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SAJ4ENVATTING

De opdracht enkele modificaties aan het prototype van een

numeriek bestuurde nokkenfreesmachine te verrichten, leidde tot

een aantal werkzaamheden. Allereerst was daar het verdiepen in de

werking van de machine en de gedachtengang van de ontwerper.

Vooral het mezelf verplaatsen in de gedachtengang van een ander

vond ik, misschien ook door een summiere verslaggeving over de

elektrische samenstelling van de machine, moeilijk.

Door het in schema brengen van de machine ben ik hiermee maer

vertrouwd geraakt. Het afbouwen en testen van het bestaande stuk

hardware op de osc./buff.print leidde tot onbevredigende resulta

ten voor w.b. de werking, maar hierdoor raakte ik wel thuis in de

machine. De, volgens een iets gewijzigd schema, nu in MOS-logica

uitgevoerde osc./buff.print geeft bevredigde resultaten.

Een reeds bestaande teller werd aangepast, door voorschake

ling van een 3a-teller, om de stand van de draaitafel aan te ge-

ven.

Het geheel werd in de kast gamonteerd en van,zo dendervrij

mogelijke, bedieningsknoppen voorzien.
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VOORWOORD

Nogal onverwacht ben ik voor mijn tweede stage terecht geko

men op de TH-afdeling Werktuigbouwkunde. Ik had namelijk

drie stages volgens een bepaald schema gepland. Eerst bij een im

porteur van elektromotoren + regelsystemen (Vibo in Helmond).

Daarna bij Rapistan Lande in Veghel, die diverse interne trans

portsystemen fabriceert waarvoor motoren en regelingen gebruikt

worden. Als laatste stage de Hoogovens in IJmuiden waar ik, bij

zo'n groot gebruiker van de genoemde systemen, heel wat op het

gebied van gebruik, onderhoud en koppelen van de diverse systemen

hoop te leren.

Vrij kort voor de aanvang van de tweede stageperiode kwam de

stageplaats bij Rapistan Lande te vervallen. De door het stage

bureau aangeboden vervangende stageplaatsen, pasten eigenlijk

niet in mijn schema. Ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken

en heb het, met medeweten van het stagebureau, via mevrouw Tolsma

van de TH-afdeling Werktuigbouw geprobeerd. Ondanks dat deze af

deling reeds het nominale aantal stagiairs aangenomen had, kon

mijnheer Koumans mij nog gebruiken voor het nokkenfreesmachine

project. Dit is een freesmachine die m.b.v. uP-bestuurde stappen

motoren aangedreven wordt. Deze stage op de vakgroep bedrijfsme

chanisatie lag helemaal in mijn lijn en heb ik dan ook met 2 han

den aangepakt.

De mogelijkheid kennis te nemen van de diverse projecten van

deze vakgroep en een ruime mogelijkheid om in de bibliotheken

rond te snuffelen en bovenal een prettige werksfeer hebben deze

periode tot een fijne stage gemaakt. Ik wil dan ook mijnheer Kou

mans bedanken voor de mogelijkheden die hij mij in deze stage ge

boden heeft Ook de heer v. Rooy, die altijd direct aanspreek

baar was voor problemen van meer elektrotechnische aard, wil ik

voor zijn hulp bedanken.
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1 - INLEIDING

Dit is het verslag van mijn stagewerkzaamhadan op de Tech

nische Hogeschool in Eindhoven. Voor de vakgroep bedrijfsmechani

satie, van de afdeling Werktuigbouw, hab ik onder supervisie van

de heer Koumans modificaties aan het prototype van een micropro

cessor gestuurde nokkentreesmachine verricht. Wat deze machine

voorstelt, staat in hootdstuk 2.

Mijn taak was het opsporen van een communicatietoutje tussen

uP en de freesmachine (de sledemotor luisterde niet naar het com

mando om van draairichting te veranderen), het installeren van

een handbediening (hootdstuk 3) ~n aanpassen van een teller die

de stand van de draaitafel in graden aangeeft (hoofdstuk 4). De

afwerking van het frontpaneel en een korte bedieningshandleiding

staan in hoofdstuk 5.
Wat niet in het verslag weergegeven is, is de ervaring door

te werken aan een reeds bestaand project en het laren te ver

plaatsen in de gadachtangang van de ontwerper (die niet maer be

reikbaar was om toelichting te geven op de diverse onderdelen).

Om dit mijn eventuele opvolger wat makkelijker te maken heb ik

hier en daar verwezen naar literatuurpagina's, en de bijlagen 3

en 4 toegevoegd. Deze bijlagen zijn niet zulke beste afdrukken,

maar geven in ieder geval een indicatie waar de stappenmotor-_

literatuur opengeslagen moet worden.
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2 - DE NOKKENFREESMACHINE

2.1. De nok

De nok wordt nog veel gebruikt om een roterende beweging in

een lineaire beweging om te zetten. In diverse processen is de

nok niet weg te denken. We denken bijvoorbeeld aan de 'nokkenas'

in de auto.

2.1 bewegingsomzetting door de nokkenas

De draaiende beweging van de nokkenas, die op zijn beurt via

de distributieketting aangedreven wordt door de krukas, wordt met

behulp van de nokkenomgezet in een op en neer gaande beweging

van de klepstoter. De klepstoter is scharnierend opgehangen en

glijdt aan een kant over de nok. Omdat de nok niet cirkelvormig

is, zal het uiteinde van de klepstoter op en neer bewegen. Het

andere uiteinde kan op die Manier de in- of uitlaatklep openen en

sluiten (fig. 2.1).

Daze methode wordt niet alleen in motoren toegepast. Ook in

de industrie maakt men gebruik van nokken in alle soorten en ma

ten (veelal in montagemachines, zoals verpakkingsmachines).
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2.2. De treesmachine

-

2.2 constructieschets van de nokkentreesmachine

De nokkentreesmachine bestaat uit een draaitatel die op een

slede gemonteerd is (tig. 2.2). Het materiaal waaruit de nok ge

treesd moet worden, een schijt met een zekere dikte, wordt op de

draaitatel bevestigd. Met een combinatie van een rotatie en een

translatiebeweging wordt het materiaal langs de trees bewogen. De

rotatie komt tot stand m.b.v. een stappenmotar die aan de draai

tatel gemonteerd is. De translatie komt tot stand m.b.v. een

stappenmotor die, via een tandriem en een spindel, de slede ver

schuitt. De snelheid en volgorde van daze twee bewegingen bepalen

de uiteindelijke vorm van de nok, en zijn vastgelegd in een com

binatie van pulsen die aan de stappenmotoren moet worden toege

voerd. Deze combinatie van pulsen is opgeslagen in, en wordt ge

stuurd door, een microprocessor (de 8085 van Intel, in het ver

volg atgekort ala uP).

De microprocessor berekent niet zelt de combinatie van pulsen,
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de berekeningen worden gedaan door een tafelcalculator (een mini

computer van Hewlett-Packard). De berekende combinatie wordt dan.

via een ponsband of een directe aansluiting, in de microprocessor

opgeslagen. Momenteel gebeurt dit met de ponsband, omdat de ta

felcalculator in een ander gebouw staat.

I P'"""~"tn. I
pClt6flMO

tlI'Mlrft
I'011la, ,, ·, ·L....e
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2.3 blokschema van de freesmachinebesturing

Figuur 2.3 is het organisatieschema van het besturingsgedeel

te van de freesmachine. De operator geeft via het trontpaneel de

opdracht aan de uP om de ponsband in te lezen. Met de startknop

kan hij dan het proces op gang brengen. waarna de uP de pulsen

via de 'oscillator/bufferprint' aan de juiste motor toevoert.
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3 - DE OSCILLATOR I BUFFER PRINT

Op deze print zitten de 2 oscillatoren waarmee de freessnel

heid geregeld kan worden (zowel voor de uP- als voor de handbe

diening). Daarnaast worden hier signalen van en naar de uP gebuf

ferd (zoals 'STOP'. 'DATATRANSPORT O.K. LED' en de 'EINDSTAND

MELDERSt). Ook de ha.,ndbediening is op deze print afgemonteerd.

3.1. De handbediening volgens de oude opzet

Hiervoor bestand reeds een idee, dat ook al gedeeltelijk ap

de print uitgevoerd was, maar nag niet volledig in schema was

vastgelegd. Uit de analyse van het gedeelte dat al gemanteerd

was en datgene dat weI in schema was vastgelegd. valgde ongeveer

het schema van fig. 3.1.
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3.1 handbediening volgens de oude opzet
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Het eerste onderdeel van mijn opdracht was, het opsporen van

een communicatiefout tussen uP en de driver van de sledemotor. De

laatste gaf namelijk geen gehoor aan de opdracht om rechtsom te

draaien. De sledemotor maakte dus weI de juiste stappen, maar

bleef continu linksom draaien. Een foutieve verbinding en een te

laag spanningsniveau zorgden ervoor dat de driver geen dUidelijk

signaal binnen kreeg. De verbinding werd hersteld en de signaal

verzwakking, t.g.v. 'de FET-schakelaar, opgepept m.b.v. 2 extra

MOS-poorten (zie fig. 3.1). De draaitafelmotor luisterde toen wel

naar het richtingscommando.

Een probleem in dit ontwerp bleven de FET-keuzeschakelaars in

combinatie met het ingangsgedrag van de drivers van de stappenmo

toren. De ingang van de draaitafelmotordriver is namelijk intern

via een weerstand met de voedingsspanning verbonden; een open in

gang heeft dus een hoog niveau (zie fig. 3.2).

Q

..~.

NEGAT!VE LOGIC lNTERFACt
SWITCH C!.QSUAE TO SIGNAL COMMON

..~•• 0

3.2 FET-schakelaars in combinatie met driveringang

Als be ide ingangen van de schakelaars (a en b) nu laag waren en

er werd omgeschakeld, gebeurde het even dat beide schakelaars

open (oneindige weerstand) zijn, de gekoppelde uitgang werd dan

hoog en de driver ontvangt een puIs (fig. 3.2).

Een tweede probleem was dat, wanneer de uP stopgezet wordt

als hij net in de toestand hoog verkeert, hij deze toestand hoog

blijft afgeven op aansluiting 11a (resp. 27a ). Het omschakelen

van handbediening (normaal laag) naar uP-bediening (hoog) zal dan

een positieve flank geven en de motor zal een -onbedoelde- stap

maken.
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Een derde punt was dat a1.le poorten in T'l'L uitgevoerd waren

(uitgezonderd het PET-schakel Ie 4066). Het voordeel van TTL is

dat het sneller schakelt, voor de nokkenfreesmachine is MOS ech

ter ook snel genoeg. Een nadeel van TTL is een groter stroomver

bruik en een grotere storingsgevoeligheid door de lagere werk

spanning. De lagere sch.a.kelspanningen (Uout high" 2,4 a. 3,4 V)

kunnen voor de drivers van de motoren aanleiding geven tot het

missen van pulsen. Deze vragen namelijk een ingangsspanning van

Udriver input high ~ 3,5 v.
Omdat er nu toch veranderd moest worden, is gekozen om het

nieuwe ontwerp dan ook helemaal in MOS (Umos .. 4,95 v)out high
te realiseren.

3.2. De handbediening in de nieuwe opzet

• 1"& ...... c.£"l,., JtLSf" 17 :...j.---+---+--------t--f:;;i1---i1iiJ--""'t- l ~~
I

04. NoH'" ..;J'1I\.~;;;.--{~t-+......

t • M\'IE~U ~"l1m!4\"~

][ • £l'11l~U ~""ce£t). / ,..p~.
1U _ StM\t' O!IC.. +E"~ MAAR ~I'\

• ~~U~rf 11'4 ·~,,"P\1't6~

~ _ ~!mIl.lE~' MULTI"Ie.Q.~'1'O"

aw,,,...
IIAna_/,-P .&-+---+-.....

3.3 handbediening voor de draaitafel
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3.2.1. De handbediening voor de draaitafelmotor

Figuur 3.3 geeft het ontwerp van de handbesturing voor de

draaitafelmotor en de koppeling met de signalen van de uP-bestu

ring voor deze motor. Het eerste versohil met het oude ontwerp

is blok I, hier wordt het niveau van de ingangseignalen aange

past. De negatieve puls die van het frontpaneel komt wordt dus

omgezet in een posit~eve pula. In blok II worden deze signalen

doorgelaten (enable) of voor de uP, of voor de handbediening. De

enable-spanning op ingang SO komt van de keuzeechakelaar handbe

diening/uP-bediening op het frontpaneel. Blok III zorgt ervoor

dat de oscillator voor handbedieningbedrijf gestart wordt en te

vena enable gemaakt wordt naar de draaitafelmotor (resp. slede

motor). In blok:O: worden de pulsen van uP en handbediening sa

mengevoegd d.m.v. een exolusief-of poort. Deze exclusief-of

geeft slechts hoog aan de uitgang als een van de 2 ingangen hoog

is (fig. 3.4).

uP handbed t:?

1=1 ] \,l\~o.~uitgang
0 0 0

1 0 1 ~YlC1~.

1 1 0

0 I 1 1

3.4 de exelusief-of

Omdat de handbediening -wanneer niet gebruikt- laag is, volgt de .

uitgang dus preciee het uP-niveau. Het probleem dat er pulsen

ontstaan wanneer er omgeschakeld wordt van uP- naar handbedie

ning, vervalt nu. Het omschakelen heeft namelijk geen effect op

de exclusief-of. Als het uP-niveau hoog blijft, zullen de handbe

diening-oscillatorpulsen gewoon invers doorgegeven worden, een

oscillatorperiode zal nog steeds voor een motorpuls zorgen. De

monoflop in blok-U' zorgt ervoor dat een positieve flank omgezet

wordt in een, voor motor en teller beide, goed te herkennen puls

van vastgelegd niveau en breedte.
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Deze monoflop is, wegens niet meer beschikbaar zijn van deze

functie in MOS, uitgevoerd in TTL (Ie 7412)) en geeft eigenlijk

een te laag uitgangssignaal (de toestand hoog = ),4 V). De draai

tafelmotordriver heeft hier geen problemen mee, omdat zijn in

gang via een weerstand met de positieve voedingsspanning verbon

den is (hij trekt het niveau dus zelf wel voldoende hoog). De

sledemotordriver heeft hier echter w~l dUidelijk problemen mee,

deze verkeert namelijk met zijn open ingang in de laag toestand.

De monoflop moet dan voor de hoog toestand echt gaan werken en

haalt dan niet de, voor de sledemotordriver benodigde, ingangs

spanning van ~ ),5 V. Dit is momenteel opgelost door uitgang 14
a

via een weerstand van 1 k aan de +5 V voedingsspanning te leg

gen. Hierdoor wordt de spanning in de toestand hoog iets opge

trokken. Het is echter beter om, zodra de MOS monoflop weer be

schikbaar komt, de TTL monoflop te vervangen door een MOS-exem

plaar. In blok Jrworden de richtingssignalen van handbed1ening

en uP-bediening samengevoegd in 2 nor-poorten en een bistabiele

multivibrator. De laatste zorgt tevens voor een anti-dender ef

fect.

Midden onder blok:cr is nog een uitgang naar enable 'stop'

getekend. Deze zorgt voor een 'stop'-interrupt (op de positieve

flank) naar de uP, zodra er van uP- naar handbediening wordt om

geschakeld •.Hierover moet nog een opmerking gemaakt worden, de

uP-interrupts reageren op de flank, niet op het niveau (zie ook

lit.) blz.7-131). Bij omschakelen wordt er een 'stop'-interrupt

ge1nduceerd, en tevens de 'START'-knop disable gemaakt (losge

koppeld van 'aarde'). De uP kan dus in de stand'handbediening'

niet gestart worden via de 'START'-knop. In de leiding naar de

uP-interface kunnen echter nog wel stoorpulsen optreden, die d~~

toch de uP zullen starten. De 'STOP'-interruptingang (I 5) is

van constant hoog niveau (door de omgezette schakelaar) en de

'STOP'-knop werkt nu niet (reageert alleen op een flank). De uP

moet gestopt worden door de 'uP/handbediening schakelaar' 2x om

te schakelen. ( zie fig ).5 )

Dit probleem zou opgelost kunnen worden door de leiding naar

de 'START'-interruptingang beter te ontkoppelen, door betere af-
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seherm1ng van de le1dingen en de kast (momenteel is de kast gro

tendeels open en dUB geen kooi van Faraday), of door het her1n1

t1al1seren van de 1nterruptingangen (op n1veau i.p.v. op de

flank) •

3.5 de 'STOP' Behake1ing, gemonteerd op de ose./buff.print

3.2.2. De handbediening voor de sledemotor

I. HIVnU M"~S"H•• ~""1 D£HOE\l.
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3.6 de handbed1en1ng voor de sledemotor

In f1guur 3.6 is het schema van de handbediening voor de sle

demo tor gegeven. De werking hiervan is hetzelfde ala van de draai

tafelbesturing.



- 13 -

In blok I van de sledemotorbesturing zien we echter een ver

schil met de draaitafelbesturing. De eindstandmelders, op de in-
a cgangen 4 en 5 , zorgen in combinatie met de and-poorten voor een

extra enable. Als de handbesturing de slede te ver naar links

stuurt, zal de eindstandmelder op ingang 4a laag worden. De des

betrettende and-poort wordt disable (uitgang wordt laag) en de

motor zal niet meer aa.ngedreven worden. De handbesturing voor de

beweging naar rechts, is echter nog wel able. Een zeltde voorzie

ning is er voor de uP-bediening, voordat de slede vastloopt wordt

ook dan ge-disabled (zie par. ).).

Een ander verschil in blok I is dat voor de niveauaanpassing

nu Schmitt-triggers i.p.v. gewon~ invertors zijn genomen. Natuur

lijk hebben deze poorten een beter anti-dender gedrag, belangrij

ker is dat ze inverteren en nog beschikbaar waren op de print.

De invertor-poort in blok II is dezeltde als in b~ok II van

de draaitatelbesturing. De tan-out van de poort kan dit volgens

het databoek (lit. 1 blz. 81 e.v.) makkelijk hebben.

Zoals bij de draaitatelmotor-beschrijving reeds vermeld, zit
a

&an uitgang 14 een weerstand naar de +5 V. Deze verbinding trekt

dus als de monotlop hoog is het niveau wat hoger. Als de TTL mo

notlop vervangen wordt door een MOS exemplaar, zodra deze weer

verkrijgbaar zijn, is deze weerstand niet meer nodig.

Ter verduidelijking van het verschil tussen de drivers van

draaitatel- en sledemotor, zijn de bijlagen en toegevoegd. De

draaitatel wordt met een motor en driver van het tabrikaat

Slo-syn aangedreven, en de slede m.b.v. de Zebo motor en driver.

3.3. De overige onderdelen op de osc./buft.print

In bijlage zijn de overige onderdelen die op de ose./butt.

print zitten, getekend. Deze worden hier in het kort beschreven.

Het 'STOP'-interrupt (I5) komt van de 'STOP'-knop op het

trontpaneel of, door het omschakelen van de uP/handbed. keuze

sehakelaar, via de draaitafelbediening op enable 'stop' binnen.

De RC-eombinatie zorgt voor een kleinere flanksteilheid, vreemd

genoeg reageerde de uP anders niet op dit interrupt. I.v.m. de

tijd is dit niet verder onderzoeht.
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Het stop interrupt voor de uP-bediening (I~) wordt gekoppeld via

een nor-poort en een Schmitt-trigger als anti-dender en niveau

aanpassing. De melders zijn nog niet in de freesmachine geplaatst,

de ingangen20a en 20c zijn alvast weI voor hen gereserveerd.

De 'datatransport o.k.'-led wordt door de uP gestuurd. Als het

het datatransport van ponsband naar uP goed verlopen iS 9 zal de

uP-uitgang hoog worden. De poortuitgang 9 wordt dan laag en de,

op het frontpaneel gemonteerde, led zal oplichten.

Interrupt 4 komt van de multivibrator (IC 555) en regelt,

middels een potentiometer op het frontpaneel, de freessnelheid

in uP-bedrijf. Deze was reeds gemonteerd en is door mij niet ge

wijzigd.

De oscillatorpulsen voor de handbediening komen van IC 4047.

Ook deze frequentie is regelbaar met een potentiometer op het

frontpaneel. De oscillator wordt gestart door een· signaal op de

nor-ingang 12 of 13. De nor-poort in combinatie met het RC-net

werk en de Schmitt-trigger zorgen ervoor dat de oscillator al

tijd netjes zonder denderen met een positieve puIs start. Dende

ren, zou namelijk een hogere pulsfrequentie aan de uitgang bete

kenen.
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4 - DE TELLER VAN DE DRAAITAFE1MOTOR

JlJl1lIL

4.1 draaitafel + tellercombinatie

De motor (in 'half-step mode' + overbrenging) krijgt 32 pul

sen voor iedere 0,1 graad hoekverdraaiing van de draaitafel. De

teller-display comb1natie geeft een uitlezing op 0,1 graad en

zorgt ervoor, dat t.g.v. iedere toegevoerde puls 0,1 graad opge

teld of afgetrokken wordt. Door nu de motorpulsen via een extra

32-teller naar de teller-display combinatie te sturen, geeft het

display de hoekverdraaiing van de draaitafel weer (nog steeds per

0,1 graad).

Een gewone 32-deler kan niet toegepast worden, omdat bijge

houden moet worden of de pulsen op- of afgeteld moeten worden

(links- of rechtsomdraaien van de draaitafel).

4.1. De realisatie

Omdat er geen 32-teller beschikbaar was, heb ik gekozen voor

een 2-teller in serie met een 16-teller (fig. 4.2).

4.2 opbouw van de 32-teller
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De 2-teller is m.b.v. een standaard 16-teller gerealiseerd.
eDoor na 1edere 2 toegevoerde puls de teller te resetten, wordt

de 16-teller een 2-teller. Hoe d1t vrij eenvoudig te verwezen

lijken 1s, z1en we als we de uitgangstoestanden van de teller be

kijken. De teller heeft 4 uitgangen (030201~0) die, in b1naire

code, zijn 16 toestanden bijhouden (fig. 4.3).

°3 °2 °1 00

1 1 0

Ian.nend

, 1 0)
1 1 1 1

begintoestand- ° ° °
0) ,

° 0 0 ,J Jopten.nd
0 0 , 0)

0 ° 1 ,)

4.3 uitgangstoestanden van de 16-teller

Optellend kr1jgen we aan de uitgangen achtereenvolgens de

volgende toestanden (om11jnd in f1g. 4.4 '):

0
3 °2 °1 °0 0

3 °2 0, 00 03 O2 0, 00

0 1 1 1 0 , 1 1 0 1

1 1 0 1 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

0 0 0 1
1

0 0 0 1 I 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 1 0
1

0 0 1 01
0 0 , 1 0 0 1 0 0 1 1

begintoe- e ena 1 puis na 2 puis
stand (count up) (count up)
(gereset)

4.4 u1tgangstoestanden van de 2-teller (count up)
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Na de tweede clockpuls m?et de 2-teller een uitgangspuls geven

naar de 16-teller. Door dan tevens de teller te resetten t krij-

gen we een cyclus van twee telpulsen.

Aftellend krijgen we aan de uitgangen achtereenvolgens de

volgende toestanden (omlijnd in fig. 4.5):

0) O2 01 00 0) °2 °1 00 0) O2 01 °0

1 1 0 1 1 1 0 1 1 r 0 1

1 1 1 0 1 1 1 ° 11 1 °
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1

° ° 0 01 0 ° 0 0 0 ° 0 0

° ° 0 1 0 ° ° 1 0 0 0 1

0 ° 1 0 0 0 1 0 ° 0 1 0

0 0 1 0 0 1 '0 0 1 1

ty begintoe- OJ na 1epuls C.) na 2e puIs
stand (count down) (count down)
(gereset)

4.5 uitgangstoestanden van de 2-teller (count down)

Direct na de tweede clockpuls moet er weer een uitgangspuls naar

de 16-teller. Ook nu moet de teller weer gereset worden.

Als er gereset moet worden (en dus ook als er een puIs naar

de 16-teller moet) iS t zowel op- als aftellend t de toestand van

de minst significante bits van de uitgang: °)°2°,°0 • X X , °
We kunnen om te reset ten dus de 0, en 00 uitgangen gebruiken.

Doordat we een up/down teller gebruiken t blijft de teller syn

chroon met de draaitafel-verdraaiing. Ook als er eerst een puIs

optellend komt en daarna pas twee pulsen aftellend. Er wordt

namelijk pas weer gereset (en een uitgangspuls naar de 16-teller

gegeven) als 0100 • , ° .
Figuur 4.6 illustreert de volgorde van de gebeurtenissen

zodra 0100 = 1 ° wordt.
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Volgorde van de gebeurtenissen:

1. 0100 = 1 °
2. 'OP naar 16-teller' wordt laag

3. ingang PL wordt hoog. dit activeert het parallelle schuifre

gister die de extern op P
3

P2P
1

PO aangeboden spanningsniveaus

('enen' en 'nullen') nu doorlaat naar de uitgangsregisters.

4. 03020100 • °°°°
5. 'OP naar 16-teller' wordt hoog. de 16-teller telt 1 puIs

(de 16-teller reageert op de positieve flank)

6. PL wordt weer laag en de teller kan weer normaal werken

0 1..:.-_-------------

0 0------.......

cP n______...-.1 '-- _

4.6 de 2-teller: opbouw en logische niveaus
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Opmerking A: De clockpulsingang van de 16-teller (aangeslo

ten op de 'CP naar 16-teller') krijgt dus normaal hoog aangebo

den. Dit heeft als voordeel dat de CE-ingang (clock enable, in

dien laag), die verbonden is met de CP-ingang, normaal disable

is. Dit bleek iets storingsongevoeliger.

Opmerking B: Het resetten gebeurt dus niet met MR (master

reset), maar met PL (parallel load). Op deze Manier is het ge

heel zo universeel mogelijk en zou ook op een andere plaats in

de binaire code kunnen starten.

Opmerking C: Nadeel van deze oplossing is, dat we een hyste

rese rond het nulpunt hebben. Hiermee bedoel ik het volgende:

Stel dat de motor 31 stappen linksom (optellend) heeft ge

maakt, het dLsplay zal dan OOO,O'aanwijzen. Als de motor nu nag

1 puIs linksom krijgt, springt het display op 000,1 (de motor

heeft nu 32 pulsen gehad • 0,1 graad hoekverdraaiing). Als de

motor nu 1 puIs rechtsom (aftellend) krijgt, zou het display

weer op 000,0 moeten springen. Dit doet hij echter niet, want

de teller bevindt zieh nOli pas in de toestand van fig. 4.5b •
ePas bij de 2 puIs rechtsom, springt de teller terug naar 000,0

(dat komt overeen met 32 - 2 = 30 pulsen linksom) en pas na

2 pulsen linksom springt het display weer naar 000,1.

Echter afgewogen aan het -toegestane- oplossend vermogen van

het display (pas na 32 pulsen geeft het display 0,1 graad hoek

verdraaiing aan) is deze hysterese van 1 puIs (het display voIgt

tegelijk met de 2e puIs) te verwaarlozen. De hysterese is dus

geen echte tout, maar hoort bij het oplossend vermogen.

Opmerking D: Erger is de mogelijkheid van valse pulsen. At

tellend vanuit ° 3° 2°,°0 • ° ° ° ° , springen deze uitgangen al

le vier over van logisch '0' naar logisch '1' (zie fig. 4.5).

Het kan dan weI eens voorkomen dat uitgang 01 iets eerder dan

uitgang 00 de logisch '1' toestand heett bereikt. Dit noemt men

een kritische race. Er ontstaat dan heel even 0100 = 1 ° en er

zal een puls aan de 16-teller gegeven worden.

Dit eerder aankomen van 01 kunnen we voorkomen door dit

signaal te vertragen (L
1

in fig. 4.7).
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4.7 uiteindelijk totaalschema van de 32-teller

Figuur 4.7 geeft de uiteindelijke vorm van de 32-teller. De

vertraging lr2 zorgt ervoor dat de minimale pulsduur van de 'CP

naar 16-teller'-puls en de PL-puls groot genoeg is. De minimum

CP 'laag' breedte is: t WCPL • 95 ns •. De minimum tijd die PL

'hoog' moet zijn is: t wpLH = 105 ns. Deze gegevens komen uit het

databoek (lit. 1) en zijn specifiek voor dit IC.(zie ook fig.4.8)

CP INPUT

ce INPUT

UP/ON INPUT

11f'jOtJ.1

4.8 pulsvolgorde en breedte (overname uit lit.1 blz.477)
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In figuur 4.7 zien we dat de CE-ingang verbonden is met de

CP-ingang. Uit figuur 4.8 leren we echter dat de count enable in

gang (CE-input) al eventjes laag moet zijn voordat de clockpuls

(CP) zelf komt. Dit heet de set up time (t ). De hold timesu
(thold ) geeft aan hoe lang we de CE:-ingang laag moeten houden op-

dat de CP goed herkend wordt. Uit de tabel ( figuur 4.9 ) blijkt

dat deze tijd (thold ) m1nimaal 20 ns is (bij 5V voedingsspanning).

u"o IS1"'bd. mll'l. "c~t"Cl:I1
lll)

Set-up times 5 100 50 ns
Po -PL 10 tsu 50 25 ns

15 40 20 os

5 250 125 os
UP/l5'R - cp 10 tsu 100 50 os

15 75 . 3~ os

5 120 60 os
~-cp 10 tsu 40 20 os

15 25 10 ns
Hold times 5 10 -40 os

Po - PL 10 thold 5 -20 os
15 0 -20 os

5 35 -90 os
UP/DR -cp 10 thold 15 -35 os

15 15 -25 os

5 20 -40 os
eE" - cp 10 thold 5 -15 os

15 5 -10 os

4.9 set up en hold times (overname uit lit.1 blz.476)

Een tijd van -40 ns is echter 'typical' voor dit soort IC, maar

niet alle exemplaren voldoen hieraan. Het !s dus mogelijk om

(wanneer CE: een hele tijd laag is geweest.) de CE-ingang al hoog

te maken gelijk als de CP komt, of zelfs al 40 ns daarvoar.

Poortvertragingen in het IC zorgen ervoor dat CE nog steeds laag

is als de CP herkend moet worden.

In de draaitafelteller is van d1t laatste gegeven gebruik ge

maakt. Bij alle 16-tellers zijn de CE-ingangen verbonden met hun-CP-ingangen, alleen bij de 2-teller ligt de CE-ingang continu

aan 0 Volt. -Opmerking: Een andere methode is, dat we de CE-ingangen van

alle tellers tegelijk sturen~en eerder t.o.v. de CP-ingangen. Op

de volgende bladzijde is hiervoor in fig. 4.10 een schema en een

tijddiagram gegeven.
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..JUL ~ 1
JlJl_ JLJL c

1 "'00 ..,~.........--... l'lCO.('"-

Ja.,t\.... 2.- ~\\
('"puUetl t:'t~ns . ~t~.,!)

CE t'\00Q.(

C\\\lt ~~\\!( lC,.'~

1__

extra vertragingen

CEo

-c-p------+i----J! :
h~ _,' 1'150115 ;.... I
!~~, •

41,.,jJ -Jl.....---~)=2.0=-tl-~----'~

-De CE wordt nu enable ruim 120 ns (nl. 150 ns) voordat de

clockpuls bij de CP-ingang komt. De vertraging van 100 ns kan met

behulp van 2x een 4049-invertorpoort. of een RC-combinatie met

een buffer of een Schmitt-trigger gemaakt worden. De breedte van

de draaitafelmotorpulsen (DM-pulsen). die vastgelegd is m.b.v. de

monoflop op de osc/buff. print. zorgt ervoor dat de t hold ruim

voldoende is (> 20 ns) om ook de laatste teller in de keten nog

enable te houden.

De momenteel toegepaste methode vergt echter Minder componen-
n ,

ten en maakt iedere individuele ~6-teller alleen able wanneer een

CP aangeboden wordt.
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5 - HET FRONTPANEEL EN DE BEDIENING

Bijlage ~ geeft het bedradingsschema van het frontpa.neel. Dit

schema spreekt verder voor zich en behoeft m.i. geen verdere uit

leg.

Figuur 5.1 geeft weer, hoe het front van de besturingskast er

uitziet. Aan de hand hiervan voIgt een korte gebruiksaanwijzing.

0)
(!e::£T

",-EO.· rEU,E,,- [ G
r-€":. e:T

tlI2.fHl ITflFEL
iELl.E(.,

00"AA'~L .. . R

LED
o

5.1 frontaanzicht van de besturingskast
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De spanningsschakelaar is in fig. 5.1 niet zichtbaar, deze

bev.indt zich aan de achterzijde van de machine. Zet deze aan,

door 2x kort na elkaar in te schakelen. Zet de machine op de

handbediening met de keuzeschakelaar uP/handbed. (knop 4 ). Be

weeg de draaitafel en slede naar het gewenste startpunt m.b.v. de

handbedieningsknoppen ( 6+7, 8+9 ). De snelheid kan geregeld wor

den met de potentiom~ter F2 • Voer het begin van de in te lezen

pons band in, met de punt naar voren en de kleine gaatjes aan de

paneelzijde. De ponsbandlezer aanzetten met knop 16 (de ponsband

lezer loopt nu nog niet). Zet de uP/handbed.keuzeschakelaar nu

terug in de stand uF-bediening, en de draaitafelrichting-keuze

schakelaar ( 5 ) in de stand 'no~maal links'. De besturing wordt

geinitialiseerd, door eerst de grote noodstop (knop 12) in te

drukken en dan de resetknop ( 13 ). Reset de tellers (knop 10+11).

De data van de ponsband wordt ingelezen door eerst op de 'read'

(knop 12) van de ponsbandlezer, en daarna op de 'lees data' (knop

3) op het frontpaneel te drukken. Als de data juist ingelezen is,

zal de data-led gaan branden. We resetten (knop 18) en starten

het freesproces m.b.v. de groene 'start'-knop ( 1 ).

De machine staat nu op uP-bediening en de snelheid van het

freesproces kan met de potentiometer F, geregeld worden. Het

freesproces kan onderbroken worden met de 'stop'-knop ( 2 ). Na

indrukken van de 'start'-knop zal de machine weer verder gaan

waar hij gestopt was. Na het indrukken van de noodstop echter,

moet er eerst weer gereset worden. De machine begint in dat geval

het hele proces weer van voren af aan.

Als er tijdens het frezen omgeschakeld wordt van uP- naar

handbediening( 4 ), krijgt de uP meteen een 'stop'-interrupt.

Deze interrupt is echter op de flank geinitialiseerd en wordt

soms door de uP gemist. Dit is verbeterd door de flank minder

steil te maken m.b.v. een RC-combinatie. Deze oplosaing doet weI

vreemd aan, het databoek (lit. 3) geeft namelijk de maximale

flanksteilheid niet als criterium, weI de minimale flanksteil

heid. Als de uP de 'stop'-interrupt mist, of eenmaal gestopt tach

weer start, moet schakelaar 4 nag een keer heen en weer gezet
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worden. Dit probleem kan dus alleen optreden in de stand 'handbe

dien1ng'. Her-init1aliseren van de interrupt-ingang, zodat deze

op n1veau reageert i.p.v. op de flank, zou dit probleem op moe

ten lossen.
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6 - KONKLUSIES

Het realiseren van een nieuwe handbediening met logische MOS

poorten heeft het sledemotor-richting probleem opgelost. Een

aparte oscillator (m.b.v. Ie 4047) zorgt voor een regelbare hand

bedieningssnelheid die onafhankelijk is van de freessnelheid.

Stoorpulsen t.g.v. o~schakelen van uP- naar handbediening (en om

gekeerd) kunnen niet meer optreden. Naar de motoren en draaita

felteller gaan nu duidelijk herkenbare pulsen. die qua niveau nog

verbeterd zullen worden door montage van een MOS-monoflop i.p.v.

het TTL·exemplaar. De draaitafelteller geeft nu de stand van de

draaitafel tot op 0.1 0 aan. De maximale afwijking tussen teller
31 0en draaitafelstand is 32 x 0.1 (de teller verspringt pas op de

32e stap 0.1 graad).

De sledemotorteller is wel aa.nwezig maar nog niet a.angeslo-

ten.

De eindstandmelders. om te voorkomen dat de slede vastloopt.

moeten nog in de freesbank gemonteerd worden. De draaitafel kan

onbeperkt linksom blijven draaien en heeft dus geen eindstandmel

der nodig. Er zou echter toch een detector op de draaitafel ge

plaatst kunnen worden. die een signaal afgeeft als de draaitafel

precies op 00
staa~ (fig. 6.1).

EiN~1",.,g

l"\eL~I{S

6.1 de eindstandmelders op de freesbank

Met de draaitafelmelder en een van de slede-eindstandmelders zou

de freesmachine altijd vanuit hetzelfde startpunt kunnen starten.

Met een extra programma in de uP kan de freesmachine automatisch

naar dit startpunt bewogen worden.
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Op het frontpaneel worden, door het omzetten van de uP/hand

bed.sehakelaar, nog steeds de handbediening-drukknoppen losgekop

peld van 'aarde'. Dit was nodig bij het oude ontwerp. In het

nieuwe ontwerp worden de drukknopsignalen enable gemaakt m.b.v.

de sehakelaar uP/handbed. en enkele and-poorten op de ose./buff.

print. Het loskoppelen van 'aarde' is dus voor deze drukknoppen

niet meer noodzakelijk.

De uP interrupt~ingang die de 'stap'-puls herkent, moet ge

her-initialiseerd worden, opdat deze op het niveau van het in

gangssignaal gaat reageren i.p.v. op de flank (zie ook par.).2.1.

de laatste 2 alinea's).

Stoorpulsen op het liehtnet, doordat elders grote machines

ingesehakeld worden, veroorzaken'soms nog onbedoelde interrupts.

Het monteren van een 220 V-netfilter lijkt daarom raadzaam.
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lEen numeriek bestuurde machine voor het frezen van nokken'

een artikel in pt/werktuigbouw; door Ir. P.W.Koumans
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een numeriek bestuurde machine
voor het frezen van nokken

IR. P. W. KOUMANS*

Het belang van nokmechanismen voor toepassingen in produktiemachines wordt

algemeen erkend. Ondanks de ontwikkelingen in de pneumatische, hydraulische

en elektronische besturingen, worden deze mechanismen veel toegepast,

speciaal daar waar hoge eisen gesteld worden aan het bewegingspatroon van

de uitgaande schakel. Hiervoor zijn nokmechanismen in het voordeel ten opzichte

van stangenmechanismen wat betreft de vrijheid van keuze van dat patroon.

Oat geldt vooral als de bewegingscyclus van de schakel is opgebouwd uit
bewegingsperioden afgewisseld door rustperioden.

Nokmechanismen zijn dan ook al lange tijd een onderwerp van onderzoek in de
groep Bedrijfsmechanisatie aan de Technische Hogeschooi Eindhoven. Hierbij

wordt getracht het hele ontwikkelingsproces te volgen, dat wil zeggen het

ontwerpen, het vervaardigen en het beproeven van deze mechanismen. Het doel

hiervan is richtlijnen voor de contructeur op te stellen, waarmee hij op een

snellere en betere wijze nokmechanismen kan ontwerpen. De wijze van ont

werpen en tekenen hangt onder andere af van detoe te passen fabricagemethode.
Omdat het maken van nokken in de werkplaats vaak nog veel problemen geeft,

worden de mogelijke methoden geanalyseerd en met elkaar vergeleken.

Hiernaast wordt onderzoek verricht naar het verband tussen de toe te laten

contactkrachten op het noklichaam en de gewenste levensduur.

Verder wordt een deel van de onderzoekactiviteit besteed aan complete nok

mechanismen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van de voortge

brachte beweging en de invloed hierop door ongewenste trillingen. Analyse van

de oorzaken zal kunnen leiden tot het verbeteren van deze mechanismen. In

het kader van het onderzoek naar de vervaardigingsmethoden paste de ontwik
keling van een speciale machine voor het frezen van nokken. In de handel zijn

enkele machines te koop voor deze toepassing. Ze werken haast aile met een
kopieersystemen. Hierbij is het nodig eerst een speciale mal te maken. Daar

deze mal zelf ook een nok is, blijkt deze methode meestal aileen lonend voor

het frezen van een aantal van dezelfde nokken.
Ook op een universele nube-freesbank met contourbesturing kunnen nokken

vervaardigd worden. Hieraan kleeft echter een aantal bezwaren. Voor iedere nok

moet een aparte ponsband gemaakt worden. Dit vergt een relatief lange voor

bereidingstijd. Verder zijn deze machines duur. Voor andere nokken dan vlakke

nokschijven zijn speciale voorzieningen nodig, zoals een numeriek bestuurde
draaitafel.

Het leek daarom zinvol een machine voor het frezen van nokken te ontwikkelen,

die zoveel mogelijk de genoemde bezwaren zou ondervangen.

*) Technische Hogeschool Eindhoven.

In machines voor bedrijfsmechanisatie
worden veeI nokmechanismen toege
past. Bij het ontwerpen van dergelijke
mechanismen spelen een aantal aspec
ten een rol, zoals de ontwerptijd, de te
bereiken nauwkeurigheid en de lever
tijd van de nokken.
In dit artikel wordt een machine be
schreven waarbij bovengenoemde
aspecten zoveel mogelijk worden geop
timaliseerd. Het ontwerp van deze
machine is gericht op de bruikbaarheid
in kleine werkplaatsen. Hiervoor is de
machine opgebouwd uit een speciale
unit die op een normaIe freesbank wordt
geplaatst.
Verder is het niet nodig voor iedere nok
een aparte ponsband te maken. Met
enkele speciale ponsbanden kunnen de
meeste nokken zonder meer worden
vervaardigd. Deze nokken kunnen zowel
vlakke nokken zijn, alsook ruimtelijke
nokken.

de ontwikkeling van een nokken
freesmachine

Ruim tien jaar geleden is deze ont
wikkeling gestart op initiatief van de
oud-hoogleraar prof. J. B. Aninga door
de student W. H. Stigter als opdracht
voor zijn ingenieursexamen. Hierbij zijn
de volgende uitgangspunten gesteld:
a. De machine moet geschikt zijn voor
kleine werkplaatsen. Oat betekent: een
relatief goedkope machine, die gemak
kelijk te bedienen is en die zelfstandig
kan werken zonder directe hulp van een
computer.
b. De machine moet geschikt zijn voor
een grote verscheidenheid van nok
vormen.
Stigter heeft een prototype ontworpen
en na de vervaardiging ervan aange
toond dat de door hem voorgestelde
methode werkt [1 l.
Wei kwam naar voren dat de machine
op een aantal punten verbeterd zou
moeten worden. De stijfheid van de
machine bleek te gering, waardoor bij
het frezen te grote trillingen ontston
den. Verder bleek het instellen van de
machine te moeilijk te zijn.
In de loop van de jaren heeft een aantal
studenten meegewerkt aan verschil
lende verbeteringen als onderwerp
voor vierdejaarsopdrachten. Vanzelf
sprekend kunnen bij een dergelijke
aanpak geen snelle vorderingen ge
maakt worden, doordat er tel kens
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3. Ponsband met twee kana/en.
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het interpolatiesysteem

Het beschreven besturingssysteem is
een digitaal systeem. Dit betekent dat
een bepaalde kromme aileen met een
trapjespatroon kan worden benaderd
(fig. 2). Langs de verticale as is de
sledeverplaatsing uitgezet. Hierbij is
een sledestap de verplaatsing als ge
volg van het toedienen van €len impuls
aan de stappenmotor. De orde van
grootte is 0,01 mm. Langs de horizon
tale as is uitgezet de rotatiehoek van
het werkstuk en de daarvan afgeleide
hoekimpulsstanden waarbij de pons
band afgelezen wordt. Ais de. afwijking
tot gewenste kromme bij een bepaalde
hoekimpuls grater is dan een halve
sledestap, wordt een nieuwe stap ge
zet. Bij deze methode zou de ponsband
bijzonder eenvoudig kunnen blijven
(fig. 3). De band heeft aileen aan te ge-

1. Schema open-/oop-systeem.

ho"kpuls"n

stuur-

verschil ten opzichte van de vorige
positie.
De besturing is dus een eenassige
contourbesturing [21. De werkstukas
moet daarbij steeds roteren. Dit maakt
dat de toe te passen hellingshoek van
het profiel beperkt is « 90°). Voor
nokken is dit geen bezwaar, omdat de
hellingshoek uit constructieve overwe
gingen niet te groot mag worden. Het
in figuur 1 weergegeven systeem wordt
een open-Ioop-systeem gerioemd, om
dat niet wordt nagegaan of de slede
inderdaad de gewenste stand heeft in
genomen. Er wordt op vertrouwd dat de
toediening van een bepaald aantal im
pulsen aan de stappenmotor de ver
wachte verdraaiing van de schroef
spindel tot gevolg heeft. Het blijkt dat
dit ook het geval is, mits men ervoor
zorgt dat het aantal te verwerken stap·
pen per seconde en het te leveren
koppel niet de door de fabrikant opge
geven waarden overschrijden.

9"lijkstroommotor

2. Stapsgewijze benadering van de ge

wenste kramme.

beschrijving van de huidige machine

wachttijden ontstaan. Het zou te ver
voeren om aile verbeteringen op de
voet te volgen. We zullen volstaan met
een beschrijving van de huidige machi
ne.

ofl",in9"n van d" ponsband

rotati"ho"k __

het besturingssysteem

De machine is uitgerust met een zoge
naamde open-Ioop-besturing. Figuur 1
toont een sterk vereenvoudigd schema
van deze besturing. De nok-in-wording
is gemonteerd op een draaitafel, die
zelf op een slede bevestigd is. De draai
tafel wordt aangedreven door een mo
tor met een regelbare snelheid, bijvoor
beeld een gelijkstroommotor. De hoek
verdraaiing van de draaitafel wordt ge
meten met behulp van een fotocel, een
lampje en een zich daartussen bevin
dend schijfje met een concentrische
krans van gaatjes dat bevestigd is op
de ingaande as van de draaitafel. Bij
rotatie van dit schijfje passeren de
gaatjes de lichtstraal waardoor de foto
cel elektrische impulsen afgeeft. Deze
worden hoekimpulsen genoemd.ledere
impuls doet de ponsband een positie
opschuiven. De informatie uit de pons
band wordt in het stuurapparaat omge
zet tot voedingsimpulsen voor de stap
penmotor, die de slede via een schroef
spindel aandrijft. De plaats van de frees
ten opzichte van het werkstuk wordt
bepaald volgens poolcoordinaten. Af
hankelijk van de hoekverdraaiing van
de draaitafel wordt de afstand van de
frees ten opzichte van het rotatiepunt
van het werkstuk ingesteld. De pons
band geeft bij iedere aflezing niet de
absolute afstand aan, maar steeds het
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het principe van de uitvoering van de
machine

houd~r m~t

lampj~s ~n

fotoc~ll~n

6. /nterpo/atieschijf.

Figuur 7 toont het schema van het ge-

de uitvoering van bet interpolatiesysteem

Stigter heeft voor het interpoleren een
elektro-mechanische unit ontwikkeld
[1 l. Het principe is in figuur 6 gegeven.
In een schijf zijn op een aantal concen
trische cirkels reeksen gaatjes ge
boord. Op een vaste plaats voor iedere
cirkel bevindt zich een fotocel met een
lampje. Op de binnenste cirkel is maar
Mn gaatje aangebracht, dat in figuur 6
juist voor de desbetreffende fotocel
staat. Dit gaatje geeft bij elke omwente
ling van de schijf het commando tot
lezen van de ponsband. De informatie
hieruit bepaalt welke van de overige
fotocellen zal worden gebruikt. In het
geval van figuur 4 is dat de fotocel voor
de cirkel met zes gaatjes.
In de werkelijke uitvoering wordt in
plaats van een schijf, een dunwandige
cilinder gebruikt. Op deze zogenaamde
teltrommel bevinden zich 15 kransen
met 1 tot 15 gaatjes en bovendien een
krans met €len gaatje voor het leescom
mando.
Dit interpolatiesysteem werkt volkomen
onafhankelijk van de rotatiesnelheid
van de cilinder. Een zuiver elektro
nische oplossing met dezelfde eigen
schappen zou bijzonder gecompli
ceerd worden.

stop

m-, f~t .'

rototi~ho~k_____

ofl~zjng

pon~bond

65

bandtrans-
portgat~n -----t~~ l

tussen A en B zo goed mogelijk bena
derd wordt. Hiervoor zal bij n stappen
de eerste stap gezet moeten worden,
nadat de helft van het eerste node deel
van'het interval is gepasseerd.
Na ieder volgend node deel voigt dan
weer een stap. Het volgend interval be
gint bij punt B. Aan het eind van dit
nieuwe interval wordt een punt bepaald
op dezelfde condities als die voor het
eind van het voorgaande interval. Op
deze wijze wordt de hele kromme afge
werkt: Omda. de kromme door kleine
stukjes rechte wordt benaderd, wordt
dit een lineaire interpolatiemethode
genoemd.

4. Lineaire interpo/atie.

9

5

5. Ponsband met acht kana/en,
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g~w~nst~ kromm~

2
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ven of er een stap vooruit, een stap
achteruit of geen stap genomen moet
worden. Toch is dit niet toegepast. Niet
aileen wordt dan de ponsband lang en
de afleesfrequentie hoog, maar dan is
ook voor iedere nok een aparte pons
band nodig, en dat is strijdig met het
uitgangspunt dat de machine zonder
directe hulp van een computer moet
kunnen werken.
Om deze reden is hier een interpolatie
systeem toegepast. De werking ervan
wordt met figuur 4 verklaard. De te fre
zen kromme wordt in een aantal stuk
ken verdeeld. De hoek waaronder de
kromme zich uitstrekt, de zogenaamde
commandohoek, wordt gesplitst in
gelijke stukken van ongeveer 0,1°. De
ze delen worden interpolatie-intervallen
genoemd. Bij het begin van het eerste
interval wordt een punt A gekozen,
waarbij de afstand van A tot de ge
wenste kromme kleiner is dan een
halve sledestap. Aan het eind van het
interval wordt op gelijke wijze een punt
B genomen met als toegevoegde eis
dat de verticale afstand tussen A en B
een geheel aantal stappen moet zijn.
Dit aantal is afhankelijk van de helling
van de kromme. In figuur 4 bijvoorbeeld
is dit zes stappen. Bij het begin van
ieder interval wordt de ponsband afge
lezen. Deze is uitgevoerd met acht ka
nalen (fig. 5). De eerste vier kanalen
geven het aantal te nemen sledestappen
in het tweetallig stelsel. Kanaal 6 com
mandeert de verandering van de draai
richting van de stappenmotor, en ka
naal7 geeft het commando tot het stop
pen van het transport van de ponsband.
De door de ponsband opgegeven stap
pen zullen z6 over het interval ver
deeld moeten worden dat de rechte



hele systeem. Het ;s ingewikkelder dan
dat in figuur 1 om te kunnen voldoen
aan de gestelde uitgangspunten. De
meeste invloed heeft hierin de eis dat
de machine moet kunnen werken on
afhankelijk van een computer, in die
zin dat het niet nodig moet zijn voor
iedere nok een aparte ponsband te
maken.
In figuur 7 is de draaitafel geplaatst
op een kruisslede, waarvan de slede
S2 met een verstelbare hefboom ge
koppeld kan worden met het machine
frame. Op de reden van deze uitvoe
ring wordt nader ingegaan bij de be
handeling van de verschillende nok
vormen. In vele gevallen wordt deze
hefboom niet gebruikt en wordt S2
vastgezet aan slede S1.
Een stappenmotor SM1 drijft een hulp
slede S3 aan, waarop een zogenaamde
tangensliniaal is geplaatst. De hoek
waaronder deze liniaal is vastgezet,
bepaalt de overbrengingsverhouding
tussen de slede S3 en de slede S1
van de kruistafel.
De rotatiehoek van de draaitafel wordt
opgenomen zoals hierboven is be
schreven en vervo/gens weergegeven
door een elektronische teller met stap-

8. Vlakke nok met weg-commandohoek

diagr.am.
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draaipunt tanglZnsliniaal----,
micro -schrolZfsp il
voar installan
van tanglZnsliniaal

~~r:::;j;}--1-tanglZnslin iaal

tlZischijf hOlZkvlZr

draaiing draaita~flZ~I_~_--J.rts==~=$=~==~~
'-----"""'

correcti12 voar
hlZfboomllZngtlZ

tlZ ItrommlZl voor
commando
hOlZklZn T2

wlZrvlZ Istroomvoria tor

-t--- draaistroommotor M-3

pen van 0,1 0. De teller is voorzien van
een aantal duimwielschakelaars. Hier
mee worden de beginhoeken 'PI van de
oploopcurve en 'P3 van de afloopcurve

van de nok ingesteld (fig. 8).
In de ponsband is het aantal sledestap
pen van slede S3, afgeleid uit de ma
thematische functie van de beweging,
vastgelegd. De gewenste hefhoogte
op de nok wordt verkregen door de
hoek van de tangensliniaal in te stellen.
Motor M3 met een aangebouwde snel
heidsregelaar (wervelstroomvariator)
drijft teltrommel T1 van de interpolator
aan. Bovendien drijft deze motor een
tweede trommel (T2) voorzien van 23
kransen van gaatjes aan. Ook hier is
voor ieder krans; aan weerszijden van
de cilinderwand een lampje en een foto
eel geplaatst. De impulsen uit een van
deze fotocellen worden gebruikt voor

7. Schema van het gehele systeem.

de voeding van stappenmotor SM2,
die de draaitafel aandrijft. De verhou
ding tussen de snelheid van SM2 en de
snelheid waarmee de leescommando's
uit de interpolator-trommel T1 elkaar
opvolgen, is dus rechtevenredig met
het aantal gaatjes in de krans van T2
dat wordt afgetast. Dit maakt dat de
hoek waarover de curve zich uitstrekt
over de nok, wordt bepaald door het
aantal informatieplaatsen in de pons
band en de keuze uit een van de 23
fotocellen bij trommel T2. Deze keuze
vindt vooraf plaats met een 24-voudige
schakelaar.
Met het beschreven"Systeem is het mo-
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te gebruiken commando
hoeken in graden

/

10 40
40 48
50 90

25 100
100 120
125 225

de benodigde gaatjes te boren ineen
schijfje, dat gemonteerd kan worden
op dezelfde as als de commandohoek
trommel T2. Er zijn twee van die schijf
jes mogelijk. De fotocellen van deze
schijfjes zijn verbonden met de 24 e

positie van de beide voorkeuzeschake
laars. Met de standaardponsband krijgt
slede S3 een verplaatsing van 50 mm,
zodat hefhoogten kunnen worden ge
realiseerd die 50 mm of kleiner zijn. De
rusthoeken kunnen vrij gekozen wor
den met. een stapgrootte van 0,1 0.

Naast het gebruik van deze standaard
banden blijft het mogelijk om voor bij
zondere nokken aparte ponsbanden te
gebruiken.
De rotatiesnelheid van de draaitafel
wordt ingesteld met de variator aan
motor M3. De besturing hiervan is zo
danig dat de overschake/ing van de ene
fotocel op de andere bij trommel T2 die
rotatiesnelheid niet be"invloedt.

de praktische uitvoering

het mechanische gedeelte. De machine
kan uit een normale freesbank bestaan
met daarop. gemonteerd een speciale
unit (fig. 9 en 10). Deze unit is eenvou
dig afneembaar, zodat de freesbank
ook beschikbaar blijft voor ander werk.
De machine van figuur 9 is een oude
freesbank met een aparte freeseen
heid. Bij de bouw van de unit zijn zoveel
mogelijk handelscomponenten toege
past. Hiertoe behoren de draaitafel, de
geleidingen en de spindel met moeren.
Speciale aandacht is gegeven aan het
vermijden van spelingen tussen de ver
schillende machinedelen. Daarom is
gebruik gemaakt van voorgespannen
rolgeleidingen in de sleden en eenspe
ciale schroefspindel met twee voorge
spannen moeren waarin kogels rond
lopen.

2000

800'

tabell.

9. Free"sbank met nokkenfreesunit.

informatie
plaatsen.

Momenteel worden drie standaard
ponsbanden gebruikt, met zoals ver~

meld, een scheve sinusfunctie. Het
aantal informatieplaatsen voor de twee
achter elkaar geschakelde functies be
draagt respectievelijk 800 en 800; 800
en 2000; en 2000 en 2000. In tabel I
worden de hiermee bereikbare com
rriandohoeken gegeven.

Met dezelfde ponsbanden karl een niet
genoemde hoek gemaakt worden, door.

gelijk om met een standaardponsband
onderling verschillende nokken te fre
zen. Hierbij staat de ponsband stil, als
een concentrisch deel op de nok ge
freesd wordt. Ais de teller de ingestelde
waarde van een duimwielschakelaar
heeft bereikt, begint de ponsband te
lopen. Nadat het programma van bij
voorbeeld de afloop is afgewerkt,wordt
de ponsband gestopt. Bij de standaard
ponsbanden zijn het stuk met de in
formatie Voor de afloop en dat voor de
oploop achter elkaar geplaatst, ge
scheiden door een stopcomniando. Als
de beginhoek van de oploop is bereikt,
begint de band opnieuw te lopen.
De afloophoek en de oploophoek kun
nen van elkaar verschillen. Daarom.
worden twee 24-voudige schakelaars
toegepast.
Omdat de hefhoogte en de commando
hoeken ingesteld kunnen worden, zijn
in de meeste gevallen een paar pons
banderi voldoende om de gevraagde
nokken te kunnen maken. Ais mathema
tische functie is de veel gebruikte
scheve sinus genomen. Deze geeft de
nokvolger een sinusvormig verloop van
de versnelling.
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horende waarheidstabel. Een _NOR
element heeft de eigens~hapdat het
aileen een bepaalde uitgangsspanning
T (deze wordt een genoemd) geeft als
aile' ingangen (hier 4) geen spanning
(= nul) voeren. Voor de overige 15mo-

,gelijkecombinaties van ingangsspan
ningen opXO' Xl' X2 en X3 is de uit~

gangsspanning T gelijk aan nul.
Figuur i 4 geeft het deel van het elek
trisehe schema, dat is verbonden met
kanaal 1 van de ponsbandlezer. Deze
heeft onder ieder te gebruiken kanaal
van de ponsband een fotocel. De foto
eel van kanaal 1 is via een omkeerder
verbonden met NOR A. Bij beliehting

11. Paneel met bandlezer.

, :

1o. Nok~enfreesunit.

het elektriscfle gedeelte. De elektro
nisehe apparatuur isondergebracht
in eenafzonderlijke kast (fig. 11), die
tevens de' motor met de twee teltrom
mels bevat (fig. 12).
Oak hier is zoveel mogeJijk gewerkt
met ,handelscomponenten, zoals de,
ponsbandlezer, de voedingskasten van
de stappenmotoren ,en een aantal elek-
tronische bouwstenen. .

De elektronische uitrusting van het eer
ste prototype bleek te gevoelig te zijn
voor storingen veroorzaakt door andere
machines. Uiteindelijk ,heeft dit ertoe
geleid dat deze uitrusting geheel ver- 
vangen is. In de nieuwe uitrusting is
georuik gemaakt van de reeds lang
verkrijgbare bouwstenen type 'Norbits
60' van' Philips. Ze zijn weinig gevoe
lig voor storingen, terwiji de schakel
snelheid voor de gevraagde toepassing
meer dan voldoende is. De elektro-·
nische teller is opgebouwd met com-

'.poneilten van de zogenaa~de '50
serie', eveneens van Philips. Ais foto- ,
eellen werden silieium-foto-transistorEln
BPX-25 gebruikt. Deze kunnen recht
streeks een Norbitschakelen.
In figuur 13 is het symboolvan eeri "
NOR 60-blokje gegeven met de bijbe-
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tabel II.

2° 2° 2 1 2 1 22 22 23 23

1 + + + +
2 + + + +
3 + + + +
4 + + + +
5 + + + +
6 + + + +
7 + + + +

Xo X, x2 x3 T

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0

2 0 0 1 0 0

3 0 0 1 1 0

,, ., I I I I

I II I I I I :
I II I I I I I
I II I I I I

~

tallen 1 tot 15. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van voorwaarden, zoals tabel
II geeft voor de getallen 1 tot en met 7.
In deze tabel betekent 20: niet 2°. Zo
wordt het getal 1 gevormd ~it 2°, 21, ~
en :fl.
In figuur 16 is het gedeelte van het
schema gegeven, dat de omzetting
tot de getallen 1 tot 7 bevat. NOR 1
moet het getal een gaan vormen. Daar
toe zijn drie ingangen verbonden met
de uitgangen van de versterkers, die
respectievelijk 2°, 2"1 en 2'! geven. De
vierde ingang is verbonden met de foto
cel die de krans met een gaatje aftast
op de teltrommel van de interpolator.
Door het draaien van de trommel komt
op deze ingang een impulsvormige
spanning. Deze kan aileen door NOR 1
worden doorgegeven als de andere in
gangen nul zijn. Op analoge wijze wor
den de getallen 2 tot en met 7 gevormd.
De uitgangen van de NOR's 1-7 zijn via
diodes met elkaar verbonden en wor
den als ingang gebruikt van een NOR
die de impulsvormige spanning aileen
doorlaat als :fl nul is. De uitgang van
deze NOR is gekoppeld met de ingan-

12. Uitschuifbare lade met motor en tel
trommels.

13. NOR-element, symbool en waarheids
tabel.

van die fotocel wordt de bovenste in
gang van NOR A nul. De uitgang A
wordt nu een, als ook de zogenaamde
setlijn nul is. Hierdoor wordt een ingang
van NOR B Mn, en de uigang van B
nul. Als de resetlijn nul is, zal de uitgang
van NOR C Mn worden. Deze spanning
wordt teruggevoerd naar een tweede
ingang van B. Zodra kanaal1 niet meer
wordt belicht, slaat de uitgangsspan
ning van A om naar nul. Omdat B dan
een een en een nul krijgt toegevoerd,
blijft de uitgang ongewijzigd een nul.
De schakeling van B en C vormt een
zogenaamd geheugen. Het tijdstip van
aflezen van kanaal 1 wordt bepaald
door de setlijn. Aileen als deze nul is,
kan dit plaatsvinden. Voorwaarde hier
voor is dat de ponsband aileen in stil
stand afgelezen mag worden. De uit
gang van NOR C wordt naar twee ach
ter elkaar geschakelde omkeerver
sterkers geleid. Deze zijn nodig, omdat
de uitgangen verbonden moeten wor
den met de ingangen van 8 NOR's en
een gewone NOR maximaa:l 6 andere
NOR's kan sturen. Vlak voordat de
nieuwe informatie uit de band afgele
zen wordt, moet het geheugen gewist
worden. Dit wissen gebeurt met
een reset-impuls op de tweede in
gang van NOR C. De schakeling ach
ter de kanalen 2, 3 en 4 is gelijk aan die
achter kanaal 1.
Het tweetallig systeem van de pons
band moet omgezet worden in de ge-
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17. Vast opgestelde frees.

waardige van figuur 17. Een vlakke nok
schijf met een slingervolger (fig. 18)
wordt op de machine nagebootst vol
gens figuur 19. Een verklaring hiervan
wordt gegeven in [3]. De draaitafel
wordt hierbij op een kruisslede ge
plaatst, waarvan de langsslede met een
in lengte verstelbare hefboom aan het
bed van de freesbank is verbonden.
Ruimtelijke nokken, zaals komschijven
(fig. 20) worden volgens de methode
op figuur 21 gemaakt. De draaitafel
wordt daarbij met de vlakke zijkant op
de kruisslede gemonteerd. Komschij-

verbindingspunt blok NOR's voor
de getallen 8 tot en met 15

omkaer - vQ:rsterka rs

2

_ 2' 2°
2 2

3

-20
2 2 2'

~4

- 2°

2 2 2'

t5

,20
2 2 2

6

2 2
2' 2°

7

ccntcl pulsen per omwenteling
van de interpolctiCl-trommel

~ - 2°22 2' "--_.r---,
1 f--I-3>I--,

15. Schakeling vaar amzetting digitale af

lezing tot getallen 1 ... 7.

16. Bewegende freeshauder.

14. Deelschakeling achter kanaal 1.

reset SLset 1..f

kcnccl 1

2°

bCllicht =0

gen van twee NOR's, die de draairich
ting van de stappenmotor van de tan
gensliniaal moeten gaan bepalen. Een
van deze NOR's wordt daarvoor ge
blokkeerd door een ingang een te ma

ken met een commando uit kanaal 6
van de ponsband of door het indrukken
van een schakelaar. leder van deze
NOR's wordt gevolgd door een om
keerversterker, die de impulsen door
geeft naar een impulsvormer van de
stappenmotor SM-1. Deze stappen
motor kan ook apart bediend worden.
Dit is nodig om de machine vooraf te
kunnen instellen. De stappenmotor
ontvangt dan impulsen vanuit een os
cillator, die uit drie NOR's bestaat. De
oscillatiefrequentie wordt bepaald door
de grootte van de toegepaste conden
satoren. De slede van de tangensliniaal
verplaatst zich naar links of naar rechts
als een van de drukknoppen D1 of D2
ingedrukt wordt. Het blok NOR's, dat de
getallen 8 tot en met 15 vormt, is op
analoge wijze opgebouwd als dat voor
1 tot en met 7. Dit blok is ook met de
ingang van de twee draairichting be
palende NOR's verbonden.
Ook de andere stuurschakelingen in de
machine zijn met NOR's uitgevoerd.
Het samenstellen van een logische
schakeling met deze bouwstenen bleek
bijzonder eenvoudig. De elektrische
uitrusting kon zander hulp van een
elektrotechnicus worden ontworpen,
uitgevoerd en beproefd.

de verschillende nokvormen die ge
maakt kunnen worden

Het is in het algemeen aan te bevelen
om de frees dezelfde relatieve baan
ten opzichte van de nok te laten volgen
als straks de nokrol zal doen. Bij een
normale freesbank is de frees vast op
gesteld. De aanbevolen werkwijze kan
dan gevolgd worden door gebruik te
maken van kinematische principes, zo
als gestelverwisseling. Zo wordt de
situatie van figuur 16 in de machine ge
realiseerd door de kinematisch gelijk-

\
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18. Bewegende freeshouder.

yen met een slingervolger (fig. 22) wor
den gemaakt volgens figuur 23.

de benodigde investeringen

De machine is zoveel mogelijk opge
bouwd uit normaal in de handel ver
krijgbare onderdelen. De kosten hier
van bedragen ongeveer f 20000,-. De
maakkosten van de andere delen en de
montagekosten bedragen eveneens
ongeveer f 20000,-. Hierbij is geen
rekening gehouden met de ontwikkel
kosten.

21. Vast opgestelde frees.

19. Vast opgestelde frees.

voorlopige resuttaten

de stijfheid van de machine

De stijfheid heeft lange tijd een pro
bleem gevormd. Het frezen veroorzaak
te ontoelaatbare trillingen, waardoor de
geleidingen van de sleden insloegen.
Dit was vooral het geval bij het Jrezen
van staal. Gietijzer gaf minder proble
men. Het bleek· nodig de kruisslede
door een zwaardere te vervangen. Ook
een aantal andere delen moest verste
vigd worden. Na deze veranderingen

';jn slal;sche fl;ngen gedaan. De

22. Bewege"de "je'houde,

20. Bewegende freeshouder.

stijfheid tussen frees en werkstuk be
draagt nu met de tangensliniaal onder
nul graden ongeveer 5.107 N/m en on
der 45 graden ongeveer 3.107 N/m.
Voorlopige proeven tonen aan, dat dit
bij deze relatief kleine unit voldoende
is om bij het nafrezen een goede opper
vlaktegesteldheid te geven.

de bereikbare nauwkeurigheid

De afwijking van het nokprofiel heeft
verschillende oorzaken. De belangrijk
ste zij~:

23. Vast opgestelde frees.
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24. Afwijkingen ontstaan door de toegepas

te methode.

a. de grootte van de discrete slede
stappen
b. de interpolatiemethode
c. de aanwezige wrijving en de voor
spankrachten
d. de afstelling van de machine
e. de dynamische verschijnselen door
het freesproces.
a. Zoals in de beschrijving van het
interpolatiesysteem vermeld, liggen het
beginpunt en het eindpunt van een
interval maximaal een halve sledestap
buiten de gewenste positie. De groot
ste sledestap is 0,01 mm. De tangens
liniaal is dan onder 45 ° geplaatst.
Meestal wordt een kleinere hoek ge
bruikt.
De stapsgewijze beweging van de frees
maakt dat het oppervlak bestaat uit rug
getjes met daartussen dalen (fig. 24).
De hoogte van zo'n ruggetje 0 bedraagt
0= L1 ~/(8 Rr • cos2 a)[41.
Hierin is Rr de radius van de frees, L1 x
de lengte van de onderverdeling van het
interval en a de hellingshoek van de

\ kromme. Voorbeeld: Een nok met een
\ radius Rn = 125 mm; een interpolatie

interval van 0,1 0 en Rr = 10mm.
De lengte van het interval is 125 x 2111
/3600 = 0,218 mm. Bij a = 30 ° wordt
het aantal sledestappen 13 en dus L1 x
= 0,218/13 = 0,0168 mm. Uit de for
mule voor 0 voigt 0 =0,0047 Jim.
Ais in een interval een sledestap geno
men wordt, is L1 x = 0,218 mm en a =

2,6°. Dit maakt dat dan 0 = 0,6 Jim.
b. De interpolatiemethode geeft twee
bronnen van afwijkingen. In het interval
wordt een rechte benaderd, die zelf ook
een zekere afwijking heeft ten opzichte
van de gewenste kromme. Deze krom
me is in werkelijkheid de baan van het
middelpunt van de nokrol. De grootte
van de afwijking hangt af van de lengte
van het interval en van de gemiddelde
kromming van de kromme in dat inter
val. Deze kromming zal altijd groter zijn
dan de radius van de frees, omdat an
ders ondersnijding van het nokprofiel
optreedt. Met het oog op de drukspan
ning van Hertz in het contactpunt tus
sen nokrol en nokprofiel, is het aan te
bevelen deze kromming groter te hou
den dan de freesdiameter. Hierdoor is
de afwijking van de rechte ten opzichte
van de gewenste kromme meestal veel
kleiner dan 1 Jim. Bij het reeds genoem
de voorbeeld geeft een kromming van
twee maal 10 mm over een intervalstuk
van 0,218 mm een afwijking van 0,3

Jim.
De tweede bron van afwijking is de be
nadering van de rechte zelf. Uit figuur
24 voigt dat het freesresultaat gezien
kan worden als volgend uit een frees
waarvan het middelpunt zich beweegt
langs twee rechten, evenwijdig aan
A-B met een afstand tot A-B van een
halve sledestap maal cos a. Men kan
het ook zien alsof het middelpunt van
de frees zich langs de rechte A-B ver-

10

plaatst en de freesdiameter vergroot is
met een sledestap maal cos a.
De onder a en b genoemde bronnen van
afwijkingen kunnen sam en een afwij
king veroorzaken, die maximaal €len
sledestap ofwei 0,01 mm bedraagt.

c. De wrijving tussen de machinedelen
samen met de voorspankrachten ma
ken dat de slede onder de draaitafel met
een zekere hysteresis door de stappen
motor heen en weer wordt bewogen.
Deze bedraagt ongeveer 0,5 sledestap,
ofwei ongeveer 5 Jim.

d. Zoafs vermeld onder 'de uitvoering
van het interpolatiesysteem' kunnen
bij gebruik van de standaardponsban
den de rusthoeken afgesteld worden
met een stapgrootte van 0,1 0. De daar
bij toe te passen commandohoeken
worden theoretisch gerealiseerd met
een nauwkeurigheid van 0,005 0.

De beginradius van de nok wordt met
de dwarsslede van de freesbank inge
steld. De hefhoogte voigt uit de Qver
brenging via de instelbare tangens
liniaal.

25. Het voorfrezen van een gietijzeren schijf

met een ruwfrees.
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e. Hetfrezen zelf is een dynamisch pro
ces, dat altijd aanleiding geeft tot tril
lingen. Het belangrijkste euvel hiervan
is de verslechtering van de oppervlak
tekwaliteit. In tweede instantie zal dit
ook de afmetingen van de nok be'in
vloeden. Om de trillingen te beperken,
wordt het werkstuk voorgefreesd met
een kleine ruwfrees (fig. 25) en twee
maal nagefreesd met een frees met on
geveer dezelfde diameter als de te ge
bruiken nokrol.

slotopmerkingen

Het prototype is opgezet als een reia
tief kleine machine. De maximumdiame-

ter van de te vervaardigen nok is 250
mm, de grootste hefhoogte 100 mm.
ledere freesbewerking duurt ongeveer
tien minuten. De standaardponsbanden
worden in plastic uitgevoerd, waardoor
de levensduur lang is.
De gestelde uitgangspunten zijn gerea
liseerd in deze machine. Binnen zekere
grenzen kunnen de meeste nokvormen
gemaakt worden: Van de nokken die er
niet op gemaakt kunnen worden, is de
bekendste de weinig gebruikte toro'ide
nok, die weI toegepast wordt in draai
tafels met een intermitterende bewe
ging.
Voor schuifnokken is de machine min
der geschikt, omdat met poolcoordina
ten gewerkt wordt. Daarom kan dan niet
met standaardponsbanden gewerkt
worden, maar zijn speciaal berekende
ponsbanden nodig.
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INSTRUCTIONS
for

SLO-SYN® TRANSLATOR
Type TM600
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INSPECTION
When unpacking the SlO·SYN Translator, examine the unit
carefully for any shipping damage. The "Damage and Short·
age" instruction packed with the unit outlines the procedure
to follow if any parts are missing or damaged. Check to see
that the following items have been received.

~. 1. Sl().SYN Translator Type TM600.

2. Eight terminals for #6 screws, accept #14-#16 wire,
Superior Electric part number 8244-009.

3. One terminal for #8 screw, accepts #14·#16 wire, Superior
Electric part number 8244-002.

4. Base speed control potentiometer, 10K ohms, 'h watt, lin·
ear taper, Superior Electric part number 144664-004.

5. High speed control potentiometer, SOOK ohms, If. watt,
CCW audio taper, 10 tum, Superior Electric part nUmber
201893.QOI.

DESCRIPTlON
The TM600 is an open chassis unit wl'tictt incOf1'Ot'lttes a
doC power supply together with the sequencing and switching
logic needed for bidirectional control of a SlO·SYN Stepping
Motor. It will drive a SlO·SYN motor in either the half·step
(0.90 increments) or the full-step (1.80 increments) mode and
is intended for base mounting.

The TM600 receives pulses from a minicomputer, micro·
processor or similar pulse source and converts the pulses
into the switching sequence needed to drive a SlO·SYN motor
in steps. The external putse source controls the step rate.
direction, acceleration, deceleration and the number of steps
taken. An internal oscillator is also provided for manual or
"off·line" positioning.

\
THE SUPERIOR ELEC'I'RIC COMPAJfY

B ..t.~ol. Connec~icu.t:08010
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SPECIFICATIONS

+3 VDC to +25 VOC
-3 VDC to -25 VDC
3k ohms to 7k ohms

+3 VDC to +25 VDC
-3 VDC to -25 VDC
3k ohm min.

3microseconds max. for
2S VDC Input
3microseconds max. for
25 VDC input
10 microseconds min.
I to 0 transition (trailing edge)
advances motor shaft

open collector output rated at
30VDC max.
OtoO.7VDC
30mA sink max.

.. .... ... 2 microseconds max., 1000
ohms to 30 VDC max.
2microseconds max., 1000
ohms to 30 VDC max.
motor voltage beiow 40 VDC
+ 12 VDC bias voltage
below +9.5 VDC
-12 VDC bias voltage
above -8.5 VDC

open collector output rated at
30VDC max.

. 0to 0.7 VDe
..... 30mA sink max.

2microseconds max., 1000
ohms to 30 VDC max.
2microseconds max., 1000
ohms to 30 VDe max.

Rise TIme· ..

low level .
Loading
Fall TIme

Rise TIme

RiseTIme .,.

low level .
Loading
Fall TIme

PuISf Width
Trigger Edge

Direction Control
High level
Low level ...
Loading

Fault Condition

High Temperature Monitor
High Level

Half·Step/Ful/·Step Mode Selection
High Level open circuit, 3.2 VDC to 6VDC
Low level . 0to 0.5 VDC
Loading 4mA sink max.

low Voltage sense
High level

Temperature Trigger
Conditions logic 1to logic 0 transition

. when heat sink temperature
rises to I9soF ±9°F
(90°C ±5°C)
logic 0to logic 1transition
when heat sink temperature
drops to IG5°F ±9°F
'(74°C ±5°Cl

RS232C COllpatlblelnputlOutput Siplis
Pulse Output

High level +8 VDC to +12 VDC
low level... -8 vec to -12 VDe
loading ..... 3k ohm min.
Fall Time· 1microsecond max.
Rise Time· .. 1microsecond max.
Pulse Width . 10 microseconds min.

-*. Pulse Input Terminals
High level'
low level
loading

~ Pulse Input Requirements
Fall Time·

length: 153A" (4OOmml
width: 13W' (333mm)
height: 10W'126Omm)
541bs. (24.5kg)
120/220/240 VAC !lg~

SO/50 hertz, 12 amperes
maximum
operating: DOC to +55°C air
temperature at fan intake port
storage: _40°C to +85°C

base speed: 0to 1000 pulses
per second (0 to 2000 pulses
per second in half·step mode)
high speed: 200 to 10,000
pulses per second (400 to
20,000 pulses per second in
half·step mode)
±15% or ±50 pulses per
second, whichever is greater,
over stated temperature and
voltage ranges

0.05 to 1.7 seconds, .
potentiometer adjustable
10k ohm, single-turn, linear
taper potentiometer
500k ohm, ten-tum, CCW audio
taper potentiometer

Rise TIme

Stability .

Acceleration and
Deceleration Ranges ....

Base Speed Control

High Speed Control

rmemal Oscillator
Range

Dimensions (Maximum)

Temperature Range .

Weight (Maximum)... .
Power Input Requirement

. m Campatiblelnpat/Oltpat Sipals
,\ Pulse Output .

High level open collector, rated at 30 VOC
low level . 0to 0.7 VDC
loading 30mA sink max.
Fall Time 2microseconds max.,

1000 ohms to +30 VDC max.
2 microseconds max.,
1000 ohms to +30 VDC max.
10 to 25 microseconds-----" Pulse Width .. .. ...

-,. Pulse Input Terminals
. High level................. open circuit, 3VOC to 6VDC
• ,low level' .... ... ::.. :........... Oto 0.5 'DC .--t Pu~~~~~~~ R~q~ire~nt~'" 4mA sink max.

Fall TIme 2microseconds maximum
Rise Time 2microseconds maximum
Pulse Width 10 microseconds min.
Trigger Edge ..... 0 to 1level transition lTraHing

~ edge) advances motor shaft
~-""-"Direction Control

High level .. open circuit, 3.2 VDC to 6VDC
low level Dto 0.5 VDC
loading 4mA sink max.

Base Speed and High Speed On/Off Controls
High level ..... . . open circuit, 3.2 VDC to 6VOC
low level 0to 0.5 VDC
loading 4mA sink max.

2
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INTERFACE CONNECTIONS
All interface connections are made to the 36-terminal con·

I nector on the OscillatorITranslator board. It is recommended
I that these connections be made with shielded cable (Alpha
! Wire Corporation #5313 or #5303; BeldOn Corporation #9541
; or equivalent). #22 or #24 wire is suggested. The wire need

II only be stripped and tinned. Connect one end of the shield to
signal common (pin 31 or 32 on the connector).

For the 2urposes of this discussion, the following terms are
defined.'

I'low levet" for negative logic interface . 0 to 0.5 VDC
'''high level" for negative logic interface. 3.2 to 6 VDC

(
"low level" for RS232C . -25 to -3 VDC
"high level" for RS232C . 3 to 2S VDC

1

For the nejative logic interface. the function is activated
when the Input is at a low level. For RS232C loglc, the func·
tion is considered activated when the input is at a high
level. Terminal numbers for RS232C connectiOfls are given .
in parentheses.

I
i Basa Speed Coatrals
: The 10k ohm potentiometer for base speed controt should be
\ connected to terminals 6, 23 and 24 as shown in Figure 3.
This controt adjusts the internal oscillator base frequency
within a range of 0 to 1000 full·steps or 0 to 2000 half-steps
per second. The oscillator will run at the base frequency set·
ting when the BAS£ SPEED input, terminal 7 (18) is activated.
The translator will drive the motor at base speed whenever
the PUlSE OUTPUT terminal 22 (26) is connected to the
CW PUlSE input, terminal 8 (15) or to the CCW PULSE input,
terminal 10 (13). The required sequence is to first connect
the pulse output terminal to the desired pulse input terminal
and then activate the base speed input.

Acceleration and deceleration are not provided in the base
speed mode since the base speed. by definition. is a rate at
which the motor will start and stop without error. The opti·
mum base speed setting is dependent on motor frame size
as well as external frictional and inertial loading.

I' Hilb Speed CaRtrll
/ Connect the 500k ohm 1G-turn potentiometer supplied to ter·

t minals 4 and 5 as shown in Figure 3. This control adjusts the
high frequency of the oscillator within a range of 200 to
10,000 pulses per second in the fUll·step mode or 400 to
20,000 pulses per second in the half-step mode. Changing the
setting of the base speed control will affect ~e high fre
quency to a small degree. The oscillator will run at the high
frequency setting when the HIGH SPEED input, terminal 12
(14) is activated. The correct sequence is to first connect the
pulse output terminal to the desired input pulse terminal and
then to activate the high speed input. Since the base speed
setting will affect the high speed frequency, recheck the high
speed after adjusting the base speed.

Acceleration and deceleration are provided when operating in
the high speed range. Activating the high speed input will
cause the motor to ramp up from the preset base speed to
the high frequency setting. When the high speed terminal is
deactivated the motor will ramp down and stop.

Bijlage 3
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As an alternative to supplying pulses to CCW PUlSE input,
terminal 10 (13), for countercJockwise rotation, the CCW
DIRECTION input, terminal 9 (16) can be used to control direc- '\
tion with pulses being supplied only to CW PULSE input, ter·

\
minal 8 (15). With pulses supplied to the CW PULSE input the
motor will turn clockwise (as determined facing the name
plate end of the motor) when CCW DIRECTION is deactivated
and counterclockwise when CCW DIRECTION is activated.

Stap-Mode Sliectio.

IThe translator is normally in the fulI·step mode. The half-step
mode is selected by activating the HALF-STEP input, terminal
11 (17). In the full-step mode each input pulse results in a
motor step increment of 1.80

• In the half·step mode, the step
increment will be 0.90

•

In the full-step mode, the windings are energized in a four
step sequence as shown in the following chart.

SWlTCHIN8 SEQUENCE
fULL-mP, TWO .,NDIMS 011 MOII£

IIOTOI LUD 01 1111I......
IWITCIl...

STII't ID W111T11U1 ..IU/II._ ....
II) P» 14)" III

1 011 OFF OFF ON

2 011 OFF 011 OFF

3 Off ON 011 OfF
4 Off ON OFF 0It

1 ON OFF OFf 011

t Provides clockwise IItaft rotatloll .. lliewed front -elIate IIId of IllOtor.
Fot COUAtarclclcllwile rotatioll, awitcllillC at... will 1M performed 1ft tile teo
_onI....

When the translator is operating in the half-step mode, the
windings are energized in an eight-step sequence as shown in
the switching sequence chart for half-stepping.

IIALF STEP .011£

IWlTClIIIII
...... LUD • TRIll.....

STII't au WII.TIIUI ..ITEI._ ....
(1) (I) (4) III

1 OFF OFF Off ON

2 011 OFF OFF ON

3 Off OFF Off OFF

4 Oft Off ON OFF

5 Off OFF 011 OFF

• OFF Oft Oft OFF

7 OFF Oft Off OFF

• OFF Oft OFF ON

1 OFF OFF Off ON

t Provid.. clockwise sllift rotetlOll .a vllwed from _p.lte IlJlI of 1lIOtot.
Fot _terclocllwlH rotatloll. awitdlilll atllli will be lNIrionaed ill tile teo
~lonI~· .

Use of the half step operating mode provides greater posi
tioning resolution together with a lessening of the effect of
primary motor resonance.

Since mode selection must not be switched while the motor
is stepping, it is suggested that this function be hard-wired.
For half-step mode selection, connect the HALF·STEP input
terminal 11 to Vo terminal.31, or connect the RS232C HALF
STEP input terminI! un to +12V, terminal 21
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Nach Iangjahriger Ertahrung in der Hoch
leistungselektronik fur SChrittmotoren
Antrieb. bietet ZebOtronics Ansteuerein
heitan, die den industriellen Anforderu~

gen gerecht werden.
Dar Schrittmotor und die SChrrttmotor
Treiberstufe mOSsen als eine 8nheit
betrachtet werden.

Grundbegriffe wfe: SChrittfrequenz,
Resonanz, Start-Stop, Hoch- und Ablaut,
Hochgeschwindigkeitsbereich, Halte
moment und SChrittwinkel, sind variabel
und kOnnen uber die Ansteuerelektronik
beeinfluBt bzw ge8ndert werden.

Die Leistungsfahigkeit des SChrittmotors
h8ngt von dar Art dar Stromversorgung
und dar Motoransteuerungsaftab.

Bei der Zebotronics Bipolar Chopper
Ansteuereinheit wird bei gegengetak
tetem SChaltbetrieb jeweils eine Phase
von der Motorwicklung voll bestromt,
nach einem Motorschritt wird der Strom
in entgegengesetzter Richtung durch die
SChaltung gefUhrt Damit erreicht man,
daB das gesamte Kupfervolumen im
Motor benutzt wird.
Diese Art von Ansteuerungen ist von der
Schaltung her etwas aufwendiger, erreicht
jedoch ainen hOheren Wirkungsgrad.

Die Vorteile gegenuber den konventio
nellen Konstantstrom-Ansteuerungen
sind folgeOOe:

• HOhere Drehmomentfrequenzkenn-
linien des SChrittmotors

• Hohere Start-Stop-Frequenz
• HOhere Beschleunigungszeiten
• HOherer Wirkungsgrad des Antriebs-

systems.

1m Prospekt sind auBerdem Zebotronics
Rampengenerator und Vorwahlzahler
enthalten

Wslche Antriebsprobleme Sie auch
immer zu losen haben, wir helfen Ihnen
mit individuellen LOsungen.

Schreiben Sie uns Ihre Wunsche.

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

•
\,
1
I
t

Zebotronics - Schrittrnotoren GmbH
""'utlenthaterstr88e 10 . 8000 Mlinchen 71 Telefon 089/797061 . Telex 5212913
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Ansteuereinheit
SE 11 ...60 I SE 11 ...120

~
32 Pol VG Leiste ~~ ~

~iS~,~ ~!
I : 1~-~
~------~---------- 1 l ~I I,...:

~-----------------' ~Die Abmessungen der Sene SE 11 ..120 ~
entsprechen SE 11.12160

Mechanische Abmesaungen On mm)
SE 11 ...60 / SE 11 ...120

ennennstrom kurzzeitig von 20% angehoben 0 0 0
rden. 1-"'-""" DO DO-ektronische Obertemperatursicherung: Bei Ober- V ~
hreiten einer Ki.ihl·KOrpertemperatur von ca.

§g 0°C erfolgt eine automatische Abschaltung des 11\
8·stungsteils. 1=-c:::J-

t- -c:::J- ....
90,1.8° - UmSChaltung tiber ein extemes Logik- t-

gnal mOglich. f= ~Clc:J
tregen: ermOglicht das Abschalten des Lei- to~ CJ c::::J 0 0

ungsteils durch ein Logiksignal. 160
ine zusatzliche Logikstromversorgung notig. 169

Die elektronischen Ansteuereinheiten der serle
SE 11 ...60 und SE 11 ...120 arbeiten nach dem
Bipolaren Kontaktstrom-Prinzip und eignen sich zum
Ansteuern von 4-Phasen-5chrittmotoren mit einem
Nennstrom von 3-12 Ampere pro Phase.

Die gesamte Ansteuereinheit ist im Europaformat
(DIN 41494/2) von 100 x 160 mm eingebaut und ver·
tugt tiber eine 32-polige AnschluBleiste nach
DIN 41612 bzw. VG 95324.

Die besonderen Vorteile dieser serle sind:

e Automatische Stromreduzierung auf 70% des
Phasennennstroms im Stillstand.

e 8eJ<tronische Uberstromsicherung, beim Auftreten
von KurzschlOssen der Motorphasen unterein·
ande/; gegeneinander oder nach Masse schaltet
die Ansteuereinheit automatisch abo.::.:......_----'

e Oberregen: uberemeXternes Logiksignal kann der
Phas
we
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EN-poort met genegeerde
uitgang ("NAND")

O~poort met genegeerde
ultgang ("NOR")

exclusieve-0F-poort

Xl. L;~:1D

monostabiel element

vertragingselement

gestuurd vriJ-lopend astabiel
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Gebruikte schemasymbolen (overname uit: NEN 5152)
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