsen bij A = 90% 

N .. 104 t .. 
N 

N = 105 t .. 
N 

Metinsen: 

N = 10
4 , tN '" 3 sec. 

Nr van de Aantal bits Hr, van de Aantal bits Nr. van de Aantal 
meting meting meting 

1 1 0 21 0 

2 12 4 22 3 

3 0 13 3 23 3 

4 0 14 -1 24 2 

5 0 15 -I 25 -I 

6 0 16 26 

7 17 27 

8 -I 18 2 28 5 

9 0 19 0 29 

10 20 30 0 

bits 
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Gemiddelde van eerste 10 aetingen: 0',3 bit: -6 3 
Vwr+VEP • 30.10 mm /puls 

11 " tweede " " I., lrtit: 
-6 3 

VWF+VEP -100.10 mm /puis 

II II fI If 1,5 bit 
-6 3 

d.erde : VWF+VEF -150.10 mm /pu1s 

Metinsen 

5 
tN:::::::I 30 N = 10 ; sec. 

Nr van de meting Aantal bits _. V
WF

'+ VEF (per meting) 
" 

110 
. -6 3 

11 • 10 nun /puls 

2 11 110 10-6 " · 
3 11 110 10-6 II 

4 )0 100 • 10-6 " 
5 10 100 • 10-6 tt 

6 17 170 • 10-6 " 
7 9 90 • 10-6 " 
8 12 120 • 10-6 If 

9 I 1 110 10-6 " · 
10 9 90 • 10-6 It 

11 to 100 • 10-6 " 
12 10 100 • 10-6 It 

De tweede reeks metingen maakt een betrouwbaarder indruk dan de 

eerste reeks, hetgeen in de lijn der ~chting ligt. 

Samenvattend kunnen we ceggen dat bij deze machine-ins telling met 

zijn specifieke informatie snelheid en onrust van de elektrode het 

samplen van 10 bits a1 een zeer goede indikatie geeft van de som-

waarde VWF + VEP' Bij iedere andere ins telling zal dit aantal op

nieuw bepaald moe ten worden. 
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Hoofdstuk VII Besluit. prognose voor verder onderzoek 

We zullen een korte beschouwing wijden aan het werk dat nag gedaan 

moet worden willen we tot realisatie kamen van het flow diagram in 

fig. 22. 

De bepaling van VEF kan wellicht geschieden door de elektrode v66r 

het vonken radio-aktief te maken en tijdens het proces de straling, 

afkomstig van de erosie-partikeltjes, te meten. (Lit. 14) kan bij 

het opzetten van deze proef wellicht van dienst zijn. 

Een andere mogelijkheid zien we in een troebelheidsmeting. De vonk

vloeistof zelf mag hierbij niet bijdragen tot de troebelheid, met an

dere waorden, zij mag tijdens het voaken niet ontleden. De erosie

deeItjes afkomstig van het werkstuk mogen de meting oak niet bein

vloeden. 

"Wegvangen" met behulp van een magneet is wellicht een oplossing. 

Een beschrijving van een troebelheidsaeting vinden we in (lit. IS). 

Veel werk moet gedaan worden bij de realisatie van de regellussen. 

Voor de kastjes "verlaag" en "verhoog" kunnen we als eerste keuze 

proportionele regelaars nemen. Voor de realisatie van de beslissings

kastjes kunnen we digitale comparators gebruiken. 

Hulp wardt stellig geboden in (lit. 16). 

De meer wiskundig georienteerde lezer die de verwerking van de sig

nalen en de toepassing ervan in de regelaars op een probabalistische 

wijze wil benaderen, verwijzen we naar (lit. 17). 

Met dit overzicht besluiten we het vera lag. 
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school Eindhoven, 1966 

2- Foundations of Optimization, D.J. Wilde and C.S. Beightler; 

Prentice Hall Inc., 1967 

3- Electro Discharge Machining Pro.ram, C. Berghausen, U.S.A.F. 

report ASD-TR-63-7-545, 1963 

4- Plasma Energy Transfer To A Surface with and without electric 

current, E. Eckert and E. Pfender; Agard Conference Proceedings 

Series no. 8, 1965 

5- Electrode Transfer Mechanisms in a MPD Arc, K. Shih and E. Pfender, 

AIAA Journal, vol. 8, no. 2 1970. 

6- Physikalische Grundlagen der Elektrofunkenbearbeitung von Metallen, 

Solotych V.E.B. Verlag Technik Berlin 1955 

7- Gaseous Conductors, J. Cobine, Dover, 1958 

8- Een inleidend onderzoek naar het doorslagmechanisme bij de elec

tro-erosieve bewerking, H.J.A. Barsten, WT-rapport 0252, Technische 

Hogeschool Eindhoven, 1971. 

9- Generatoren voor vonkverspaningsmachines, J.B. Leemreis. Rapport 

MFR 20-4100-22, N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, 1966 

10- Operatoren Rekening, dr. B. Bremmer, collegediktaat Technische 

Bogeschool Eindhoven, 196] 



11- Introduction to the Statistical Dynamics of Automatic Control 

Systems; V. Solodovnikov, Dover, 1960 
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12- Conduction of heat in solids; H. Carslaw and J. Jaeger, Oxford 

University Press, 1959 

13- Note on the instrumentation for measuring electrical proces para

meters with electro erosion machining; H. van der Schoot, WT

rapport 0216, Technische Hogeschool Eindhoven, 1969 

14- Kerntechnische Methoden zur Untersuehung und Aufklarung von 

Verschleissvorgangen, L. Wiesner, rechaica nr. 22, 1965 

15- Monotoring of Turbidity in Water, Sigrist Photometer Ltd, Zurich, 

Switzerland, Vertegenwoordigd door N.V. Dordchem, Den Haag. 

16- Application of the DM 7200/DM 8200 Digital Comparator, National 

Semiconductor Corp. Santa Clara, California, U.S.A., 1968 

17- Some StochastiC Approximation Procedures for Use in Process 

Control, J.P. Comer, Ann. Math. Statistics, 35, no. 3, 1964 
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