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Samenvatting 

Dit verslag gaat in op een aantal aspekten van 

numerieke besturingbij gereedschapswerktuigen. Het 

beoogt hiermee een aanvulling te zijn op hetgeen de 

HTS-student werktuigbouwkunde tijdens de lessen wordt 

verteld over deze jonge en snelopkomende techniek. 

Aan de orde komen het ontstaan en de geschiedenis 

van de numerieke besturing alsook de voor- en nadelen 

van de toepassing ervan. Daarnaast wordt de werking 

van de verschillende bouwstenen van een numeriek 

besturingssysteem verklaard terwijl ter illustratie 

een numeriek bestuurde draaibank wordt bekeken. Tevens 

wordt een voorbeeld gegeven van een werkstukprogramma 

voor een numeriek bestuurde draaibank. 
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Voorwoord 

De Technische Hogeschool Eindhoven (THE) is op 

de eerste plaats een instelling waar men opgeleid.kan 

worden tot ingenieur in een bepaald vakgebied van de 

techniek. Hiertoe heeft de THE 7 studierichtingen, ook 

weI afdelingen (zie bijIage 2, samengesteld uit lit. 1). 

Binnen elk van deze afdelingen heeft men een aantal 

vakgroepen. Ieder van deze vakgroepen houdt zich bezig 

met een bepaald onderwerp van het vakgebied. Enerzijds 

ondersteunen ze het onderwijs, o.a. door het samen

stellen van diktaten en anderzijds doen ze onderzoek 

v~~r de THE zelf en voor het bedrijfsleven. In bijIage 

2 zijn aIleen de vakgroepen van de afdeling Werktuig

bouwkunde gegeven. 

Elke vakgroep is weer onderverdeeld in een aantal 

sekties waarbij elke sektie zich met een specifiek deel

onderwerp bezighoudt. Tijdens mijn stage heb ik gewerkt 

binnen de sektie Numerieke Besturing van de vakgroep 

Produktietechnologie zodat ik aIleen van deze vakgroep 

de verschillende sekties in bijIage 2 gegeven hebe 

De sektie Numerieke Besturing beschikt o.a. over een 

numeriek bestuurde draaibank waarvan onlangs de besturing 

is vernieuwd. Dit ombouwen is grotendeels door de sektie 

zelf verricht. In de 3 maanden dat ik op de THE werkzaam 

was heb ik meegeholpen de installatie operationeel te 

krijgen en ook heb ik een demonstratiewerkstuk geprogram

meerd en gedraaid. 

Graag wil ik hierbij Ir. P.C. Mulders, Ir. R. Gerritzen 

en Ir. H.v.d.Schoot bedanken voor de prettige samenwerking. 
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1. INLEIDING 

Als technisch begrip omvat de numerieke besturing 

zeer veel theoretische en praktische kennis. Wanneer men 

zich iets van deze techniek eigen wil maken kan men kiezen 

uit een groot aantal publikaties, meestal echter wel in 

een vreemde taal en erg diepgaand. 

In dit verslag worden een aantal basisbegrippen van 

de numerieke besturing aangesneden waardoor het een 

orienterend karakter draagt. 

Gedurende de J maanden dat ik op de THE werkzaam was 

heb ik mij door zelfstudie verdiept in de verschi1lende 

facetten van de numerieke besturing. Daarnaast heb ik een 

bijdrage geleverd in het operationeel krijgen van een 

numeriek bestuurde draaibank met vernieuwde besturing. 

Door de ombouw traden er problemen op bij het werken met 

de installatie. Enkele van deze problemen zijn met hun 

oplossingen beschreven in hoofdstuk 4 waarin ook een beeld 

van de installatie geschetst wordt. Vooraf worden in hoofd

stuk 2 de voor- en nadelen van het toepassen van numerieke 

besturing besproken, terwijl hierin ook een kort overzicht 

van de ontwikkeling gegeven wordt. In hoofdstuk J wordt 

ingegaan op de diverse komponenten waaruit een numeriek 

besturingssysteem doorgaans opgebouwd is. Overigens zal 

in de tekst numerieke besturing afgekort worden tot nube. 
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2. DE NUMERIEKE BESTURING ALS PRODUKTIETECRNIEK 

2.1 Ret begrip numerieke besturing 

Voor de onbekende op dit gebied is de benaming 

numerieke besturing enigszins verwarrend. Men spreekt 

van mechanische, elektrische, hydraulische en pneuma

tische besturing van gereedschapswerktuigen en bedoelt 

daarmee het materiele middel tot het uitvoeren van de 

gewenste bewegingen. Men is onwillekeurig geneigd om 

numerieke besturing (in het vervolg in de tekst afgekort 

tot ~) als een uitbreiding op dit gebied te beschouwen 

hetgeen echter de nube een beperkte betekenis zou verlenen. 

Ret konsept nube heeft een wijdere betekenis dan de 

besturingsvorm van een gereedschapswerktuig. Ret grijpt 

ook in in de bedrijfsinterne informatie-overdracht en 

-verwerking. Ret principe van de nube is dan ook niet 

beperkt tot de mechanische fabrikagetechniek maar is ook 

toepasbaar bij geheel andere technieken zoals ontwerpen 

(nube tekenmachines) en meten. 

Nube is dus geen soort gereedschapswerktuig maar een 

techniek om een uiteenlopende reeks van gereedschaps

werktuigen te kunnen besturen. Als definitie van nube 

wordt vaak gehanteerd : 

besturing van de machine met getallen 

en/of tekens zodanig dat de diverse 

sleden de plaatsen innemen die over

eenkomen met de ingevoerde opdrachten. 

2.2 Een kort overzicht van de geschiedenis 

Enkele voorlopers van numerieke besturing 

Reeds in 1650 was men in staat om m.b.v. een 

kontrolemedium een proces te beheersen het draaiorgel. 

In 1700 kwam de engelsman Falcon met een breimachine en 
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in 1807 de fransman Jaquard met een weefgetouw, beide 

gestuurd d.m.v. ponskaarten; de eerste toepassingen 

van automatische kontrole bij een fabrikageproces. Nog , 
later, in 1863, bouwde de fransman Fourneaux zijn auto-

matische piano waarvan de werking overeenkomstig die van 

het draaiorgel was. In 1873 konstrueerde de engelsman 

Spencer een schroefboutenautomaat, werkend met cilinders 

waarop kammen geplaatst konden worden (vergelijkbaar met 

die van een muziekdoos). 

Al deze voorbeelden van automatische kontrole kunnen 

echter niet gezien worden als nube. De ponskaarten bij 

Jaquard, de ponsband bij Fourneaux en de kammencilinders 

bij Spencer aktiveren allemaal een bepaald mechanisme 

door de positie van een gat of door het al of niet aanwezig 

zijn van een pen. Nube onderscheidt zich hierin doordat 

een gat in een ponskaart of -band of een gemagnetiseerd 

gedeelte op een magneetband niet direkt gekoppe1d is aan 

een bepaalde beweging van het werktuig. 

De start van de numerieke besturing 

Een allereerste stap werd in 1947 gedaan door de 

Parsons Company in Traverse City, Michigan, Verenigde 

Staten. Deze fabriceerden o.a. helikopterwieken en ze 

deden dit m.b.v. kopieerfreesmachines. De sjablonen 

hiervoor werden met de hand vervaardigd door de gewenste 

kontour op het sjabloonmateriaal uit te tekenen en ver

volgens gaten dicht naast elkaar te boren die aan de 

kontour raakten. Als laatste werden de bramen weggevijld. 

De ingenieurs van Parsons kwamen op het idee om 

m.b.v. rekenapparaten de koordinaten van de middelpunten 

van de te boren gaten uit te rekenen. Men bouwde een 

boormachine waarbij men deze koordinaten via een toetsen

bord kon intikken. De bramen moesten nog weI met de hand 

weggevijld worden. In figuur 1 is deze werkwijze weergegeven. 
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Figuur 1. De bij Parsons uitgedachte 

werkwijze voor het vervaardigen 

van sjablonen.Lit. 2. 

De volgende stap zou nu moeten zijn dat een frees

machine in kleine stapjes de berekende baan voIgt. 

In 1949 legde Parsons dit idee voor aan de Amerikaanse 

luchtmacht die direkt het belang hiervan inzag en een 

kontrakt sloot met het M.I.T., het Massachusetts Institute 

of Technology, Servomechanism Laboratory voor de uitwerking 

van dit voorstel. In 1952 was de eerste numeriek bestuurde 

freesbank gereed. Het was een Cincinnati Hydro-Tel optische 

freesbank waarvan de optische kop vervangen was door een 

nube systeem. Figuur 2 geeft een indruk van deze eerste 

nube installatie. 
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Figuur 2. De door het M.I.T. ontwikkelde 

nube ~reesbank. Lit. 2. 

De bewegingen van de 3 assen werden opgenomen door 

~eedbacksystemen. De techniek van servosystemen en 

~eedbacksystemen was reeds bekend. Het nieuwe van de 

machine zat in de kontrole. Deze was in staat om in~ormatie 

van een in~ormatiedrager (hier een ponsband) a~ te lezen, 

te dekoderen en toe te voeren aan de aandrijvingencin de 

vorm van een voora~ bepaald aantal pulsen. Een vierde 

dimensie, tijd, werd ingevoerd teneinde de pulsen in een 

gekontroleerd tijdsinterval te kunnen "zenden" en zo een 

snelheid te kreeren (eventueel voor elke as verschillend). 

De eerste installatie van een nube machine in een 

bedrij~ geschiedde in 1957. 
Bij de verdere geschiedenis van de nube kan men een 

onderverdeling maken en weI de elektronika aan de ene kant 

en het gereedschapswerktuig aan de andere kant. Bij de 

ontwikkeling van de elektronika spreekt men altijd van de 

3 generaties 
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- de eerste generatie waarbij de schakelingen 

opgebouwd werden m.b.v. telefoonrelais en 

vacuUmbuizen. De installaties uit die periode 

waren zeer groot, hadden veel elektrisch vermogen 

nodig en bovendien waren ze erg storingsgevoelig, 

- de tweede generatie waarbij de schakelingen 

opgebouwd werden m.b.v. halfgeleiders (dioden 

en transistoren). Zowel de afmetingen als het 

benodigde vermogen namen af terwijl de betrouw

baarheid groter werd, 

- de derde generatie waarbij de schakelingen 

opgebouwd worden m.b.v. geintegreerde circuits. 

In feite is dit een miniaturisering van de tweede 

generatie. Opnieuw worden de afmetingen en het 

vermogen sterk verkleind terwijl de betrouwbaar

heid sterk toeneemt. 

Ten aanzien van het gereedschapswerktuig zelf kunnen 

we zeggen dat de nube een gunstige invloed gehad heeft op 

de ontwikkeling van gereedschapswerktuigen. Omdat nl. het 

gebruik van nube installaties bij benadering 3 maal zo 

intensief is als bij konventionele machines moeten de 

gereedschapswerktuigen met meer zorg worden ontworpen, 

degelijker worden gebouwd, beter worden gesmeerd etc. 

Ook onderkende men snel de noodzaak om komputers in 

te schakelen bij het vervaardigen van informatiedragers. 

Bij eenvoudige twee dimensionale werkstukken en boorpatronen 

k~n men ze nog weI met de hand opstellen maar bij komplexe 

drie dimensionale werkstukken vergde dit veel tijd en was 

bovendien de kans op fouten groot. 
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2.3 De voor- en nadelen bi,; numeriek bestuurde 

bewerking 

Wanneer men overweegt om nube bewerking toe te gaan 

passen, dan zal men o.a. aan de volgende punten aandacht 

moeten besteden 

- ~~_E~~~~~~~~_~~~_~~~_~~~~_~~~~~~~~· 

Omdat de nube vooral de niet-verspanende tijd of 

neventijd beinvloed is de verhoudi.ng verspaningstijd 

t.o.v. cyclustijd belangrijk. Een lage verhouding kan 

enerzijds veroorzaakt worden door komplexe werkstukken 

en anderzijds door hoge verspaningssnelheden. M.b.t. dit 

laatste kan men denken aan bijvoorbeeld rompspanten van 

vliegtuigen die met het oog op gunstigere mechanische 

eigenschappen vaak uit een massieve plak aluminium gefreesd 

worden. Voor dergelijke werkstukken is de nube bewerking 

dan ook bij uitstek geschikt. 

Wanneer de vorm van een produkt vastgelegd kan 

worden in wiskundige funkties (cirkels, ~chuine lijnen 

en vlakken etc.) dan wordt het programmeren aanzienlijk 

vereenvoudigd doordat deze standaard aanwezig zijn. 

Meestal moet een produkt meerdere bewerkingen onder

gaan,,(gaten boren, verschillende hellende vlakken frezen 

of verschillende konussen draaien etc.) die bij een nube 

machine vaak in een opspanning uitgevoerd worden. Hier

door kan bespaard worden op transport- en planningkosten 

omdat men bij konventionele bewerking meestal meerdere 

machines nodig heeft. 

Ook wanneer het gaat om produkten die sterk onder

hevig zijn aan technische wijzigingen (qua vorm) is 

toepassing van nube gunstig. Getallenprogrammats zijn 

nu eenmaal sneller en eenvoudiger te veranderen dan 

mallen en sjablonen. 
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Nube leent zich het beste voor kleine series 

produkten die regelmatig terugkeren. Wanneer bijvoor

beeld elke maand een serie van 20 produkten gemaakt 

moet worden (om een voorraad op peil te houden) en men 

moet dit doen v~~r verschillende produkten dan hoeft 

men bij de nube machine alleen de informatiedrager en 

eventueel de opspanaanslagen (bij freesbanken) te ver

wisselen. Men zal zelden een nube machine kontinu 

dezelfde produkten laten bewerken. Hiervoor bouwt men 

dan liever een speciale machine voor die bewerking of 

men past een bestaande machine voor die taak aan. 

Indien de neventijdentijden door allerlei maatregelen 

sterk is teruggelopen kan het zin hebben het verspanings

proces verder te versnellen door gebruik te maken van 

verbeterde beitelmaterialen, een stijvere machinekonstruktie, 

werkstukken van lichtmetaal etc. Dit maakt het bewerkings

proces per tijdseenheid wel duurder, maar de bewerkings

kosten per produkt kunnen toch lager uitkomen hetgeen een 

vorm van optimaliseren genoemd kan worden. 

Nube is ook gunst als het gaat om gelijksoortige 

werkstukken. De eenmalige voorbereidingskosten kunnen dan 

per produkt sterk verminderen. 

De nube machine neemt een deel van de taak van het 

bedienend personeel over zodat onder bepaalde omstandig

heden de taak van de bedieningsman uitgebreid kan worden 

met instel-, kontrole-, op- en afspanwerkzaamheden. Ook 

wordt meer-machinebediening soms mogelijk 

Bij onderzoekingen in het buitenland bleek de 

kortere aanlooptijd van de produktie door het vervallen 

van gekompliceerde opspanstukken, speciale gereedschappen, 

mallen e.d. (mede) reden van gebruik van nube. In nauwe 

relatie hiermee kan de doorlooptijdverkorting in de pro

duktie leiden tot een geringere voorraad aan grondstoffen, 

half- en eindprodukten. 
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Omdat de produktiekwaliteit meer gelijkmatig is, 

kunnen de uitval, de kontrole- en montagekosten ver

minderen. 

Ook de onvoldoende mogelijkheid om geschoold personeel 

te krijgen voor konventionele machines speelt een rol bij 

de beslissing over te gaan op nube bewerking evenals 

trouwens de voortdurende stijging van de arbeidskosten 

die de minder arbeidsintensieve nube bewerking relatief 

minder in prijs doet stijgen. 

Als nadeel van nube kan gezien worden dat de zwakten 

en fouten van het bedrijf direkt getoond worden. Het met 

veel kunst en vliegwerk produceren gaat in de nube situatie 

niet meer Ope Een goede planning dient ervoor te zorgen 

dat tekening, programmaband, gereedschap en ruwmateriaal 

op tijd bij de machine aanwezig zijn. Over het werk mogen 

geen misverstanden ontstaan tussen het konstruktieburo, 

de werkvoorbereiding en de werkplaats. Ook zal meer dan 

voorheen aandacht moeten worden besteed aan standaardi

satie en normalisatie van methoden, kwaliteit, materialen, 

gereedschappen en werkstukvormen. 

In figuur 3 is het toepassingsgebied voor nube bewer

king weergegeven. 

serie
grootte 

oonslogen, 
goed kope molle~ 

oftekenen, 
hand bed iening 

n u merieke besturing 

gekompliceerdheid van het werkstuk 
(:oon tal moten x nouwkeurigh ei d) 

Figuur 3. Het toe~ssingsgebied voor nube 

bewerking. Lit. 3. 
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Deze figuur mag aIleen kwalitatief geinterpreteerd worden 

omdat de grenslijnen in de tijd verschuiven door technische 

ontwikkelingen en ook per bedrijf kunnen verschillen. Zo 

heeft de ontwikkeling van komputerprogrammeersystemen de 

grenslijn in de richting van B verschoven terwijl de ont

wikkeling van de elektronika, resulterend in goedkopere 

besturingen de grens naar A verschoof. 

2.4 Enkele kenmerken van besturingen 

De besturing van een nube machine dient ervoor te 

zorgen dat de gewenste sledeposities die in de informatie

drager zijn vastgelegd gerealiseerd worden op een bepaald 

tijdstip. Hiertoe kunnen twee wegen bewandeld worden : 

bij de open besturing (zie figuur 4 a) is de aandrijf

motor zo gebouwd dat ze door het stuursignaal Seen 

bepaalde verplaatsing van de slede veroorzaakt. Bij 

dit systeem vindt geen kontrole plaats of de beweging 

werkelijk uitgevoerd wordt omdat een terugkoppelsysteem 

ontbreekt. Het aandrijfelement bestaat meestal uit een 

nauwkeurige stappenmotor. Het systeem is simpel, goedkoop 

en voldoet in bepaalde gevallen. 

- bij de gesloten besturing wordt eveneens een stuursignaal 

uitgegeven maar nu naar een vergelijker. De bewegingen van 

de machineslede worden opgenomen door het meetsysteem. In 

de vergelijker wordt de werkelijke positie vergeleken met 

de opgedragen positie en op grond daarvan wordt een signaal 

gegeven naar het aandrijfsysteem. (zie figuur 4 b). 

oQndrij 
vlng 

s 

r 
slede 

a 

o(;mdrij 
vlOg 

n 

d 1 
r 

s 
t 

Lv!rgelij ker 
I-

slede ~ 

b 

Figuur 4. Blokschema van een open (a) en 

een gesloten (b) besturing. 

meetsy stee 
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De gesloten kring kan met een uitschakelkring of 

met een regelkring uitgevoerd zijn. 

Bij een uitschakelkring wordt er een konstante 

snelheid onderhouden zolang er een verschilsignaal is 

(d in figuur 4 b). In figuur 5 a is dit schematisch weer-

gegeven. 

snel
heid 

snel-
heid 

verschllslgnaal P 
a b 

Figuur 5. De principe-uitvoering van een 

uitschakelkring. 

Bij overeenstemming van opgedragen (=streef-) en 

gemeten positie, dus verschilsignaal d = 0, wordt de 

aandrijving gestopt. Dat betekend bijvoorbeeld stroom 

uit- en remmen inschakelen. In figuur 5 b is het snelheids

wegdiagram getekend bij het bewegen van P naar Q. De 

machineslede is door de massatraagheid niet direkt op volle 

snelheid, maar dit hoeft geen bezwaar te zijn. Bij het 

bereiken van Q wordt de aandrijving gestopt en de slede 

komt bij R tot stilstand. Het is duidelijk dat op deze 

wijze de juiste positie niet bereikt kan worden maar ook 

dat de gevonden afwijking QR groter is dan acceptabel.Wan

neer bijvoorbeeld de snelheid 100 mm/s is en QR maximaal 

0,01 mm mag zijn dan betekent dit dat de machineslede in 

0,0002 s tot stilstand moet komen hetgeen neerkomt op een 

vertraging van 500000 mm/s 2 of we I 50 g. Hierdoor zouden on

toelaatbare krachten op de machine komen zodat men kiest 

voor een getrapte snelheidsafname (zie figuur 6). De 

snelheid wordt hierbij met 2 tussenstappen omlaag geschakeld 

indien het verschilsignaal beneden een bepaalde waarde 

komt. 

Bijvoorbeeld de laagste snelheid bedraagt 0,25 mm/s. 
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De machineslede mag nu in 0,08 s tot stilstand komen. Dat 

is een vertraging van J mm/s2. 

snel
heid 

verschils ignaa t d 

snel
heid 

Figuur 6. De praktische uitvoering van 

een uitschakelkring. 

QRweg 

Bij een regelkring hangt de grootte van de snelheid 

(met een maximum begrenzing) af van het verschilsignaal d 

(zie figuur 7). De juiste positie kan hierbij nauwkeuriger 

en sneller bereikt worden. De kosten van een regelkring 

zijn echter hoger dan die van een uitschakelkring. 

snel
heid 

snel
heid --------

verschi 1 signaal d 

Figuur 7. De regelkring. 

De getoonde snelheidsdiagrammen hebben betrekking op een 

asrichting. Bij besturingen met meer dan een slede zijn 

aIle elementen in twee- of meervoud nodig. 
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Nu gaat een ander besturingskenmerk een rol spelen. 

nl. de bewegingsrelatie tussen de verschillende assen. De 

bewegingen langs de verschillende assen kunnen geheel 

onafhankelijk van elkaar zijn; het kan ook zijn dat de 

beweging langs een bepaalde as een relatie vertoont met 

die too.v. een andere as. In dit laatste geval spreekt men 

van interpoleren. Op enkele interpolatiemethoden wordt in 

paragraaf J.J nader ingegaan. 

Bij nube kent men de volgende "soorten" besturingen 

- de puntbesturing. 

Hierbij is er geen relatie tussen de bewegingen in de 

verschillende asrichtingen. Zeker is het startpunt P1 

en het eindpunt P2 van de beweging (zie figuur 8 a). 

Ook is zeker dat de gevolgde weg binnen de ge-arceerde 

rechthoek ligt. Onzeker is de weg die gevolgd wordt. 

Dit is aIleen acceptabel als tijdens de beweging P1-P2 

het gereedschap niet in kontakt met het werkstuk is (er 

niet verspaand wordt). Keuze van de bewegingssnelheid is 

ook niet mogelijk. Er is slechts een snelheid beschikbaar: 

de ijlgang voor een zo snel mogelijke verplaatsing P1-P2. 

Besturingen als deze komen o.a. voor op boormachines 

waarbij bijv. in P1 en P2 gaten loodrecht op het vlak van 

tekening geboord worden. 

de lijnbesturing. 

In figuur 8 b is een eenvoudige lijnbesturing weergegeven. 

Behalve de begin- en eindpositie is nu ook de gevolgde 

weg bekend, waarbij deze beperkt is tot bewegingen even

wijdig aan de asrichtingen. De bewegingen worden sequen

tieel uitgevoerd, d.w.z. dat de tweede beweging pas wordt 

uitgevoerd als de eerste geheel afgewerkt is. Ook hier is 

dus geen relatie tussen de bewegingen in beide asrichtingen. 

Het gereedschap kan nu weI in kontakt met het werkstuk 

zijn. Het is nu nodig dat de bewegingssnelheid instelbaar 

is (aanzetsnelheid). Toepassingen komen voor op eenvoudige 

frees- en draaibanken. 
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Pl 

a. punt besturing x 

y 
~---------------------~P2 

Pl 

c:echte' I ijn bestur i ng x 

y 
P2 

.. 

Pl 

b. eenvoud ige lijn besturi~ 

Y~------------------P2 

Pl 

d baanbesturing x 

Figuur 8. Soorten van numerieke besturingen 

van gereedschapswerktuigen. 

In figuur 8 c is een "echte" lijnbesturing weergegeven. 

Hierbij is er wel een relatie tussen de beide asrichtingen. 

De relatie bestaat hier uit een konstante verhouding. De 

interpolator regelt de snelheden in beide asrichtingen 

zodanig dat de juiste baan gevolgd wordt. 

- de baanbesturing. 

Deze maakt het mogelijk willekeurige vormen in een werk

stuk te realiseren. In vele gevallen zijn deze vormen toch 

beperkt tot rechte lijnen en cirkelbogen. Hogeregraads 

krommen kunnen evenwel met rechte lijnen en cirkelbogen 

benaderd worden. Hoe groter de gewenste nauwkeurigheid 

is hoe groter het aantal te berekenen tussenpunten moet 

zijn. De nauwkeurigheid is daarmee niet onbeperkt op te 

voeren door de begrenzingen van machine en besturing. 
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3. DE VERSCHILLENDE BOUWSTENEN VAN EEN NUMERIEK 

BESTURINGSSYSTEEM 

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven kan men bij nube 

onderscheid maken tussen open en gesloten systemen. Men 

past op het ogenblik vrijwel uitsluitend gesloten systemen 

toe (grotere nauwkeurigheid). Een dergelijk systeem is 

opgebouwd uit 3 komponenten : 

- het meetsysteem dat de aktuele posities 

van de sleden vastlegt, 

- het aandrijfsysteem dat de sleden verplaatst, 

- het kontrolesysteem dat m.b.v. de informatie, 

geleverd door het meetsysteem en opdrachten 

van buitenaf instrukties geeft aan de aan

drijving. 

In dit hoofdstuk zal m.b.t. het meetsysteem besproken 

worden op welke manieren men de positie van een slede kan 

bepalen, terwijl tevens op de werking van enkele konkrete 

meetsystemen wordt ingegaan. M.b.t. het aandrijfsysteem 

zal een veel toegepaste aandrijving worden behandeld 

terwijl van het kontrolesysteem, dat vrijwel geheel elektro

nisch van aard is, de verschillende interpolatiemethoden 

(dit zijn methoden om bijvoorbeeld rechte lijnen en cirkels 

te genereren) bekeken worden. 

3.1 De bi,i numerieke besturing toegepaste meetsystemen 

Binnen de grote groep van meetsystemen kan men een 

aantal indelingen maken : 

- naar de meetplaats in direkte en indirekte 

meetsystemen 
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- naar de meetmethode in 

- naar het meetsignaal in 

3.1.1 Direkte en indirekte meetsystemen 

absolute en inkremel 

tele meetsystemen 

analoge en digital~ 

meetsystemen 

Bij een indirekt meetsysteem wordt de positie van de 

slede niet rechtstreeks van de slede gemeten maar m.b.v. 

elementen die de bewegingen van de slede doorleiden. Wanneer 

bijvoorbeeld de beweging van de slede gerealiseerd wordt 

met een moer en een schroefspil, dan kan men door aan de 

schroefspil een opnemer te bevestigen het aantal omwente

lingen van de spil bepalen. Samen met de spoed van de 

schroefspil volgt hieruit de verplaatsing van de slede. Uit 

het aantal omwentelingen van de schroefspil per tijdseenheid 

en de spoed kan men de sledesnelheid (= aanzet) bepalen. In 

figuur 9 is het principe van deze meetwijze weergegeven. 

slede opnemer 

------- - --+--1----1--

aandrij fspi I 
~--------------~ 

bed 

Figuur 9. Indirekte meetmethode m.b.v. de 

aandrijfschroefspil. Lit. 4. 

Een ander voorbeeld van een indirekt meetsysteem is 

dat waarbij gebruik gemaakt wordt van een precisietandheugel 

en -rondsel. Aan het rondsel bevestigt men dan een opnemer 

die het aantal omwentelingen bepaalt. Gekombineerd met het 

aantal tanden van het rondsel en de steek volgt hieruit de 

sledeverplaatsing. Ook hier kan op dezelfde wijze als bij 
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de moer-schroefspilsituatie de sledesnelheid bepaald 

worden. Figuur 10 geeft het principe van deze methode. 

motor slede 

an drij fs pi I 

precisierondsel precisieheugel 

Figuur 10. Indirekte meetmethode m.b.v. een 

precisietandheugel en -rondsel. 

Li t. 4. 

Bij een direkt meetsysteem wordt de sledepositie 

rechtstreeks bepaald (d.w.z. zonder tussenschakels). 

Vaak gebeurt dit door op de machine een maatstaf te 

bevestigen die door een opnemer (vast aan de slede) 

meestal optisch afgetast wordt. Ret principe van deze 

meetwijze toont figuur 11. 

motor slede 

aandrijfspil 

Figuur 11. Direkte meetmethode m.b.v. maatstaf 

en opnemer. Lit. 4. 
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Over het algemeen zijn direkte meetsystemen nauw

keuriger dan indirekte. Dit is te verklaren doordat bij 

een direkt meetsysteem uitsluitend onnauwkeurigheid optreedt 

als gevolg van fouten in de maatstaf. Bij een indirekt 

meetsysteem heeft men dit ook maar daarnaast heeft men hier 

nog te maken met fouten die het gevolg zijn van onnauw

keurigheden in de tussenschakels. In figuur 12 zijn de 

mogelijke fouten bij de diverse meetsystemen naast elkaar 

gezet. 

direkte 

meetsystemen 

indirekte meetsystemen 

- temperatuur 

- fouten in de 

verdeling 

heugel + rondsel 

- temperatuur 

- fouten in de 

steek van heugel 

en rondsel 

- fouten door - excentriciteit 

scheefstelling van het rondsel 

van de maatstaf 

- fouten bij de 

koppelpunten 

van maatstaven 

- fouten in een 

eventuele tand

wieloverbrenging 

- speling 

- fouten in de 

opnemer 

- slijtage 

via schroefspil 

- temperatuur 

- fouten in de 

spoed van de 

schroefspil 

- elastische ver

vormingen van 

de schroefspil 

t.g.v. optreden

de krachten 

- speling 

- slijtage 

- fouten in de 

opnemer 

Figuur 12. Mogelijke fouten bij direkte en 

indirekte meetsystemen. Lit. 4. 



-24-

Men zal dus een direkt meetsysteem verkiezen boven 

een indirekt, vanwege de grotere nauwkeurigheid. Rier

tegenover staat dat een direkt systeem meestal ingewik

kelder is en de onderdelen aanzienlijk kleinere maatafwij

kingen vragen hetgeen resulteerd in een hogere kostprijs. 

3.1.2 Absolute en inkrementele meetsystemen 

Bij een absoluut werkend meetsysteem wordt elke 

sledepositie vastgelegd t.o.v. een nulpunt dat som m.b.v. 

mechanische middelen (schakelaars en nokken) versteld kan 

worden. Een inkrementeel werkend meetsysteem daarentegen 

legt elke nieuwe positie van de slede vast t.o.v. de vorige 

positie. De principes van beide meetmethoden worden weer

gegeven door figuur 13. 

PO P3 P1 P2 
a 

E 
.1 .IW2 J W3 

W1 I 
I 

I W1 W2 

b ~ P3 ~F ~f2 f_ W3 

Figuur 13. Principe van absolute meting (a) 

en inkrementele meting (b). 

Ret belangrijkste voordeel van het absoluut meten 

is dat men het proces kan onderbreken en hervatten zonder 

eerst naar de beginpositie terug te moeten. Bij het inkre

mentele systeem is dit weI noodzakelijk en moet het gehele 

proces opnieuw doorlopen worden tot het punt waar onder

broken werd. Voor het onderbreken kan men denken aan stroom

uitval of gereedschapsbreuk. Riertegenover staat dat inkre-
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mentele meetsystemen een groot meetbereik kunnen over

bruggen zonder dat hierdoor de kostprijs sterk stijgt. 

Bij absolute systemen wordt de kostprijs aanzienlijk hoger 

naarmate het meetbereik groter wordt. Dit wordt bij absoluut 

digitale meetsystemen o.a. veroorzaakt door het toenemen 

van het aantal kodesporen op de maatstaf, terwijl bij 

analoog systemen dan nauwkeurige, en dus dure precisie

overbrengingen moeten worden toegepast. 

Men zal dan ook bij grotere meetbereiken vaak een zgn. 

cyclisch-absoluut meetsysteem toepassen. Dit is een kombi

natie van een inkrementeel en een absoluut meetsysteem 
:£ 

waarbij binnen periodieke weginkrementen T, de weg X 

m.b.v. een absoluut meetsysteem wordt gemeten. Hierbij 

telt men het aantal cycli T die bij het meten van de weg 

X doorlopen zijn. In figuur 14 is het principe van een 

cyclisch-absoluut meetsysteem geschetst. 

ho 
heX) 

1T 4T 51 6T 2T 3T 
aantal meetcycli .. 

X= n(X)·T + X 

• .!liXl X=h o 

• 

Figuur 14. Het principe van een cyclisch

absoluut meetsysteem. Lit. 4. 
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3.1.3 Analoge meetsystemen 

Het grondprincipe van een analoog meetsysteem is, dat 

de opnemer kontinu een signaal afgeeft dat de positie tussen 

twee opeenvolgende merktekens weergeeft. Figuur 15 stelt 

een eenvoudige verwezenlijking van dit principe v~~r. 

. SChroefs~p~i l:i-+-ii'·~· --t-~ES~1~e~d~e=~t--~~~~~~E:.·-3~nd rijfmotor 

ujtgangs
slgnaa I 

f--, bed 
_,-",,1 
\. i 

i\ :,: weerstana 
1 ··)....Hi tgangs-.' 
i signaa( 

-: 
! 
I f... ingang sspgnni ng 

-
; ..... 
! 
! 
~ 

sledepositie 

Figuur 15. Een eenvoudig analoog meetsysteem. 

De meest toegepaste analoge weg- en hoekmeetsystemen 

zijn die waarvan de werking berust op de spanningsval over 

een weerstand en die waarvan de werking berust op elektro

magnetische induktie. Het voordeel van deze analoge syste

men is de eenvoudige bouw en de zeer eenvoudige vergelijkers 

voor de uitschakel- en regelkringen. Hiertegenover staat als 

nadeel dat voor het koppel en van het meetsysteem met het 

kontrolesysteem analoog/digitaal omzetters nodig zijn die 
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de kosten van het geheel sterk doen stijgen evenals trouwens 

het noodzakelijke gebruik van precisie-overbrengingen om 

een redelijk meetbereik te krijgen. Een zuiver analoog 

meetsysteem kan uitsluitend absoluut werken. Tot slot zal 

de werking van enkele analoge meetsystemen besproken worden. 

De Ohmse opnemer 

De werking van de Ohmse opnemer berust erop dat een 

bepaalde afgelegde weg of hoek korrespondeert met een zekere 

weerstandswaarde die op haar beurt een zekere spanningsval 

over de loper en het vaste punt van de potentiometer teweeg

brengt. Het verband tussen de afgelegde weg c.q. hoek voIgt 

uit de volgende 2 vergelijkingen 

L 
R = fo A 

U = I • R 

;:> = soortelijke weerstand van 

de draad 

L = lengte van de weerstands

draad over de afgelegde weg 

A = dwarsdoorsnede van de 

weerstandsdraad 

R = weerstandswaarde bij de 

afgelegde weg 

U = spanning tussen de loper en 

het vaste punt van de poten

tiometer 

I = stroom door de weerstands

draad 

De evenredigheid tussen de gemeten spanning en de afgelegde 

weg c.q. hoek wordt nog eens verduidelijkt in figuur 16. 

Bij de analoge meetsystemen als in figuur 16 is echter 

het oplossend vermogen te gering (dit is de kleinste ver

plaatsing die nog door het meetsysteem wordt waargenomen). 

Bij de Ohmse opnemer voar rotatie kan men, om het oplossend 

vermogen te vergroten meerdere opnemers koppelen d.m.v. 

precisie-overbrengingen waardoor elke opnemer zijn eigen 
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werkgebied krijgt; dus een voor grof (maakt een omwenteling 

over het hele meetbereik), een voor middel (maakt bijv. 10 

omwentelingen over het hele meetbereik) en een voor fijn 

(maakt bijv. 100 omwentelingen over het hele meetbereik). 

De opbouw van een dergelijk systeem geeft figuur 17. 

meet bereik 
meet berei k (OCtot) 

x 
Rb a 

drager (neutraal) 

kootstof (aog --~ 
(geleidend) 

'-= A 
konstant = C 

Ra = C.(Xtot - x); Rb = C.x Ra = C. ( (X tot - O(); Rb = C.O( 

Rb 
U = Utot. Ra + Rb 

U x 

= Utot. X~ot I U = Utot. RaR~ Rb 

U ~ oc. 

ex. 
= Utot .octo 

. (mits Utot en Xtot konstant) (mits Utot en OCtot konstant) 

Figuur 16. Evenredigheid tussen spanning en 

afgelegde weg c.q. hoek bij een 

Ohmse opnemer. Lit. 4. 
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slede 
-!!I: -- - "I" nemer tijn 
-• 

I!!~ 
1---- "I" nemer middel 

• 
... 

v p-nemer gr01 

-iii: i-

Figuur 17. De opbouw van een samengesteld analoog 

meetsysteem voor rotatie. 

Bij de opnemer voor translatie kan men ook gebruik 

maken van een samengesteld analoog meetsysteem. Hiervan 

is het principe geschetst in figuur 18. 

V1max -------------~--~-~-----~-- ---

V2rrox 
Vl 
V2 

T T T T T x 
__��'''' 

Figuur 18. Het principe van een samengesteld 

analoog meetsysteem voor translatie. 
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Men verdeelt dan het meetbereik in een aantal 

werkgebieden. M.b.v. het eerste analoge meetsysteem kan 

bepaald worden in welk werkgebied er gemeten wordt terwijl 

met het tweede analoge systeem de positie binnen dit werk

gebied gemeten kan worden. De sledepositie S wordt in het 

geval van figuur 18 dus 

S = V1,max 
V1 .(N-1).T + V2,max 

V2 .T 

waarbij N het aantal werkgebieden is. 

Bij het meten met Ohmse opnemers wordt in de regel 

altijd gebruik gemaakt van brugschakelingen (Weatstone). 

Deze hebben het voordeel dat ze ongevoelig zijn voor 

schommelingen van de temperatuur en de voedingsspanning. 

Vervuiling (bijvoorbeeld door stof of olie) veroorzaakt 

een verhoogde overgangsweerstand op de plaats waar de 

loper de weerstandslaag raakt hetgeen tot meetfouten leidt. 

Het systeem moet dus zeer goed afgeschermd worden. 

In gereedschapswerktuigen worden vrijwel geen meetsys

temen toegepast waarvan de werking berust op de spanningsval 

over een weerstand. De redenen hiervoor zijn het geringe 

oplossend vermogen en het aanwezig zijn van een kontakt 

tussen twee bewegende delen, dit laatste met het oog op 

slijtage door het intensieve gebruik. 

De elektromagnetische opnemer 

De werking van de elektromagnetische opnemer berust 

op het induktieprincipe dat geschetst is in figuur 19. 

Een gel eider a, waardoor een wisselstroom loopt, veroor

zaakt een magnetisch veld H. De magnetsische veldlijnen 

induceren in een tweede geleider b (parallel aan a) een 

wisselstroom waardoor er een potentiaalverschil tussen de 

einden van deze geleider ontstaat. De grootte van dit poten

tiaalverschil is o.a. afhankelijk van de afstand tussen de 

twee geleiders. 
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geleiders 

/ 
H .... u 

--+-+-_x 

t.t 
Figuur 19. Ret induktieprincipe. Lit. 4. 

Omdat de geinduceerde spanning in geleider been wissel

spanning is heeft deze een zekere effektieve waarde. Wan

neer nu gel eider b zich over een afstand x verplaatst dan 

zal de effektieve waarde van de geinduceerde spanning ook 

veranderen. Deze verandering U is dus een maat voor de 

verplaatsing. De bekendste en meest toegepaste meetsystemen 

die werken volgens het induktieprincipe zijn de resolver 

(ook weI induktieve hoekmeter) en de induktosyn. 

De resolver 

De opbouw van een resolver komt overeen met die van een 

elektromotor~ Meestal bevat de rotor een wikkeling en de 

stator twee wikkelingen. In figuur 20 is de bouw van zoln 

resolver weergegeven. 

Vs.2 

Figuur 20. De bouw van een veel toegepaste 

resolver. Lit. 5. 



-32-

Over de rotor staat een wisselspanning Vr. Deze indu

ceert in de statorwikkelingen een wissel spanning waarvan 

de amplitude afhankelijk is van de verdraaiingshoek Q van 

de rotor. Door de opstelling van 2 statorwikkelingen zoals 

in o figuur 20 ijlt Vs,1 90 voor op Vs,2. We zien dus dat op 

deze manier de voedingsspanning gesplitst wordt in een sinus

en een cosinusgedeelte. Uit deze eigenschap is de engelse 

benaming resolver te verklaren (to resolve = oplossen, ont

binden). In figuur 21 is het spanningsverloop, over een 

omwenteling van de rotor, van de rotorwikkeling en de beide 

statorwikkelingen getekend. 

rotorw i kk el i ng 

stotorwikkeling 1 

sto torwi k keli ng 2 

Figuur 21. Het spanningsverloop van de rotor

wikkeling en de beide statorwikke

lingen gezien over een omwenteling 

van de rotor. Lit. 5. 

Wanneer we uitsluitend wikkeling 1 beschouwen dan zien 

we dat bij een verdraaiingshoek van 90 0 en 2700 de spanning 

zeer klein wordt waardoor deze niet meer nauwkeurig gemeten 

kan worden. Dit betekent dat de resolver dan niet over de 

hele omwenteling van 360 0 betrouwbaar is. Daarom is een 

tweede wikkeling aangebracht en weI zodanig dat de geindu

ceerde spanning over deze wikkeling precies daar maximaal 

is waar die over de eerste wikkeling 0 is. De be ide signalen, 

UsinwtcosQ en UsinwtsinQ (fi is de amplitude van de rotor

spanning) worden aan een elektronische schakeling toegevoerd. 
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Op deze schakeling wordt niet verder ingegaan. Ze levert 

eenduidige informatie over de verdraaiingshoek Q. 

Ret nadeel van de resolver is dat hij aIleen hoek

verdraaiingen meet over 360 0 (hierna begint de cyclus 

opnieuw terwijl bij gereedschapswerktuigen meestal een 

lengtemeting is gewenst, bijvoorbeeld een sledeverplaatsing. 

Men zal dus voorzieningen moeten treffen om grote afstanden 

met voldoende nauwkeurigheid te kunnen meten. De resolver 

wordt daartoe rechtstreeks aan de aandrijfspindel gekoppeld 

of via een precisietandheugel en -rondsel. Men kan nu op 

twee manieren een grote afstand nauwkeurig meten. 

1. Men meet het aantal halve omwentelingen op 

basis van het omkeren van de spanning over 

wikkeling 2 en meet binnen een halve omwen

teling analoog. Op deze manier is een gekombi

neerd analoog-digitaal meetsysteem verkregen. 

2. Men past meerdere gelijke resolvers toe waarbij 

deze onderling gekoppeld zijn door precisietand

wieloverbrengingen. Nu meet elke resolver zijn 

eigen trajekt analoog. Ret systeem is dan verge

lijkbaar met dat besproken bij de Ohmse opnemer. 

De nulpuntsinstelling geschiedt door het verdraaien 

van de stator. In figuur 22 is het principe van 

een dergelijk samengesteld analoog meetsysteem 

nog eens geschetst terwijl in figuur 23 een in

bouwvoorbeeld getoond wordt. 

fJ 
I 

III El I • I III 
I iii • fil.li III B 

.... ) • ) .. J 4.-_+-...... ~ 
grot mic dell fi n 

nulpuntsinsteHing d.m.v. worm-wormwiel
over brengi ng 

Figuur 22. Samengesteld analoog meetsysteem 

met resolvers. Lit. 5. 
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a = tandwielkast b = resolvers 

c = elastische afscherming (staalband) 

voor het precisietandheugel 

Figuur 23. Inbouwvoorbeeld van een 

samengesteld analoog meet

systeem met resolvers. Lit. 5. 

Voor de wisselspanningsfrekwentie kiest men bij 

voorkeur een hoge frekwentie, tussen de 400 en 2000 Hz. 

De geinduceerde spanning in de statorwikkeling neemt nl. 

evenredig met de frekwentie toe (U = d¢ / dt). Hierdoor 

kunnen de afmetingen van de rotor klein zijn waardoor ook 

het massatraagheidsmoment van de rotor klein wordt. Dit 

is erg belangrijk i.v.m. vertraging en versnelling van de 

slede. Uiteraard moet men een wisselspanning met een 

frekwentie van 400 Hz zelf opwekken maar wanneer men meer 

machines werkend met resolvers in bedrijf heeft kan men deze 

allemaal vanuit dezelfde spanningsbron voorzien. 

De induktosyn 

Het meetprincipe van de induktosyn vertoont veel over

eenkomst met dat van de resolver. De induktosyn bestaat als 

roterende en als lineaire uitvoering. Deze laatste is voor 

gereedschapswerktuigen (sledeverplaatsingen) de meest 

belangrijke. 

De lineaire induktosyn bestaat uit een liniaal en een 

opnemer. Figuur 24 toont een konkreet voorbeeld van een 

lineair induktosyn. 
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detail van de 

liniaal 

Figuur 24. De lineaire induktosyn. Lit. 5. 

De liniaal komt overeen met de rotor van een resolver. 

Gewoonlijk is ze vervaardigd uit glas, kunststof of niet

magnetisch staal. De wikkelingen zijn rechthoekig van vorm 

en als een gedrukte schakeling op de liniaal aangebracht. 

De opnemer, ook wel glijder, komt overeen met de stator van 

een resolver. Hierop zijn twee wikkelingen aangebracht die 

dezelfde vorm hebben als die op de liniaal. De wikkelingen 

zijn t steek t.o.v. elkaar verschoven. Hierdoor worden weer 

2 , 90 0 t lk . - d d I .o.v. e aar verschoven spann~ngen ge~n uceer. n 

figuur 25 is de werking van de induktosyn, die vrijwel gelijk 

is aan die van de resolver, weergegeven. In deze figuur is 

slechts een statorwikkeling getekend. In de liniaalwikkeling 

is in elke geleider de stroomrichting aangegeven. Het is 

duidelijk dat als in een bepaalde geleider de stroomrichting 

"van onder naar boven" is, dat deze dan in de gel eiders links 

en rechts van de eerst genoemde juist ny-an boven naar onder" 

is. Dit houdt in dat 2 naast elkaar gelegen gel eiders op 

de liniaal altijd tegengesteld spanningen induceren in een 

gel eider op de glijder. 
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I in i aat 

, Cp 
a 

... 1 

bovenaanzicht 

Figuur 25. Het principe van de induktosyn. 

Li t. 5. 

Wanneer we nu een geleider op de glijder (a) beschouwen in 

de "getrokken" situatie dan zien we het volgende: In deze 

gel eider worden spanningen geinduceerd door de geleiders 

b,c en d op de liniaal. Omdat echter de geinduceerde span

ning omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand 

(tussen de stroomvoerende geleider en de geinduceerde geleider 

is de spanning over a vrijwel gelijk aan die geinduceerd 

door c. Op deze manier krijgen we dus afwisselend geleiders 

met een tegengestelde spanning. Deze geleiders zijn in serie 

geschakeld zodat de spanningen opgeteld mogen worden en de 

in de stator (glijder) geinduceerde spanning meetbaar wordt. 

Wanneer nu de liniaal verschuift, bijvoorbeeld naar 

links als gevolg van een sledeverplaatsing, dan neemt de in 

a geinduceerde spanning als gevo~g van c af terwijl die als 

gevolg van d toeneemt. Omdat dezeechter tegengesteld is aan 

die van c neemt de totale spanning over a af. In de "gesteepte 

situatie zijn de geinduceerde spanning in a als gevolg c en d 

evengroot maar tegengesteld waardoor de totale spanning over 

a 0 is. Dit is het geval voor alle geleiders van de glijder

wikkeling zodat de uitgangsspanning 0 is. Het spanningsver

loop over de glijderwikkeling is gegeven in figuur 26. 
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steek 

Figuur 26. Ret spanningsverloop van de glijder

wikkeling. Lit. 5. 

Ret zal niet moeilijk zijn in te zien dat figuur 27 het 

spanningsverloop geeft van de tweede (t steek verschoven) 

wikkeling. 

steek 

Figuur 27. Ret spanningsverloop van de tweede, 

t steek verschoven wikkeling. Lit. 5. 

Ook nu weer worden de 2 signalen van de beide stator

wikkelingen aan een bepaalde elektronische schakeling toege

voerd die eenduidig de positie bepaalt binnen.de steek S. 

Ret meetbereik van de induktosyn is derhalve beperkt tot 

de steek S, meestal 8 tot 10 mm. Om het meetbereik te ver-

groten past men vaak een van de volgende methoden toe 

1. Men meet de afstanden van een halve steek digitaal 

door het omkeren van de spanning te meten en het inter

val van de halve steek meet men analoog. 
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2. Men past een grove meting toe, m.b.v. een resolver 

terwijl de kleine intervallen volgens het induktosyn

meetprincipe worden gemeten. Hierbij doet zich dan 

weI weer het probleem voor dat een translerende bewe

ging moet worden omgezet in een roterende beweging. 

3. Men past meerdere induktosynsystemen naast elkaar toe, 

waarbij elke liniaal een andere steek heeft. Het prin

cipe komt dan overeen met de methode van het toepassen 

van meerdere gekoppelde resolvers. 

Om een liniaal met een grote steek te verkrijgen plaats 

men de wikkelingen schuin too.v. de bewegingsrichting van 

de glijder. De wikkelingen op de glijder worden evenwijdig 

aan zijn bewegingsrichting aangebracht. Figuur 28 geeft de 

ligging van de wikkelingen op de glijder en de liniaal weer. 

r------1 
. r-- - - _..I 

rr 
I ~ ,. ____ 

,.. .... _-,. 
I I I 

• 
III . ' 11 I· 

t I 

I I f I 

...L 
... __ ~ I 

t 1 .... ---.. 

• .... - -- """! L- _____ .I 

I 

C1 

I 

A 
liniaal J 

J 
gl ijder 

1. C 

1 

I 

Figuur 28. Schematische weergave van de ligging 

van liniaal- en glijderwikkelingen. 

Lit. 4. 

Op de liniaalwikkeling (A) wordt een konstante sinus

vormige spanning aangebracht. In de met getrokken lijnen 

getekende glijderwikkeling is er geen geinduceerde spanning 

in wikkeling Cl terwijl deze in wikkeling C2 maximaal is. In 

de meet streeplijnen getekende stand van de wikkelingen is 

precies het omgekeerde het geval. In het tussenliggende gebied 
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is het verloop van de geinduceerde spanning sinusvormig. 

Als gevolg van de ongunstige ligging van de schuin 

aangebracht liniaalwikkeling is een hoge frekwentie nood -

zakelijk om een ge!nduceerde spanning van voldoende grootte 

te verkrijgen. Figuur 29 geeft een uitvoering van een derge~ 

lijke liniaal, de zgn. triple induktosyn, weer. 

a = induktosynliniaal met kleine steek (lmm) 

b = 
c = 

fl 

II 

fI middelgrote steek (10mm) 

fI grote steek (100mm) 

Figuur 29. Uitvoering induktosynliniaal voor 

grove, middel en fijne meting, 

zgn. triple induktosyn. Lit. 4. 

In figuur 30 is een inbouwvoorbeeld van een triple induk

tosyn gegeven terwijl figuur 31 een aantal rond indukto

synschijven toont v~~r het opnemen van roterende bewegingen. 

Figuur 30. Inbouwvoorbeeld van een triple induktosyn. 

Lit. 2. 
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Figuur 31. Een aantal voorbeelden van induktosyn

schijven voor roterende bewegingen. 

Lit. 4, 5. 

De nauwkeurigheid van het meetsysteem wordt in belang

rijke mate bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de glijder 

en de liniaal vervaardigd worden. De wikkelingen worden 

meestal verkregen door etsen, waarbij de te etsen plaatsen 

toegankelijk voor het etsmateriaal worden gemaakt d.m.v. 

foto-chemische methoden. 

3.1.4 Digitale meetsystemen 

Bij een digitaal meetsysteem is het uitgangssignaal 

van de opnemer, bij verplaatsing tussen twee opeenvolgende 

merktekens konstant van grootte. Het signaal veranderd 

sprongsgewijs bij het passeren van een merkteken. In figuur 

32 is het principe van een digitaal meetsysteem weergegeven. 
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x 

maatstaf 

elektronische 
schak9ling 
(teller) 

Figuur 32. Het principe van een digitaal 

meetsysteem. Lit. 4. 

Het karakteristieke van een digitaal meetsysteem is 

dus het opdelen van het totale meetbereik in kleine, onder

ling gelijk stukjes (zgn. inkrementen). De afgelegde weg 

of hoek is dan een veelvoud van deze inkrementen. 

Voor het verdelen van de maatstaf in kleine stukjes 

kunnen verschillende methoden worden toegepast. Men kan 

op de af te tasten maatstaf afwisselend elektrisch gelei

dende en niet-geleidende of magnetsiche en niet-magnetische 

zones aanbrengen. Met het oog echter op de gewenste nauw

keurigheid worden op het ogenblik vrijwel uitsluitend opti

sche systemen toegepast. Hierbij wordt een lichtstraal door 

het verschuiven van een maatstaf gemoduleerd en opgevangen 

door een fotocel. Elke lichtpuls die de fotocel ziet komt 

dus overeen met een verplaatsing van de maatstaf (en dus 

de slede) over een inkrement. Bijoptische systemen kan men 

2 methoden onderscheiden : 

1. Men voorziet de maatstaf van afwisselend transparante 

en niet-transparante zones. De lichtbron en de fotocel 

staan dan aan weerszijden van de maatstaf. Deze methode 

is weergegeven in figuur 33. 
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I ic h t bro n -------00 

op t iek (signaal versterker) 

maa ts taf ---~_:il __ ~~_I __ J~~ 
aftastrooster---J 

fotocel------+-

Figuur 33. Optisch meetsysteem met afwisselend 

transparante en niet-transparante 

zones. Lit. 4. 

Bij deze methode is de maatstaf meestal vervaardigd 

uit glas waarop vaak langs fotografische weg de verde

ling is aangebracht. Hierbij is een steek te bereiken 

van 0,004 mm hetgeen een hoog oplossend vermogen bete

kent. Het nadeel van deze methode is dat door het 

gebruik van glas aIle problemen m.b.t. glas op het 

systeem van toepassing zijn zoals breuk, vervuiling, 

een sterk verschillende warmte-uitzettingscoefficient 

t.o.v. de machine en een vaak niet zo eenvoudige montage. 

2. Men voorziet de maatstaf van afwisselend reflekterende 

en niet-reflekterende zones. In dit geval staan de 

lichtbron en de fotocel aan dezelfde kant van de maat

staf. Deze methode is geschetst in figuur 34. 

lichtbron -~~ 

optiek ------¥ 

aftastrooster--i~~~ 

~----:-. fo tocel 

:iI=-:::.-----maa tstaf 

Figuur 34. Optisch meetsysteem met afwisselend 

reflekterende en niet-reflekterende 

zones. Lit. 4. 
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De nadelen m.b.t. het maatstafmateriaal (hier meestal 

roestvrij staal, gepolijst) heeft men hier niet (m.u.v. 

vervuiling). Hiertegenover staat dat de steek groter 

moet worden genomen, in de orde van 0,04 mm, om het 

systeem bedrijfszeker te laten funktioneren. Verderop 

in deze paragraaf wordt de werking van een meetsysteem 

verklaard dat volgens deze methode w.erkt en waarbij, 

door gebruikmaking van frekwentieverschillen, een hoog 

oplossend vermogen wordt bereikt ondanks een grove 

steek (0,64 mm). 

Digitale meetsystemen kunnen zowel absoluut als inkre

menteel werken. 

Absoluut digitale meetsystemen 

Bij een absoluut digitaal meetsysteem is elk inkrement 

voorzien van een kombinatie van reflekterende en niet-reflek

terende (of transparante en niet-transparante) zones. In 

figuur 35 is een volgens het binaire systeem gekodeerde 

absoluut digitale maatstaf weergegeven. Deze kombinatie 

geeft eenduidig de afgelegde weg aan. 

o , 2 34 5 6 7 8 9 10 l' 12 13 14 15 16171819 20 21 

• • • • • • • • • • • •• •• •• •• •• •••• •••• • • •••••••• •••••• 

Figuur 35. Absoluut digitale maatstaf 

(volgens het binaire systeem 

gekodeerd). Lit. 4. 

0=1 
II = 0 
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Wanneer men de maatstaf van figuur 35 aftast met een 

aantal fotocellen die op een lijn staan, dan kan dit tot 

foutieve informatie leiden. Deze foutieve dekodering ont

staat wanneer bij de overgang van het ene inkrement naar 

het andere in meer dan een spoor de binaire toestanden 

(0 of 1) veranderen. Dit wordt verduidelijkt door het vol

gende voorbeeld (zie figuur 36). 

I 

22 2324 25 26272829 30 

I I 
I I 

~aftastlijn 

Figuur 36. Situatie waarbij foutieve informatie 

gelezen kan worden. Lit. 4. 

Bij de overgang tussen de inkrementen 21 en 22 zijn de 

volgende dekoderingen mogelijk : 

101010 A 21 

101000 A 20 

101100 '" 22 

of 

101010 "" 21 

101110 A 23 

101100 A 22 

Om een dergelijke foutieve dekodering te vermijde~ kan men 

de volgende voorzieningen treffen : 

1. V-aftasting toepassen. 

Dit houdt in dat er voor het aftasten van elk spoor, 

m.u.v. het fijnste, telkens 2 opnemers (fotocellen) 

aanwezig zijn. Deze opstelling wordt gegeven door 

figuur 37. Deze fotocellen liggen op een afstand a./4 
~. 

van de zgn. aftastlijn (tevens symmetrielijn) waarbij 

a. de lengte is van een inkrement in kodespoor i. 
~ 
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O:opnemer I aftastlijn 
I 

Figuur 37. V-aftasting. Lit. 4. 

De werking is nu als volgt : Wann~r in een bepaald spoor 

een "0" gelezen wordt, dan wordt in het erop volgende 

spoor de door de voorijlende fotocel gelezen informatie 

geldig. Wordt een "1" gelezen dan wordt in het erop 
' .. 

volgende spoor de door de naijlende fotocel gelezen infor-

matie geldig. Men begint met de opnemer in het fijnste 

spoor en werkt zo naar het grofste. Het grote aantal 

benodigde opnemers betekent echter bij deze oplossing een 

hoge kostprijs. 

2. Kodering van de maatstaf volgens de Gray kode. 

Hierbij wordt er voor gezorgd dat bij de overgang van het 

ene inkrement in het andere er slechts in een kodespoor 

een verandering van de binaire toestand optreedt. In 

figuur 38 is een volgens de Gray kode vervaardigde maatstaf 

weergegeven. 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

•• •• •• •• •••• • ••• •••••••• •••••••• 
Figuur 38. Maatstaf volgens de Gray kode. 

Li t. 4 • 
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Behalve absoluut gekodeerde maatstaven zijn er ook 

absoluut gekodeerde schijven. Figuur 39 toont enkele 

voorbeelden hiervan. 

Figuur 39. Absoluut gekodeerde schijven 

volgens de binaire kode. Lit. 5. 

Deze schijven worden gebruikt bij het absoluut meten van 

hoeken bij draaitafels of bij het absoluut indirekt meten 

van sledeverplaatsingen. Bij een groot meetbereik kan men 

zoals bij de absolute maatstaven het aantal kodesporen 

vergroten. Een andere mogelijkheid is dat men meerdere 

gelijke kodeschijven koppelt d.m.v. precisie-overbrengingen. 

Figuur 40 toont een dergelijk samengesteld systeem waarbij 

tevens V-aftasting toegepast wordt. 

precisie-overbrenging 1:16 

Figuur 40. Samengesteld absoluut digitaal 

meetsysteem met gekodeerde 

schijven. Lit. 4. 
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Inkrementeel digitale meetsystemen 

Het grondprincipe van een inkrementeel digitaal meet

systeem is dat bij het verplaatsen van de slede, de pulsen, 

ontstaan door de afwisselend reflekterende en niet-reflek

terende (of transparante en niet-transparante) zones, door 

een teller bij het reeds getelde aantal pulsen worden opge

teld of ervan worden afgetrokken. Dit laatste is uiteraard 

afhankelijk van de bewegingsrichting van de slede. Teneinde 

deze te kunnen bepalen wordt de maatstaf op 2 plaatsen afge

tast, en wel op een afstand n.T + T/4 (T = steek, n eN). 

In figuur 41 is deze werkwijze geschetst. 

liniaal 

opnemers 

a a t ""-
t b t -- .. 

a a t .. ... 

a' t 
-~ ... '...".- -.... --

-I a 1--..,..,.- ""-t~ ... '--r"I ...... 
t t - all-"""~ ~..,..", ,...,., ...... -r r r 

bij beweging van de Iiniaal 
naar rechts 

o a' 

b---r-------------~ 

o· 

r.' r, r'd [" I blJ b~egJng van e I nlaa 
naar links 

teller 

0= elekt'ische 
differen tiatie 
schakel i ng . 

Figuur 41. Richtingbepaling bij een inkrementeel 

digitaal meetsysteem. Lit. 4. 
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Afhankelijk van de bewegingsrichting van de maatstaf 

ijlt het ~ignaal van opnemer a 90 0 voor of na t.o.v. dat 

van opnemer b. M.b.v. enkele logische schakelingen en een 

teller die afhankelijk van de ingang vooruit of achteruit 

telt kan nu eenduidige informatie over de momentane positie 

afgeleid worden. Men kan dit in figuur 41 eenvoudig nagaan. 

Bij een inkrementeel digitaal meetsysteem is het oplos

send vermogen gelijk aan de steek van de maatstaf. Nu 

bedraagt de maximaal haalbare verdeling ca. 0,01 mm zodat 

het oplossend vermogen in de buurt van 0,01 mm ligt. Bij 

het Moire-fringe meetsysteem heeft men het probleem van de 

meetnauwkeurigheid ondervangen door gebruik te maken van een 

speciaal hulpelement. In figuur 42 zijn het hulpelement en 

de maatstaf weergegeven. 

(bij een votledig 
gelijk matige 
verdeling zijn de 
zones horizontaal) 

Figuur 42. Het Moire-fringe meetsysteem. 

Li t. 5. 

Het hulpelement heeft dezelfde verdeling als de maatstaf en 

wordt over een kleine hoek Q gedraaid t.o.v. de maatstaf. 

Hierdoor ontstaanop dit hulpelement lichte en donkere zones 

die zich bij een sledeverplaatsing S over een afstand D in 
o 

de dwarsrichting van het hulpelement verplaatsen. Door nu 

meerdere fotocellen over deze lengte D te plaatsen, is het 
o 

mogelijk om verplaatsingen binnen de steek Ste meten. Wan-

neer bijvoorbeeld 4 fotocellen worden toegepast en het aan

tal merktekens per mm 100 bedraagt, dan is het oplossend 

vermogen 0,0025 mm. 
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De zones lopen,bij beweging van de maatstaf naar links, 

van beneden naar boven en bij beweging van de maatstaf naar 

rechts van boven naar beneden. Hierdoor kan men op dezelfde 

wijze als bij figuur 41 de bewegingsrichting van de slede 

bepalen. 

Tot slot zullen nog 2 meetsystemen besproken worden die 

door gebruikmaking van een frekwentieverschil de sledesnel

heid en de sledeverplaatsing (met bewegingsrichting) bepalen~ 

Het Ferranti meetsysteem 

De firma Ferranti heeft een optische werkend meetsysteem 

ontwikkeld, waarbij de merktekendrager een grove steek 5 toe

laat van bijvoorbeeld 0,25 mm. Figuur 43 geeft het principe 

van dit systeem weer. 

5 gangige 
spiraal op--++ 
schijt 

liniaal 
referentie
liniaal 

Figuur 43. Het principe van het Ferranti 

meetsysteem. Lit. 5. 

Op een roterende schijf is een 5-gangige spiraal met radiale 

steek 5 aangebracht. Deze schijf wordt door een synchroon

motor aangedreven (toerental nagenoeg konstant). De licht

stralen van lamp (d) worden via een lens en de roterende 

schijf op de liniaal en de referentieliniaal geprojekteerd. 

Beide linialen dragen gelijke merktekens op gelijke steek. 

Lampen, fotocellen, schijf en referentieliniaal vormen een 

star geheel, de zgn. opnemerkop. De liniaal kan zich relatief 

bewegen t.o.v. deze opnemerkop. Afhankelijk van de momentane 
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stand van de schijf worden de stralen van (d) door de liniaal 

en de referentieliniaal geheel of gedeeltelijk teruggekaatst 

naar resp. de fotocellen (e) en. (f). Bij stilstaande slede 

ontvangen deze fotocellen een vrijwel sinusvormig signaal 

met een konstante frekwentie : de zgn. schijffrekwentie bijv. 

104 Hz. De grootte van de faseverschuiving is afhankelijk 

van de stand van de merktekens van de liniaal t.o.v. die van 

de referentieliniaal. Een verschuiving over een volle periode 

komt overeen met de steek S. Als de slede beweegt verandert 

de door de fotocel (e) waargenomen frekwentie, afhankelijk 

van de bewegingsrichting en de sledesnelheid. 

Het frekwentieverschil tussen de waargenomen frekwentie 

en de konstante schijffrekwentie is een maat voor de slede

snelheid en, over de tijd geintegreerd, een maat voor het aan

tal gepasseerde merktekens van de liniaal. Voor de stand tussen 

2 merktekens wordt gebruik gemaakt van de reeds genoemde 

faseverschuiving. 

Dit analoge signaal wordt als voIgt in een digitaal 

signaal omgezet. De signalen (f) e~ (e) worden versterkt en 

geblokt (fl en el) en vervolgens, langs elektronische weg, 

met elkaar vermenigvuldigd (fl.e l ). Dit bloksignaal bedient 

de interpolatieteller (k). Deze teller krijgt d.m.v. een 

lichtbron (h), de pennen op de omtrek van de schijf en de 

fotocel (j) een konstante stroom pulsen aangeboden. AIleen 

gedurende de tijd dat het signaal (fl.e l ) positief is telt (k). 

Het aantal getelde pulsen is dus een maat voor de stand van 

de slede tussen 2 merktekens. Ret oplossend vermogen bedraagt 

bij bovengenoemde dimensionering 0,0025 mm. 

In figuur 44 is een totaal overzicht van de meetopstel

ling gegeven. 
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Figuur 44. Totaaloverzicht Ferranti meetsysteem. 

Li t. 5. 

Ret Philips lineair meetsysteem 

Bij dit meetsysteem wordt de sledeverplaatsing direkt 

gemeten volgens de inkrementele methode. In £iguur 45 is 

de meetopstelling schema tisch weergegeven. Op de liniaal 

(4) zijn re~lekterende streepjes aangebracht op een steek 

van 0,64 mm. Elk re~lekterend streepje is 0,32 mm breed. 

Een lichtbron (1) zendt lichtstralen uit die via een konver

gerende spiegel (2) de liniaal bereiken. De lichtstralen 

worden door het re~lekterende gedeelte van de op de slede 

van het gereedschapswerktuig bevestigde liniaal teruggekaatst 

naar een prisma (5), het zgn prisma van Bauern~eind. 
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Figuur 45. Schematische weergave van de Philips 

polygone meetmethode. Lit. 5. 

Bij dit prisma is het hypotenusavlak spiegelend, hetgeen 

voor 2 doeleinden wordt gebruikt. De door de liniaal terug

gekaatste lichtstralen vormen geen homo gene lichtbundel 

meer doordat het niet-reflekterende deel van de liniaal 

lichtstralen absorbeert. De aldus ontstane lichtstralen 

worden door het prisma via een konvergerende lens (6) op 

een van de spiegelende vlakken van het polygoon geprojek

teerd p 

Het polygoon is een regelmatig veelvlak en heeft in 

dit geval 262 vlakjes. Het polygoon draait rond met een 

toerental van 375 omw./min. De lichtstralen die op een vlakje 

vallen worden teruggekaatst via de lens, het prisma en de 

liniaal op een foto-elektrische cel (8), waarbij de frekwentie 

nog met een faktor 10 vergroot wordt. Doordat het vlakje 

van het polygoon verdraait, verandert de hoek van intrede 

van de invallende lichtstraal en daardoor de hoek van uit

trede. Dit heeft tot gevolg dat de lichtbundels door het 

draaien van het polygoon zich over de liniaal verplaatsen, 

hetgeen tot gevolg heeft dat de lichtstraal periodiek wordt 

gereflekteerd naar de foto-elektrische cel, of wordt geabsor

beerd door het niet-reflekterende deel van de liniaal. 

Door het veranderen van de invalshoek van de lichtbundel 

op de liniaal, verandert ook de hoek van uittrede, zodat de 

lichtbundels zich over de foto-elektrische cel bewegen. 
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V~~r de richtingsverandering van de lichtbundel is een 

prisma genomen omdat dit type prisma met reflekterende 

hypotenusa de eigenschap heeft dat hij slechts voor een 

bepaald gebied van invallende stralen als spiegel fungeert 

en v~~r het overige gebied de eigenschap heeft dat de 

invallende en uittredende lichtstralen een hoek van 90 0 met 

elkaar maken. Door de keuze en instelling van het prisma 

kan men verkrijgen dat de uit het prisma komende licht

bundel in een bepaald trajekt over de liniaal beweegt. 

Het hierboven omschreve.ne in kombinatie met het toeren

tal van het polygoon en het aantal vlakjes op dit polygoon 

heeft tot gevolg dat bij stilstand van de opnemer t.o.v. de 

liniaal een wissel spanning wordt opgewekt in de foto-elek

trische cel (8) die een frekwentie heeft van 16375 Hz. Dit 

getal wordt als voIgt gevonden : 262 (vlakjes) x 375/60 (omw./ 

sec.) x 10. 

Wanneer de opnemer t.o.v. de liniaal beweegt, zal de 

frekwentie van de wisselspanning in de foto-elektrische cel 

toe- of afnemen, al naar gelang de beweging van de opnemer 

gelijk of tegengesteld is aan de verplaatsing van de uit het 

prisma komende lichtbundel over de liniaal. Omdat het toe

rental van het polygoon onderhevig is aan schommelingen, moet 

gebruik gemaakt worden van een referentiefrekwentie. 

De lichtstralen die de onderzijde van het prisma treffen, 

worden gereflekteerd in de richting van de lens (10). De 

invallende lichtbundels bewegen over de lens t.g.v. de draai

ende beweging van het polygoon(7). De achter de lens ge

plaatste foto-elektrische cel ziet een varierende licht

sterkte (ook 16375 HZ). Het rooster van de spiegeltjes in 

de lens (10) is dusdanig dat bij stilstand van de opnemer 

t.o.v. de liniaal dezelfde frekwentie van de wisselspanning 

in de foto-elektrische cel (12) wordt verkregen als die van 

de foto-elektrische cel (8). Bij het verplaatsen van de op

nemer t.o.v. de liniaal ontstaat er een frekwentie- en 

faseverschil van de wisselspanningen uit de beide foto

elektrische cellen. Dit laatste is het analoge gedeelte van 

het meetsysteem. Het systeem heeft een oplossend vermogen 

van 0,005 mm. De verkregen signalen worden elektronisch 
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verwerkt tot telpulsen die vergeleken worden met de inge

stelde waarde. In figuur 46 is het Philips polygoon meet -

systeem weergegeven. 

Figuur 46. Ret Philips polygoon meetsysteem. 

Lit. 5. 

Een voordeel van dit systeem is dat steeds wissel

spanningen worden afgegeven ook bij stilstand, zodat storende 

invloeden elektrotechnisch gezien goed kunnen worden geeli

mineerd. Een nadeel is echter dat bij het wegvallen van de 

elektrische energie de meting niet kan worden gereproduceerd. 

Bovendien is dit meetsysteem niet geschikt voor hoekmetingen 

tenzij men de hoekverdraaiing omzet in een translatie. 

Ret meetbereik kan zonder meer vergroot worden door 

linialen aan elkaar te koppelen, hetgeen geen moeilijkheden 

met zich mee brengt omdat geen elektrische aansluitingen 

gemaakt hoevan te worden. 
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3.2 Een veel toegepast aandrijfsysteem 

Een aandrijving die veelvuldig bij nube systemen 

wordt toegepast is de elektro-hydraulische aandrijving. 

Deze is opgebouwd uit een stappenmotor en een hydraulische 

koppelversterker. 

3.2.1 De stappenmotor 

De stappenmotor is een elektromotor die op een 

pulsvormig elektrisch ingangssignaal reageert met een 

rotatie van de uitgaande as over een nauwkeurig bepaalde 

hoek e . De totale hoekverdraaiing e, een veelvoud van e , o 0 . 
en de hoeksnelheid e worden resp. bepaald door het totaal 

aantal pulsen en het aantal pUlsen per tijdseenheid (de 

frekwentie). In figuur 47 is de stappenmotor als over

drachtssysteem voorgesteld. 

JUlJ1... stappenmotor 
r(t) em 

Figuur 47. De stappenmotor als 

overdrachtssysteem. 

De stappenmotor behoort tot de synchrone motoren, 

d.w.z. dat de rotor zich richt naar het statorveld ook 

als dit zich sprongsgewijs of kontinu langs de stator

omtrek beweegt. De rotor kan van permanent magnetisch 

materiaal of van weekijzer vervaardigd zijn. In het laatste 

geval spreekt men van een reluktantiemotor. In figuur 48 
is de opbouw van een reluktantiemotor weergegeven en aan 

de hand hiervan zal de werking van de stappenmotor worden 

verklaard. 
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Figuur 48. De opbouw van een reIuktantie 

stappenmotor. Lit. 5. 

Er zijn 3 stator-rotorsystemen, ook weI fasen genoemd. 

De statoren zijn kongruent en Iiggen in een Iijn. De rotoren 

zijn ook kongruent, maar deze zijn too.v. elkaar over een 

hoek 6 verdraaid. De stapwerking kan nu ais voIgt worden o 
verklaard : 

1. Fase 1 is bekrachtigd. De rotor bevindt zich in 

het stabiele punt 9 = O. 

2. De bekrachtiging wordt van fase 1 weggenomen en te

geIijkert1jd wordt fase 2 bekrachtigd. De rotor 

begeeft zich naar het stabiele punt 6 = 6 • 
o 

3. De bekrachtiging wordt van fase 2 weggenomen en 

tegeIijkertijd wordt fase 3 bekrachtigd. De rotor 

begeeft zich naar het stabiele punt e = 2.6 • 
o 

4. De bekrachtiging wordt van fase 3 weggenomen en 

tegeIijkertijd wordt fase 1 bekrachtigd. De rotor 

begeeft zich naar het stabiele punt 6 = 3.6 • 
o 

V~~r een beweging linksom kunnen we de volgorde fase1, 

fase 2, fase 3, fase 1 aanhouden. 

Uit de eis dat na 3 stappen de rotor zich in het vol

gende stabiele punt van fase 1 moet bevinden leiden we de 

volgende algemene relatie af 
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2.1l. 
m.p 

e = stapgrootte 
o 

m = aantal fasen 

p = aantal polen per fase 

We zien dus dat we met de stappenmotor een ideaal 

middel gevonden hebben om de digitale instrukties van het 

kontrolesysteem rechtstreeks om te zetten in een mechanische 

beweging. Bij het toepassen van de stappenmotor in de prak

tijk treden echter de volgende problemen op : 

- De magnetische tangentiaalkracht aan de rotoromtrek 

is erg klein. Het grootste gedeelte van de totale 

magnetische kracht treedt op als de radiaalkomponent. 

Dit houdt in dat grote koppels grote afmetingen bete

kenen van de rotor. Welliswaar neemt de kracht kwadra

tisch met de sterkte van het magnetische veld toe 

maar noemenswaardig grote momenten zijn niet te bereiken 

met een kleine rotor, ook al omdat de sterkte van het 

magnetische veld naar boven begrensd is (verzadiging 

van het ijzer). 

- De magnetische krachtlijnen die als omtrekskracht optreden, 

werken als veren in kombinatie met een massa. Wanneer 

nu de massa van de rotor groot is dan kunnen laagfre

kwente pulsreeksen leiden tot een schommeling van de 

rotor om de jUiste stand. Anderzijds kunnen hoogfre-

kwente pulsreeksen ertoe leiden dat de rotor zover over 

de juiste positie heenschiet dat de draairichting niet 

meer eenduidig is. 

Om deze problemen zoveel mogelijk te omzeilen past 

men in kombinatie met stappenmotoren hydraulische koppel

versterkers toe. De werking van zo'n koppelversterker wordt 

in de volgende paragraaf besproken. 
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3.2.2 De hydraulische koppelversterker 

In bijlage 3 is de dwarsdoorsnede gegeven van een 

hydraulische koppelversterker : de Torque Amplifier Model 

T.A. 10 van Pratt Precision Hydraulics LTD. Deze is opge

bouwd ui teen vierwegklep als verste'lorgaan en een axiale 

kogelmotor als hydromotor. 

De elektrische stappenmotor, die zich aan de rechter

kant bevindt (nief getekend), drijft via een vertraging 

een vierwegklep aan. Doordat op het rechter aseinde van de 

vierwegklep rechtse schroefdraad is aangebracht, zal deze 

zich afhankelijk van de draairichting van de ingaande as 

(= stappenmotoras) naar links of naar rechts bewegen. 

Stel dat de schuif van de vierwegklep zich vanuit de 

nulpositie naar links beweegt. Hierdoor zal kamer 1 in 

verbinding komen met kamer 2A en kamer 2B met 3B. De olie 

zal nu via de toevoer, kanaal T,kamer 1, kamer 2A en kanaal 

X het kleppenhuis verlaten. De olie komt vervolgens in de 

kogelhouder en zal de kogel tegen de zgn. camplate drukken. 

In de camplate is voor de kogel een geprofileerd spoor 

aangebracht. Figuur 49 geeft een dwarsdoorsnede van de 

camplate. 

Figuur 49. Dwarsdoorsnede van de camplate. 

Li t. 7. 
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De tegen dit spoor aangedrukte kogel ondervindt een 

reaktiekracht, waardoor de kogelhouder gaat roteren. Na 

een zekere hoekverdraaiing van de kogelhouder zal de olie

toevoeropening van de kogelhouder niet meer in verbinding 

staan met kanaal X maar met kanaal Z. De olie wordt nu via 

kamer 2B, kamer JB, kanaal R, de retourgaten in de kogel

houder en de olie-afvoerleiding afgevoerd. De kogelhouder 

zal blijven roteren zolang er olietoevoer naar de kogel

houder mogelijk is. Door de koppeling van kogelhouder en 

uitgaande as is de beweging van de uitgaande as gelijk aan 

die van de kogelhouder. 

Geeist is van de koppelversterker, dat de uitgaande 

as de ingaande as zo goed mogelijk volgt. De olie-afvoer 

dient daartoe, nadat de uitgaande as eenzelfde hoek he eft 

afgelegd als de ingaande as, gesloten te worden. Dit wordt 

bij de T.A.10 bereikt door een terugkoppeling van de bewe

ging van de uitgaande as naar de schuif van de vierwegklep. 

Hiervoor is in de kogelhouder een spievertanding aangebracht. 

Figuur 50 geeft een vooraanzicht van de kogelhouder waarin 

ook de spievertanding is getekend. 

o.A----kogelhou der 

~........,."-It----olietoevoerkanaal 

/"..;p..?-h~+'~++-- servoschuif 

-+:,L-.""'---,.4---ol ie -afvoerkanaal 

Figuur 50. Vooraanzicht van de kogelhouder. 

Li t. 7. 
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Deze terugkoppeling schuift de vierwegschuif weer 

naar rechts via dezelfde schroefdraad als waarmee hij is 

versteld. De verschuiving naar rechts is even groot als 

die naar links~ d.w.z. de hoekverdraaiing van de uitgaande 

as is evengroot als die van de ingaande as. 

De besproken hydromotor heeft 11 kogels, die per 

omwenteling van de uitgaande as van de hydromotor 2 maal 

tijdens een deel van de omwenteling bedrukt worden. Uit 

de konstruktie van de verdeelplaat kan afgeleid worden dat 

per omwente~ing 

2.79,330 

3600 
11 = 4,85 kogels bedrukt worden. 

In figuur 51 is de verdeelplaat van de T.A.10 getekend. 

10.6 

Figuur 51. De verdeelplaat van de T.A.10. 

Lit. 7. 

Een extra voordeel van de koppelversterker is dat deze 

de stappen van de stappenmotor omzet in een kontinue rotatie, 

omdat de vierwegklep nl. fungeert als opslag v~~r stapjes~ 

Pas bij zeer lage toerentallen van de stappenmotor voert 

ookde koppelversterker stapjes uit. 
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Door de werking van het schroefdraadeind treedt een 

zgn. sleepfout op, d.w.z. dat de stappenmotor een zekere 

hoekverdraaiing voorligt op de koppelversterker. Deze 

sleepfout is evenredig met het toerental. Bij rechtlijnige 

bewegingen heeft deze sleepfout geen maatafwijkingen tot 

gevolg maar bij kleine afrondingen weI. Derhalve moet bij 

kleine afrondingen de frekwentie (en dus de sledesnelheid) 

laag gehouden worden om ook de sleepfout klein te houden. 

J.J Enkele interpolatiemethoden 

In de wiskunde verstaat men onder interpolatie het 

trekken van een vloeiende kromme door een gegeven aantal 

punten. Bij nube houdt dit in dat tussen het begin- en 

eindpunt van een interpolatie-interval een aantal tussen

punten berekend worden die op de kromme met de gegeven 

vergelijking liggen. De meest toegepaste funkties bij 

gereedschapswerktuigen zijn rechte lijnen en cirkels. 

Een belangrijke eigenschap van deze krommen is dat ze bij 

het korrigeren voor de beitelneusradius overgaan in krommen 

met hetzelfde karakter, d.w.z. rechten worden parallel 

verschoven en bij cirkels verandert aIleen de straal. Het 

is ook mogelijk om parabolisch te interpoleren. Hierbij 

wordt dan door J gegeven punten een vloeiende kromme ge

legd. Interpolatoren kunnen zowel analoog als digitaal 

zijn uitgevoerd. Omdat echter bij de huidige stand van de 

techniek vrijwel uitsluitend met digitale systemen wordt 

gewerkt zal in deze paragraaf aIleen op een tweetal digi

tale interpolatiemethoden voor rechten en cirkels worden 

ingegaan. 

De D.D.A. methode 

Een veel toegepaste interpolatiemethode is de D.D.A. 

methode (D.D.A. = Digital Differential Analyzer). Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de parametervoorstelling van de 

kromme. In figuur 52 is de werkwijze weergegeven voor een 

liniaire interpolatie. 
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Xa:)(!x. 
Ya:YJ.y. 

von 
x~. "0 + L .o.)(y ; AX' .l!J..::.!p 
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Iy.-yo ~~--iYQ'L .o.yf--1 
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Figuur 52. Lineaire interpolatie volgens 

het D.D.A. principe. Lit. 6. 

De funktie Y = f(x) is gegeven in de vorm van zijn 

beginpunt P (x ,y ) en zijn eindpunt P (x ,y ). De totale a a a e e e 
afstand R moet in een tijd t afgelegd worden. In de ver-

° schillende koordinaatrichtingen x en y levert dit de plaats-

funkties op zoals geschetst in 1 resp. 2 van figuur 52. De 

hierbij behorende snelheden 

x - x • e a 
v =:It = x t 

° 
en v = y = y 

worden tot posities gesommeerd 

t 

x = x +o{ox dt :::: x + AtLx a a 
t 

y = Ya 
fOe 

+0 Y dt :::: Ya + ~tL:Y 

Bij digitale integratie met vaste waarden voor 6 x 

en 6 Y en een vaste frekwentie volgt hieruit 

" x - x 
+I:;Ax waarbij Ax" 

e a 
x}J = x = a \> ... 0 

n 

n Ye - Ya 
Y~ = Ya + L6.Y waarbij A Yv = 

11"'0 n 



Hierbij wordt n bepaald door de kleinste stap die het systeem 

kan maken. Hoe groter n (kleine stap mogelijk) hoe beter 

de interpolatie de kromme benaderd. In figuur 53 is nog 

eens het stap voor stap van P naar P lopen weergegeven. a e 
~is het stapnummer (loopt van 0 tot n). 

7 7 

6 6 

1 IS 
I '5 

Y " 'i'78~~ p. xlvI 4 
3 ~3~':':" ____ 1 !t...:.!9 3 ICe 

I· ------'-f I 2 9· I I n 2 .. -K" 
P" 

-eI .... -II- I 1 ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I) 0 1 2 3 4 5 6 7 II 9 I) 

It -- v-

x" = 1 5 , 
4 

x. = 6 3 

Yo = 2 yM 2 

Y. = 4 .,1. 
0 2 3 4 5 6 7 e 9 I) 

n = to \I' ... 

Figuur 53. Een voorbeeld van een lineaire 

interpolatie. 

De D.D.A. ~ethode kan ook toegepast worden bij cirkulaire 

interpolatie. In figuur 54 is weer de werkwijze gegeven. 

, P" t 
~-@ 

I 

t 
y 

t/to -I 

'fit I " .!. to 

x - ... ," R·cos ~ 

Y-Y",= Remi; 

rekenscha kel ing 

Figuur 54. Circulaire interpolatie volgens de 

D.D.A. methode. Lit.6. 



In figuur 55 is weer eell slap voor stap - voorbeeld gegeven. 
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Figuur 55. Een voorbeeld van een circulaire 

interpolatie. Lit. 6. 

De fout die ontstaat (tussen de werkelijke kontour en 

de geinterpoleerde kontour) is sterk afhankelijk van het 

aantal stappen. 

De interpolatiemethode met de direkte funktieberekening 

In tegenstelling tot de D.D.A. methode, die met variabele 

stapgrootte werkt, gebruikt de interpolatiemethode met de 

direkte funktieberekening een konstante stapgrootte. 

Wanneer we uitgaan van een funktie zoals deze ge

schetst is in figuur 56 dan is hiervan de vergelijking 

y = f(x). 

Y 
B 

F(x,y»O 

A 
F(X,y)<O 

x 

Figuur 56. Definitie van de funktiewaarde 

F (x, y). Li t. 5. 
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Deze vergelijking kan ook geschreven worden in de vorm 

F(x,y) ==y - ~(x) = 0. Aan de voorwaarde F(x,y) = ° 
voldoen aIleen punten die op de kromme liggen. V~~r een 

punt onder de kromme geldt : F(x,y)<O en voor een punt 

boven de kromme : F(x,y»O. Het teken van F gee~t dus de 

ligging van een interpolatiepunt aan. De werking van de 

methode zal worden verklaard aan de hand van een lineaire 

interpolatie zoals die in ~iguur 57 is voorgesteld. 

y 

x 

Figuur 57. Lineaire interpolatie volgens 

de interpolatiemeth6de met 

direkte ~unktieberekening. Lit. 5. 

Punt A is het beginpunt van het interpolatie-interval. 

De stapgrootte is 1 (hierbij is de lengte van een stap 

niet belangrijk voor het verklaren van de werking; deze 

ligt meestal in de orde van 0,01 tot 0,001 mm). Omdat A 

op de kromme ligt is de richting hier vrij te kiezen maar 

men neemt dan altijd de eerste spap in de positieve rich

tinge Wanneer bijvoorbeeld de eerste stap in de positieve 

X-richting is dan ligt het eerste interpolatiepunt onder 

de kromme zodat F hier negatief is. Hierdoor zal de besturing 

als eerstvolgende stap er een in de positieve Y-richting 

doen om de ~unktie F(x,y) weer zo snel mogelijk naar ° te 

laten gaan. In het tweede interpolatiepunt is F weer posi

tief zodat de eerstvolgende stap weer in de positieve X

richting wordt gedaan. Op deze manier ontstaat een trap

vormig verloop waarvan de "treden" steeds een geheel veel-
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voud van de eenheidsstap is. De maximale af.wijking van de 

getrapte kontour tot de werkelijke kontour is altijd kleiner 

dan de eenheidsstap. Voor cirkels kan men deze getrapte 

werkwijze eveneens toepassen. Hierbij moet weI opgemerkt 

worden dat er tussen het begin- en eindpunt van het inter

polatie-interval geen andere minima en/of maxima mogen zijn. 

Indien dit weI het geval is loopt het interpolatieproces 

mis. In figuur 58 is een cirkelboog gegeven waarvoor.de 

methode weI toepasbaar is en ook een waarbij het proces 

mislukt. 

y 

x 

Figuur 58. Enkele voorbeelden van circulaire 

interpolatie met direkte funktie

berekening. Lit. 5. 

x 
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4. DE PITTLER NUMERIEK BESTUURDE DRAAIBANK MET 

GENERAL AUTOMATION BESTURING 

4.1 Een korte beschrijving van de installatie 

Enige achtergrondinformatie 

In eerste instantie beschikte de Technische Hogeschool 

over een nube tekentafel die gestuurd werd door een Cora

graph komputer. Van deze laatste geeft figuur 59 een indruk. 

......... . .. 
iiiiiiii •• 

Figuur 59. De Corapraph komputer van de sektie 

Numerieke Besturing. 

Toen men in 1971 een Pittler nube draaibank kocht heeft men 

deze aan de Coragraph gekoppeld. Het systeem Pittler / Cora

graph heeft echter nooit goed gefuktioneerd. Zo werd men 

er o.a. verschillende keren mee gekonfronteerd dat de stap

penmotoren, waarmee de Pittler oorspronkelijk uitgerust was, 

plotseling een aantal stappen snel uitvoerden waardoor de 

beitel het materiaal invloog en het werkstuk uit de klauw

plaat kwam. 
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In 1978 kreeg de sektie toestemming om binnen het 

budget van f 100.000,- een nieuwe besturing te kopen. Met 

het oog op het doel van de installatie, nl. instruktie 

voor de studenten, zocht men een systeem waarbij de kom

munikatiemogelijkheden tussen systeem en bedieningsman op

timaal waren. Men heeft dit gevonden in de vorm van de 

General Automation besturing, geleverd via de Hembrug (fabri

kant van gereedschapswerktuigen). Om binnen het gestelde 

budget te blijven werd met de Hembrug de afspraak gemaakt 

dat de TH zelf het grootste deel van de koppeling met en 

het aanpassen van de Pittler draaibank voor haar rekening 

zou nemen. 

Enkele specifieke kenmerken van de installatie 

In figuur 60 is de installatie weergegeven zoals die 

op het ogenblik op de TH aanwezig is. 

Figuur 60. De Pittler I General Automation 

nube draaimachine. 

De Pittler nube draaibank is uitsluitend geschikt voor 

werkstukken met een kleine lengte - diameter verhouding, dus 

korte dikke werkstukken, i.v.m. het ontbreken van een los 



-69-

center. De bank is voorzien van een gereedschapsslede. Deze 

is getoond in figuur 61. 

Figuur 61. De gereedschapsslede van de Pittler 

nube draaibank. 

Hierop bevindt zich een zwaluwstaart waarop 29 pennen zijn 

aangebracht (onderlinge afstand 30 mm), ter centrering ~an 

de gereedschapshouders. In figuur 62 is opnieuw de gereed

schapsslede ~eergegeven waarop nu 2 beitelhouders met beitels 

zijn geplaatst. 

Figuur 62. De gereedschapsslede met twee beitel

houders kompleet met beitels. 
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De aandrijving van de hoofdspil geschiedt via een 

tandwielkast door een 3 fasen elektromotor. Hierdoor kunnen 

12 diskrete toerentallen gerealiseerd worden. In bijlage 4 
is weergegeven hoe deze 12 toerentallen ontstaan. 

Zoals gezegd is bij de General Automation (GA) bestu

ring het kontakt tussen systeem en bedieningsman optimaal. 

Figuur 63 toont het bedieningspaneel van het ~ysteem. 

Figuur 63. Het bedieningspaneel van de GA 

besturing. 

Hierop valt onmiddellijk het videoscherm en het toetsen

bord op. Tijdens het draaiproces zijn op het scherm de 

verschillende procesgegevens af te lezen zoals : 

- de absolute posities (vanaf een zelf te program

mer en nulpunt) in zowel de langsrichting (Z-as) 

als de dwarsrichting (X-as), 

- de nog af te leggen afstand wanneer de sleden 

verplaatsen, 

- een eventuele gereedschapskorrekne (i.v.m. slijpen 

van het gereedschap), 
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- de aanzet zowel in mm/omw. als in mm/min., 

- het toerental van de hoofdspil en de draairichting, 

- de instruktie die de machine op dat ogenblik aan 

het uitvoeren is, 

- de op dat ogenblik gelden M-, T-, S-, en G-woorden. 

Verder kan de'besturing 10 programma's in zijn geheugen 

opnemen die bij het uitschakelen van de spanning niet ver

nietigd worden. De programma's kunnen via het toetsenbord 

ingevoerd worden en de ingevoerde instrukties worden tege

lijkertijd op het scherm afgebeeld. Ook kan men reeds in 

het geheugen staande programma's wijzigen door ze te listen 

en vervolgens te modificeren. Elk programma heeft een naam 

(6 karakters waarvan de eerste verplicht een cijfer) zodat 

men een programma ten uitvoer kan brengen door zijn naam 

in te tikken. De besturing bevat een ponsbandlezer en een 

zgn. magnetic failure.box. Dit laatste betreft een systeem 

waarop een aantal signalen kunnen worden aangesloten die 

foutmeldingen moeten opleveren. Zo zal de machine niets 

uitvoeren wanneer niet "gehomed" is (het homepunt is een 

vast punt op de machine waar men de sleden altijd heen 

moet sturen als men de machine aanzet). Ook als de olie

druk van de hydraulische klauwplaat beneden een bepaalde 

waarde daalt start de machine niet. Indien de bescherm

kappen geopend worden tijdens het draaiproces zal de machine 

de instruktie die op dat moment uitgevoerd wordt afwerken 

maar geen volgende instruktie uitvoeren. 

4.2 Enkele problemen na de besturingsombouw en hun 

oplossingen 

Na de besturingsombouw traden een aantal problemen op. 

Doordat o.a. de GA besturing een ander koordinatenstelsel 

gebruikte dan de Coragraph kon men niet meer op de gebruike

lijke wijze homen. Ook ging de GA besturing ervan uit dat 
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voor de aandijving van de hoo£dspil een traploos variabele 

gelijkstroom motor gebruikt werd, hetgeen bij de Pittler 

met zijn draaistroommotor problemen met het toerental 

en de draairichting betekende. 

4.2.1 De ligging van het homepunt en het signaleren hiervan 

Het homepunt is een vast punt op de machine waarvan de 

ligging nauwkeurig bekend is, meestal t.o.v. het nulpunt 

van het klauwplaatkoordinaten"stelsel. Deze situatie is 

weergegeven in £iguur 64. 

X zh 
~--------------~--------------~~ 

dwarsslede 

z 

langsstede 

Figuur 64. De ligging van het nulpunt bij 

de Pittler nube draaibank. 

men 
Het homepunt is door schakelaars gemarkeerd enYkan m.b.v. 

een knop op het bedieningspaneel de sleden naar dit homepunt 

toesturen. Vanuit dit punt worden aIle programma's gestart. 

In principe mag de ligging van het homepunt willekeurig 

zijn. Bij de Pittler echter moest het rechtsachter liggen 

i.v.m. de bijzondere konstruktie van de smering van de kogel

omloopmoer voor de dwarsslede (X-richting). Deze konstruktie 

bestaat uit het volgende : aan de achterzijde van de dwars

slede is een buisje aangebracht dat via een olietoevoerlei

ding vanuit een verdeelblok (vast in de langsslede) van olie 

voorzien wordt. In £iguur 65 is een a£beelding gegeven van 

de situatie. 
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Figuur 65. De olietoevoer voor de kogelomloopspil 

van de dwarsslede. 

Het verdeelblok zelf is door een flexibele slang verbonden 

met de smeeroliepomp (pneumatisch werkend). Wanneer nu de 

dwarsslede geheel in de achterste stand staat dan steekt 

het bUisje door een opening in het huis van de kogelomloop-" 

moer en kan m.b.v. een knop op het bedieningspaneel een 

smeerpuls gegeven worden. Hierdoor wordt smeerolie vanuit 

het oliereservoir naar het verdeelblok geperst en vandaar 

uit via het buisje in de kogelomloopmoer van de dwarsslede. 

Omdat voor elk programma de sleden naar het homepunt 

gestuurd moeten worden, ligt het voor de hand het homepunt 

zodanig te kiezen dat tevens gesmeerd kan worden. Beter 

zou zijn dat bij het bereiken van het homepunt automatisch 

enkele smeerpulsen gegeven werden (bijvoorbeeld via de 

homeschakelaars). 

Welliswaar gaan er vanuit het verdeelblok nog olielei

dingen naar de geleidingen van langs- en dwarsslede· doch 

dit zijn vaste verbindingen. Hierbij speelt dus de ligging 

van het homepunt geen role 

Zoals gezegd wordt het homepunt aangegeven door scha

kelaars en nokken. Het zou echter bij de Pittler veel tijd 

en werk gekost hebben om kabels bij te trekken voor d~ 

homeschakelaars. Er is gekozen voor een oplossing waarbij 

gebruik gemaakt is van de reeds aanwezige schakelaars. 
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Op de Pittler z1Jn voor het begrenzen van de slag van 

elke slede 4 schakelaars aanwezig : 2 zgn. voorkontakten 

en 2 eindkontakten; voor elke richting dus X+ en X- is een 

voorkontakt en een eindkontakt aanwezig. Bij normale snel

heid zal de slede gestopt worden door het voorkontakt. Dit 

wordt op het bedieningspaneel aangegeven met een signaal

lampje. De slede kan m.b.v. de drukknoppen voor handbedie

ning uit de voorkontakten gehaald worden. Is de snelheid 

hoog dan bestaat de kans dat door het voorkontakt schiet 

en gestopt wordt door het eindkontakt. In dat geval treedt 

de noodstop inwerking en kan men de machine aIleen vrij

krijgen door de kogelomloopspil zodanig met de hand te ver

draaien dat de eindschakelaar gelost wordt. 

Door een veranderde opstelling van de nokken is nu 

voor beide richtingen (dus X+ en X- maar ook Z+ en Z-) 

een eindschakelaar gebruikt terwijl de andere fungeert als 

homeschakelaar. In bijlage 5 zijn zowel de oude als de 

nieuwe situatie voor beide sleden weergegeven. 

M.b.t. het aansturen van de dwarsslede naar het home

punt treedt door de besturingsombouw nog een moeilijkheid 

Ope De GA besturing werkt met een koordinatenstelsel als in 

figuur 66. 

• • • • • I • - • -• ~ • • • • · • 

* z+ 
· • • IX+ · · · · ~ 

Figuur 66. Het koordinatenstelsel van de 

GA besturing. 

De besturing is zo gebouwd dat aIleen in de positieve as

richting gehomed k~n worden, d.w.z. dat na het bedienen 

van de homeknop op het bedieningspaneel de slede in de 

positieve richting gaat bewegen en stopt wanneer de home

schakelaar op de bank bedient wordt. Voor de langsslede 

levert dit geen problemen op omdat deze zich altijd links 
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van de homeschakelaar bevindt en dus altijd hiernaar toe 

loopt. De dwarsslede echter staat altijd voor de home

schakelaar en za1 dus na het bedienen van de homeknop van 

de schake1aar af10pen tot hij in het voorkontakt 100pt. 

Hierdoor wordt voor de dwarsrichting een enigszins afwij

kende "homeprocedure" gebruikt : de slede wordt eerst 

m.b.v. de drukknoppen voor handbediening in het voorkon

takt voor X- gestuurd en vervo1gens wordt de homeknop 

bediend waardoor de slede in positieve richting naar de 

homeschakelaar kan bewegen. 

4.2.2 De draairichting van de hoofdspil 

Gebleken is dat bij de GA besturing de 1aat~ inge

voerde kode voor de draairichting van de hoofdspil (M03 = 

hoofdspil rechtsom of Mo4 = hoofdspil 1inksom) vasthoudt. 

Bij de Pittler draaibank wordt de draairichting van de 

hoofdspil bepaa1d door die van de aandrijfmotor. Wanneer 

dus eenmaa1 een richtingkode is ingevoerd dan za1 de 

e1ektromotor altijd draaien in de richting die overeenkomt 

met de 1aatst ingevoerde instruktie, ook als de hoofdspil 

is gestopt (M05 = spi1 stop). Deze laatste heeft nl. aIleen 

invloed op de e1ektromagnetische koppe1ing tussen aandrijf

motor en tandwielkast en de rem. 8te1 nu dat de hoofdspil 

is gestopt vanuit M04-richting. Wanneer dan de eerstvolgende 

instruktie 810470 M03 is (hoofdspil rechtsom met 470 omw!min.), 

dan gebeurt het vo1gende= de instrukties voor het toerenta1 

(rem los, e1ektromagnetische koppeling in, tandwielkast 

schake1en op 470) en de draairichting (motordraairichting 

omkeren) worden door de besturing'-Be1ijktijdig ui tgegeven. 

Het omkeren van de draairichting van de 3 fasenmotor vergt 

echter meer tijd dan het uitvoeren van de voor het toerental 

noodzakelijke handelingen. Dit betekent dat de hoofdspil 

eerst enkele omwentelingen in de M04-richting maakt (linksom) 

om pas daarna om te schakelen in M03-richting (rechtsom). 

Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden dan bestaat de 

kans dat een beitel die voor de centerlijn (=hart1ijn van 

klauwp1aat en werkstuk) moet snijden in het materiaa1 beweegt 

terwij1 de draairichting verkeerd is. 
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Om dit te vermijden wordt eerst de draairichting opge

geven en vervolgens een wachttijd (bijv. G02F4 = 2 sekonden_ 

wachttijd), die uitsluitend invloed heeft op het uitgeven 

van instrukties door de besturing. Gedurende deze tijd krijgt 

de motor de gelegenheid om eventueel om te schakelen en 

zich te stabiliseren. Rierna voIgt de instruktie voor het 

toerental. 

4.2.3 Ret toerental van de hoofdspil 

Ook werd vastgesteld dat de GA besturing de laatst inge

voerde instruktie voor het hoofdspiltoerental vasthoudt. Dit 

houdt in dat bij het opgeven van een draairichting de hoofd

spil onmiddellijk gaat draaien met het toerental dat in het 

geheugen stond om pas daarna om te schakelen naar het nieuwe 

toerental. Bij het omzei len van deze onvolkomenheid moet 

men een aantal situaties onderscheiden : 

1. in het programma wordt voor de eerste keer een 

instruktie gegeven voor een toerental en een 

draairichting, 

2. in het programma wordt de draairichting.van de 

hoofdspil omgekeerd en eventueel het toerental 

gewijzigd, 

3. in het programma wordt aIleen het toerental gewijzigd. 

Voor de situaties 1 en 2 wordt het programma terplaatse als 

voIgt : 

510000 

G04F2 

M03 of 

G04F2 

510470 

G04F3 

MOS 

M04 

toerental reset en spil stop 

wachttijd van 2 sek. om evt. de 

hoofdspil te laten stoppen 

opgeven van de draairichting 

wachttijd om evt. de motor om te 

laten schakelen 

opgeven van het toerental (hoofdspil 

loopt nu aan 

wachttijd van 3 sek. om het toerental 

te laten stabiliseren 
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Voor de situatie 3 is het programma ter plaatse als 

voIgt : 

s10470 opgeven van het nieuwe toerental 

G04F3 wachttijd van 3 sek. om het toerental 

te laten stabilizeren 

Voor de wachttijd na de toereritalinstruktie is 3 sekonden 

gekozen omdat voor bepaalde hoofdspiltoerentallen de J 

fasen motor op een hoog toerental (3000 omw/min) geschakeld 
~ 

moet worden. Dit vergt relatief veel tijd. Om zo weinig 

mogelijk tijd te verliezen aan wachttijden zou bij elke 

toerentalwisseling bekeken moeten worden of de aandrijf

motor al dan niet geschakeld moet worden. In bijlage 4 
is een overzicht gegeven van het motortoerental in relatie 

met het hoofdspiltoerental. 

In bijlage ~ tenslotte is een voorbeeld gegeven van een werkstuk

programma dat verwerkt kan worden door de Pittler / General 

Automation nube draaibank. 
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Bijlage 2 

Struktuur Technische Hogeschool Eindhoven 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Wiskun de -----------4E--

8ouwkunde----------------4E---

8edrij fsku n de -----------------1Ef--

E I ekt ro techniek ------------I-E

Scheikundige technotogie-----IEf--

Technische natuurkunde-----4E--

Werktuig bouw kunde--------+---. Vokgroep On twerp en. 8edrij fsmecha
nisatie, Mechanismen 

Vakgroep Verbrandingsmotoren. 
Vervoerstechniek. Produkton twi k
keling. Mechanische Konstruktie 

Vakgroep Technische Mechanika 

Vakgroep Aandrijftechniek 

Vakgroep Werktuigkundige Ma te
rialen kunde en Materiaalslijtage 

~rkgroep Produ kt ietechnologie 

1--- Sekt ie Fysische Bewerkingen 

f--- Sektie Med ische Techniek 

f--- Sektie Plastische Vormgeving 

f--- Sektie Verspaning 

1--- Sektie Numerieke Besturing 

1--- Sekt ie Gereedschapswerktuiger 

L.....-_ Sektie Lengteme ting 

Experi m entele Vakgroepen 

- Warm te en Stroming 

- Algemene Konstruktieleer 
en Werktuigonderdelen 

- Fabrieksinstallaties en 
Regeltechniek 



Dwarsdoorsnede van de Pratt T.A. 10 

hydraulische koppelversterker. Lit. 7. 

uitgoande 

cam plate --;;t'----:r'-~ 

olietoevoer 

ingaande as 
(stappen
motoras) 
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Totstandkoming van de toerentallen bij de 

Pittler numeriek bestuurde draaibank 

Bijlage 4 

112~J-----~L--470 

1500 

3 fasen 

elektro-

motor 

3000 
-

-

13,4 

" 10 : 

8 . . 

. 1 . 
~ 235 

148 

1 

- 296 

187 

1 

355 ~. 

Alle toerentallen zijn opgegeven in omw./min. 

900 

596 

710 

1420 

De hoofdspiltoerentallen zijn gemeten in onbelaste 

toestand. Eventuele afwijkingen van de m.bov. de over

brengingen te berekenen waarden zijn het gevolg van 

het afronden van de toerentallen van de elektromotor 

en van de overbrengingen zelf. 
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Oorspronkelijke en gewijzigde nokkenopstelling 

van de Pittler numerieke draaibank 

VK = voorkontakt 

EK = eindkontakt 

Langsslede (Z-r-ichting) i oorspronkelijke opstelling 

VK, Z- EK, Z+ .. 
r---' 

0 0 
-- --- - - ----- -
0 0 J 

EK,Z- VK,Z+ 

.bovenaanzicht. 
" Z+ Z-.. ... 

n - 1--1 

--------------------- -+----......., .... --t-

vooraanzicht. 



-
L 

-

- --
~ 

~ 

Oorspronkelijke en gewijzigde nokkenopstelling 

van de Pittler numeriek bestuurde draaibank 

VK = voorkontakt 

EK = eindkontakt 

HS = homeschakelaar 

Langsslede (Z-richting).; gewijzigde opstelling 

-

VK Z '. - H~ 

0 0 
- -

0 0 
EK,Z+/Z- VK,Z+ 

-
,., 

-

"-
--, 

I 
I 

bovenaanzicht. 

z+ Z-
t .. 

n n 

vooraanzicht. 

I--

I--

~ 

-!Ito. ~ 

Een indruk van de situatie op de machine. 

t:l 
W 

h 
W 
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II 

l l 

Oorspronkelijke en gewijzigde nokkenopstelling 

van de Pittler numeriek bestuurde draaibank 

Dwarsslede (X-richting) oorspronkelijke opstelling 

II VK.X~ () 0 -'" VK,X- II 

II EK.x+0 [2J '-' EK.X- II 

x+ x-• .. 
" 

·vooraanzicht. 

J "j 
4 l l 

bovenaanzicht 

• 

II 

11 

J ) 
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Oorspronkelijke en gewijzigde nokkenopstelling 

van de Pittler numeriek bestuurde draaibank 

Dwarsslede (X-richting); gewi,izigde opstelling 

11 . ' -.I 0-
1 .... 1 _---wll ~ 

.. ". :,' 

x+ -

~VK,x-

0 EK ,X+/X-

x- .. 

vooraanzicht. 
, 

II 

('---_--I
J ("'----0 ( ( 

eel] 
bovenaanzicht. 

-<-.- .., 
-.-•.. ~ 
:~~j. 

,~.~ '~':1 

--- . 

Een indruk van de situatie op de machine. 

II II 

II 

J 
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IGEREEDSCHAPI NST E LGEGEVENSI 
SLEDE IN HOMEPOSITI E 

~ijlaS'~ 6 

voorkant 
klatlwen 

+--
• 

I~ 

radius: 0,5 

radius :::06 

radius:O,6 

Werkstukprogramma geschikt voor de 

Pittler / General Automation nube 
draaibank 

gereedschap 13 [nadraaien] 
pen 22 

200 

163,92 

gereedschap 1 [voordraaien/langs] 
pen 11 

gereedschap 2 [voordraaienlvlak] 
pen 11 

165 

cen t ~_l i,,-j n __ 

I experimenteel bepaaldJ... _ Q:) 
~~~~~J~~~~~------~~~ ...," -

519,8 

I 

--$ 

-$ 
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-87-~ ____ ~ ______________ ~~~ 
IOPSPANNING 1 p: 1 DEM01] 

17 

Bijlage 6-
e 1 vervolgblad 

Werkstukprogramma geschikt voor de 

Pittler ! General Automation nube 

draaibank 

o o o o -Q 

S lS 27 3 2 

105 

r .. . 
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Bijlage 6 

2 e vervolgblad 

Werkstukprogramma geschikt voor de 

Pittler / General Automation nube draaibank 

~P~r~o.g~r~a=mm~a~n~a~a~m~~~lD~E=M~O~l (verplicht 6 karakters waarvan het 

eerste een c~jfer) 

N01 

N02 

NO.3 

N04 

N05 

N06 

N07 

N08 

N09 

N10 

Nll 

N12 

N1.3 

N14 

N15 

N16 

N17 

N18 

N19 

N20 

N21 

N22 

N2.3 
. N24 

N25 

N26 

N27 

N28 

N29 

N.30 

EOR ------------(noodzakelijk voor GA besturing) 

G91 -------------(alle nu volgende maten inkrementeel meten) 

GOOZ-279 -------(in ijlgang de langsslede over 279 mm ver-

Xl07.72 plaatsen) 

510000M05 ------(toerental reset en spil stop) 

G04F2 ----------(wachttijd van 2 sekonden) 

M04 ------------(hoofdspil rechtsom) 

G04F2 

510470 ---------{toerental 470 omw/min) 

M08 -------------(koeling aan) 

G04F.3 

GOlx61F60 ------i(rechtlijnige snedebeweging van de dwars

GOOZ1 

X-61 

Z-2 • .3 

G01X61 

GOOZl 

Xl0S.81 

510000M05 

G04F2 

MO.3 

G04F2 

510470 

G04F.3 

G01Z-51.08 

X.3.5 

GOOZ50 

x-6 

G01Z-47.086 

X2.5Z-2.914 

slede over een afstand van 61 mm en met een 

aanzet van 60 mm/min) 



N31 X3.5 

N32 GOOZ50 

N33 X-8.5 

N34 GOlz-40.432 

":.'89-
Bijlage 6 

3e vervolgblad 

N35 G03X1Z-5.568115K5.568-(cirkelbeweging rechtsom van het 

N36 G01X4Z-4 punt waar de beitel is naar het 

N37 X3.5 punt gelegen op -5.568 mm in de 

N38 GOOZ50 

N39 X-ll 

N40 G01Z-36.013 

N~l G03X2.5Z-4.419112.5 

K9.987 

N42 GOOXl 

N43 z40.432 

N44 x-6 

N45 G01Z-33.51 

langsrichting en op 1 mm in de 

dwarsrichting, waarbij het middel

punt ligt op 5.568 mm in de langs-

richting en op 15 mm in de dwars

richting) 

N46 G03X2.5Z-2.503110K12.49 

N47 GOOXl 

N48 Z36.013 

N49 x-6 

N5P G01Z-31.867 

N51 G03X2.5Z-1.64317.5K14.133 r 

N52 GOOX1 

N53 Z33.51 

N54 x-6 

N55 G01Z-30.801 

N56 G03X2.5Z-1.06615K15.199 

N57 GOOX1 

N58 Z31.867 

N59 x-6 

N60 G01Z-30.197 

N61 G03X2.5Z-0.60412.5K15.803 

N62 GOOXl 

N63 Z30.801 

N64 x-6 

N65 G01Z-30 

N66 G03X2.5Z-0.197K16 

N67 GOOX1 
N68 Z30.197 



N69 x-6 

N70 G01Z-JO 

N71 XJ 

N72 GOOZJO 

N7J x-4.5 

N74 G01Z-JO 

N75 X5 

N76 GOOZJO.414 

N77 X-9 

N78 G01x4z-4 

N79 GOOZJ9.666 

N80 810000M05 

N81 G04F2 

N82 M04 

N8J G04F2 

N84 810560 

N85 G04FJ 

N86 GOOX218.66 

N87 G01Z-1.29JF40 

N88 X-JZ-J 

N89 Z-27 

N90 x-4.5 

-90-
Bijlage 6 

4e vervolgblad 

N91 G02X-15.5Z-15.5K15.5 ___ (cirkelbeweging linksom) 
N92 G01X-5Z-5 

N9J X-1 

N94 Z-0.29J 

N95 X-1Z-1 

N96 Z-17 

N97 X-1 

N98 G90-------------------(vanaf hier absoluut meten) 

N99 GOOZO 

N100 XO 

N101 M09------------------

Nl02 M05------------------

NJQJ M02-------------------

(koeling af) 

(hoofdspil stop) 

(einde programma) 
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IOPSPANNING 2 p: 1DEM021 

Bijlage 6 

Se 1 b _ vervo glad 

N --Q 

..--0. 

, . 

30 2,5 

14 
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Bijlage 6 

6e vervolgblad 

Programmanaam 1DEM02 

N01 EOR 

N02 G91 

NOJ GOOZ-Jl1.S 

N04 X107.72 

NOS 510000MOS 

N06 G04F2 

N07 M04 

N08 G04F2 

N09 M08 

N19 510470 

N11 G04FJ 

N12 GOlX61F60 

N1J GOOZl 

N14 X-61 

N1S Z-2.J 

N16 G01X61 

N17 GOOZ1 

N18 X108.81 

N19 510000MOS 

N20 G04F2 

N21 MOJ 

N22 G04F2 

N2J 510470 

N24 G04FJ 

N2S G01Z-J2.08 

N26 GOOX1Z1 

N27 ZJl 

N28 X-J.S 

N29 G01Z-J2 

NJO GOOX1Z1 

NJ1 ZJ1 

NJ2 X-J.S 

NJJ G01Z-J2 

NJ4 GOOX1Z1 



-93-
Bijlage 6 

7e vervolgblad 

N35 Z31 

N36 x-3.5 

N37 G01Z-31.892 

N38 G02X2.5Z-0.108I2.5K28.892 

N39 GOOX1Z1 

N40 Z31 

N41 x-6 

N42 G01Z-31.566 

N43 G02X2.5Z-0.326I5K28.566 

N44 GOOX1Zl 

N45 Z30.892 

N46 x-6 

N47 G01Z-31.013 

N48 G02X2.5Z-0.553I17.5K28.013 

N49 GOOX1Zl 

N50 Z30.566 

N51 x-6 

N52 G01Z-30.221 

N53 G02X2.5Z-0.792Il0K27.221 

N54 GOOX1Z1 

N55 Z30.013 

N56 x-6 

N57 G01Z-29.168 

N58 G02X2.5Z-1.053I12.5K26.168 

N59 GOOX1Z1 

N60 Z29.221 

N61 x-6 

N62 G01Z-27.819 

N63 G02X2.5Z-1.349I15K24.819 

N64 GOOX1Z1 

N65 Z28.168 

N66 X-6 

N67 G01Z-26.125 

N68 G02X2.5Z-1.694I17.5K23.125 

N69 GOOX1Z1 

N70 z26.819 

N71 x-6 
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N72 G01Z-24 

N73 G02X2.5Z-2.125I20K21 

N74 GOOX1Z1 

N75 Z25.125 

N76 x-6 

N77 G01Z-21.296 

N78 G02X2.5Z-2.704I22.5K18.296 

N79 GOOX1Z1 

N80 Z23 

N81 x-6 

N82 G01Z-17.697 

N83 G02X2.5Z-3.599I25K14.697 

N84 GOOX1Z1 

N85 Z20.296 

N86 x-6 

N87 G01Z-12.206 

N88 G02X2.5Z-5.491I27.5K9.206 

N89 GOOX1Z1 

N90 Z16.697 

N91 X-8 

N92 G01X3Z-3 

N93 G02X1.5Z-9.206I29 

N94 GOOX1Z1 

N95 z47.286 

N96 S10000M05 

N97 G04F2 

N98 Mo4 

N99 G04F2 

N100~S10560 

Nl01 G04FJ 

Nl02 X2J5.16 

Nl0J G01Z-1.293F40 

Nl04 X-2Z-2 

N105 Z-O.5 

N106 GOJX-29.5Z-29.5I29.5 

Nl07 GO 1X-6 .• 5 

N108 Z-O.293 

Bi.jlage 6 

8 e vervolgblad 



Nl09 X-1Z-1 

Nl10 X-l 

N 111 G90 

N112 GOOZO 

Nl1 J XO 

N114 M09 

N115 M05 

N116 M02 

-95-
Bijlage 6 

e 9 vervolgb~ad 


	Voorblad
	samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Literatuur
	Bijlagen

