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In november 1984 kwam aan de Technische Hogeschool Eindhoven een luchtgela

gerde xy-tafel, op graniet basis, gereed ais het resultaat van een samen

werkingsproject tussen het Laboratorium van Lengtemeting en de firma Pelt &

Hooykaas BV te Helmond.

Het concern Pelt & Hooykaas bedrijft sinds 1891 handel in natuursteen en

bouwmaterialen, en heeft vestigingen in Vlissingen, IJmuiden en Helmond. De

vestiging in Helmond werd in 1981 opgericht met als doel het vervaardigen

van granieten vlakplaten en componenten, met zeer enge toleranties, die hun

bestemming vinden bij fabrikanten van meetmachines en printplaat-boormachi

nes. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de xy-tafel door M.G.M. Lammers

[1,2J werd de eerste aanzet gegeven tot de oprichting van een nieuwe afde

ling binnen de Helmondse vestiging, met ais hoofdaktiviteit het ontwikkelen

en vervaardigen van bewegingssystemen op granieten geleidingen met luchtla

gering. De kracht van deze jonge dynamische afdeling is, dat de bewegings

systemen in elke gewenste uitvoering leverbaar zijn, op basis van de speci

fieke wensen van de afnemer.

Fig. 1.1 De xy-tafel.

De xy-tafel, afgebeeld in fig. 1.1, wordt bestuurd vanuit een IBM Personal

computer (met 8088 microprocessor), waarop een proportionele stappenregeling
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ten behoeve van de positie is geimplementeerd. Aan de belangrijkste eis (de

slede moet binnen een micron positioneerbaar zijn) wordt niet voldaan. Debet

hieraan zijn o.a. de "eenvoudige " opzet van de besturing en de trage inIe

zing van de teruggekoppelde signalen (in BCD-code). Voor een volledige be

schrijving van de xy-tafel wordt verwezen naar lit. [1,2].

In dit rapport wordt een marktonderzoek naar CNC-besturingen beschreven.

Het zelf ontwikkelen van een CNC-besturing is nameIijk een kostbare en tijd

rovende bezigheid. Eerst is er een literatuuronderzoek verricht naar CNC

besturingen waarvan een korte samenvatting is gegeven in hoofdstuk 2. ver

volgens zijn er een aantal eisen en keuzecriteria opgesteld op basis waarvan

een aantal besturingen op hun toepasbaarheid zijn onderzocht (hoofdstuk 3).
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BESTURINGSSYSTEMEN.

2.1 Inleiding.

In algemene zin is het besturen van een proces het beheersen van de proces

variabelen. Het gedrag van het bestuurde proces wordt op een dusdanige wijze

beinvloed, dat er een gewenst resultaat wordt bereikt. Het gewenste resul

taat is bijvoorbeeld het stabiliseren van een proces, hetgeen men vaak aan

treft in de warme werktuigbouwkunde en de procesindustrie, maar wat ook in

de koude werktuigbouwkunde voorkomt, zoals bij het verspaningsproces. Een

ander gewenst resultaat is het laten volgen van een ingangsgrootheid (de ge

wenste waarde) door een uitgaande grootheid (de werkelijke waarde), hetgeen

vooral bij gereedschapswerktuigen zijn toepassing vindt.

In dit hoofdstuk wordt het besturingsprobleem van de xy-tafel behandeld. De

besturing is er samen met de kwaliteit van de aandrijvingen, meetsystemen,

asgeleidingen en de signaalversterkers en -omvormers voor verantwoordelijk

dat de slede een opgegeven positie met gewenste nauwkeurigheid bereikt of

een opgegeven baan beschrijft. Daar de besturing slechts een onderdeel is

van een groter geheel, wordt getracht de behandeling van het besturingspro

bleem te laten plaatsvinden in samenhang met de reeds eerder genoemde compo

nenten. Ook de toepassing van de xy-tafel, en zijn uitvoeringsvorm spelen

een grote rol bij de keuze van een besturing. Wanneer men er aIleen eenvou

dige positioneringen met lage positioneringsseisen mee uit wenst te voeren,

kan er wellicht worden volstaan met een PLC-sturing, terwijl ook aan de kwa

liteit van de aandrijvingen lagere eisen kunnen worden gesteld. Naarmate er

een hogere nauwkeurigheid vereist is, en de bewegingen die slede uit moet

voeren complexer zijn, zal ook de besturing meer uitgebreid moeten zijn. Het

is vaak wenselijk dat de besturing ook nog andere functies kan vervullen,

zoals de bewaking en controle van procesvariabelen.

2.2 Overzicht besturingen.

Besturingen voor gereedschapswerktuigen zijn als voIgt onder te verdelen:

Hardware controllers.

Deze besturingen verwerken de informatie van het uitgangssignaal en het in

gangssignaal met behulp van logische funkties (bijv. OR en AND) op basis van
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logische netwerken en logische elementen uit de schakeltechniek. De infor

matieverwerking resulteert meestal in de aan/uit conditie van een stuursig

naal.

Programmable controllers.

Een programmable controller werkt op soortgelijke wijze als de hardware con

troller, maar dan op basis van de microelektronica. centraal in de program

mable controller staat een microprocessor, die logische bewerkingen uit kan

voeren op de ingangssignalen, en op basis daarvan uitgangssignalen kan gene

reren. De instructies, die de microprocessor hiervoor dient te ontvangen,

zijn in de vorm van een programma opgeslagen in het geheugen. Bovendien be

schikt de microprocessor over al dan niet conditionele sprongfuncties, waar

mee de loop van het programma, al naar gelang de toestand van de ingangssig

nalen, op een door het programma voorgeschreven wijze veranderd kan worden.

Wordt er een verandering vereist in het bewegingspatroon van de bestuurde

machine, dan moet het programma in het geheugen gewijzigd worden. Dit maakt

de programmable controllers een stuk flexibeler dan de hardware controllers,

waarbij het hele schakelschema omgegooid moet worden, hetgeen zeer tijdro

vend kan zijn. Bij de programmable controller wordt het programma stap voor

stap uitgevoerd, meestal in enige cyclustijden, waardoor er sprake is van

seriele processing. Bij hardware besturingen kunnen meerdere signaaltoestan

den tegelijkertijd worden verwerkt: parallelle processing.

Afloopsturingen (0: Ablaufsteuerugen)

Bij deze besturingen worden de schakeltoestanden stapsgewijs afgewerkt. De

volgende stap kan pas worden uitgevoerd, als er aan de schakelvoorwaarde van

de vorige is voldaan. Dit in tegenstelling tot de eerder genoemde besturin

gen, waarbij elke schakeltoestand op elk moment uitgevoerd kan worden. Een

voorbeeld van dit soort besturingen is de nokbesturing, waarbij de schakel

conditie gerealiseerd wordt door het aanwezig zljn van een signaal afkomstig

van een eindschakelaar, die tegen een nok loopt.
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Fig. 2.2.1 De werking van de hardware- en proqrammable-controller

Numerieke besturingen.

Bij de bovenstaande besturingen werd de af te leggen weg van de slede inge

steld door middel van nokken, schakelaars en logische schakelingen. De om

steltijden bij deze besturingen zijn zeer hoag, daar de hardware vaak in

zijn geheel moet worden aangepast. Bij numerieke besturingen is aile infor

matie, welke nadig is vaor het bewerken van een werkstuk, opgeslagen in een

bewerkingsprogramma, dat aIle bestuursinformatie in alphanumerieke vorm

bevat. Numerieke besturingen zijn gebaseerd op de moderne halfgeleider-elek

tronica. Ze beschikken over logische en rekenkundige bouwstenen, complexe

geheugens en microprocessors, waardoor ze zowel logische als rekenoperaties

kunnen uitvoeren. De logische funkties dienen evenals bij de programmable

controllers voor het bedienen van aan/uit schakelaars (bijv. ten behoeve van

de koeling). De rekenkundige bewerkingen vinden plaats bij o.a. het maken

van interpolaties, en de verwerking van het bewerkingsprogramma. Wanneer er

een totaal ander werkstuk bewerkt dient te worden, hoeft men slechts het
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bewerkingsprogramma aan te passen. Hierdoor bezitten de numerieke besturin

gen een veel grotere fIexibiIiteit dan aIle eerder besproken besturingen.

Afhankelijk van de uivoeringsvorm van de numerieke besturingen, en dan

vooral gelet op de uitgebreidheid en de mogelijkheden van de toegepaste

microprocessor kan men de volgende types onderscheiden:

* NC (E: Numerical Control)

* CNC (E: Computer Numerical Control)

* DNC (E: Direct Numerical Control)

Waarbij CNC in principe op dezelfde W1Jze werkt als NC, de conventionele

numerieke besturing, maar waarbij veel van de NC hardware is vervangen door

software modules aan het werktuig, waardoor CNC besturingen een hogere

flexibiliteit bezitten, en eenzeIfde CNC besturing gebruikt kan worden voor

uiteenlopende gereedschapswerktuigen zonder dat de hardware hoeft te worden

aangep~st. Van DNC besturingen spreekt men wanneer meerdere al dan niet

samenwerkende machines bestuurd worden door een centrale computer.

2.3 Algemene kenmerken numerieke besturingen.

In het eerste hoofdstuk zijn een aantal eisen opgesomd waaraan, de xy-tafel

en zijn besturing aan moe ten voldoen. Het spreekt voor zich dat van de be

sproken besturingen, de numerieke besturing het meest geschikt is. In het nu

volgende zal uitgebreid worden ingegaan op de algemene kenmerken van een nu

merieke besturing. De opbouw van een numerieke besturing is weergegeven in

fig. 3.2.1. Meer specifieke besturingen, en hun eventuele toepasbaarheid

voor de xy-tafel, komen aan de orde in hoofdstuk 3. De taken die een nume

rieke besturing moet vervullen zijn:

a) Rekentaak.

De informatie in het bewerkingsprogramma moet worden verwerkt tot bestu

ringssignalen voor de aandrijving van de slede, maar ook van bijvoorbeeld de

hoofdspil in geval van verspanende bewerkingen, of een fysisch bewerkings

proces, zoals bij laserbewerkingen.
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b) Regeltaak.

Het resultaat van de besturingssignalen moet continu door terugkoppelling

worden gecontroleerd en bijgesteld (terugmelding van positie en snelheid).

c) Logische taak

Het interpreteren van signalen afkomstig van aan/uitschakelaars (bijvoor

beeld voor de bewaking van de koelvloeistof) en foutmeldingen.

De informatie bewerking.

Het bewerkingsprogramma bevat aIle besturingsinformatie die noodzakelijk is

om een werkstuk te kunnen bewerken. Deze besturingsinformatie betreft:

* De coordinatenstelsels.

* Gewenste posities.

* Gewenste snelheden.

* De wijze waarop de positie gemeten wordt: incrementeel of absoluut.

* Gewenste contour, die de slede moet beschrijven. En de interpolato-

ren, die daarvoor nodig zijn.

* Gereedschap.

* Hulpfuncties (meestal logische funkties).

* Programmeercommando's, die het verloop van het bewerkingsprogramma

in goede banen moeten leiden.

Het bewerkingsprogramma kan op verschillende manieren worden ingegeven:

* Met de hand direkt aan de besturing.

* Met behulp van informatiedragers zoals pons- en magneetbanden.

* Uit het geheugen van een computer die on-line op de besturing is

aangesloten.

De struktuur van een dergelijk programma is vastgelegd in de norm DIN 66025.
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Fig. 2.3.1 De struktuur van een numerieke besturing.

Centraalin de besturing staat een processor (de accumulator), een intern

besturingsorgaan en een geheugen (zie fig. 2.3.2).
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Fig. 2.3.2 Principe opbouw van een microcomputer
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Ret regelen en/of sturen van bepaalde grootheden, zoals positie en snelheid,

is meestal geen continu, maar een discreet proces. De processor heeft enige

tijd nodig om de stuurgrootheden te berekenen op basis van de gewenste en

gemeten waarden. Daardoor komen de stuurgrootheden slechts op discrete tijd

stippen vrij, waarop de gewenste en gemeten waarden worden ingelezen, het

geen bemonsteren heet. Wanneer het gemeten signaal analoog is, wordt het

eerst door een ADC (E: Analog Digital Convertor) gestuurd. De digitale

stuurgrootheden worden omgevormd tot ana loge signalen met behulp van recon

structiefilters. Om een volledige reconstructie mogelijk te maken, moet de

bemonstering in overeenstemming met het theorema van Shannon plaatsvinden.

De bewegingen van de slede zijn als voigt onder te verdelen:

- Puntbesturinq

Deze besturingen worden gebruikt voor eenvoudige positioneerdoeleinden, zo

als boren en puntlassen. Bij puntbesturingen mag gedurende de beweging het

werkstuk niet in contact zijn met het gereedschap, omdat het eindpunt op een

ongecontroleerde manier wordt bereikt.

- Lijnbesturingen

Hierbij wordt het eindpunt via een rechte lijn bereikt. Er is onderscheid

tussen eenvoudige lijnbesturing, waarbij aIleen as-parallelle bewegingen

kunnen worden gemaakt, en uitgebreide lijnbesturingen waarbij de beweging

volgens elke willekeurige rechte kan worden uitgevoerd. Eenvoudige lijnbe

sturingen vinden hun toepassing o.a. bij cilindrisch draaien en as-parallel

frezen, uitgebreide baanbesturingen o.a. bij conisch draaien, en frezen van

schuine lijnen.

- Baanbesturingen

Hierbij zijn bewegingen volgens willekeurige contouren mogelijk, hetgeen

zijn toepassing vindt o.a. bij draaien, frezen en snijbranden.
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Fig. 2.3.3 Punt-, lijn-, en baanbesturing.

Bij uitgebreide lijnbesturingen en baanbesturingen zijn zogenaamde interpo

latoren vereist, die de bewegingen van de afzonderlijke assen coordineren.

De coordinaten van de slede, betrokken op deze assen, zijn namelijk functio

neel afhankelijk van elkaar. Omdat de meeste gewenste contouren in de prak

tijk opgebouwd zijn uit lineaire en cirkelvormige segmenten, moeten vooral

deze figuren goed beschreven kunnen worden. Geavanceerde besturingen bezit

ten bovendien ook nog parabolische, elliptische en/of spline-interpolatoren.

De voorwaarden, waar een goede interpolator aan moet voldoen, zijn :

- De berekende contour moet zo goed mogelijk de gewenste contour van het

werkstuk benaderen.

- De baansnelheid moet langs de hele contour constant blijven.

- De invoer moet zo klein mogelijk zijn, bijv. de coordinaten van het begin-

en het eindpunt van de contour, en andere paramete~s, zoals de coordinaten

van het middelpunt en baansnelheid in geval van circulaire interpolatie.
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Het eindpunt moet zeer nauwkeurig bereikt worden, opdat geen opsomming van

positiefouten plaatsvindt.

Voor de beschrijving van de werkingswijze van interpolatoren wordt verwezen

naar de literatuur [3] en [4].

Meestal wordt er gebruik gemaakt van software interpolatoren, waarbij de in

terpolatie wordt uitgevoerd door de processor. Omdat interpoleren veel re

kentijd vergt, worden ze ook weI hardwarematig uitgevoerd.

In het voorafgaande werd er van uitgegaan, dat de stuurgrootheden steeds

naar de besturing worden teruggekoppeld, hetgeen niet altijd het geval

hoeft te zijn. In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type be

sturingen :

- De open besturing

De open besturing geeft signaal af via een impulsversterker aan de aandrijf

motor. De aandrijfmotor, meestal een nauwkeurige stappenmotor is zo gebouwd

dat iedere puIs een goed gedefinieerde hoekverdraaiing te weeg brengt, welke

via een overbrenging resulteert in een verplaatsing van de slede. Het aantal

pulsen per tijdseenheid, dat door de versterker aan de stappenmotor wordt

afgegeven komt overeen met de snelheid van de slede.

Bij de open besturing wordt er niet gecontroleerd of de slede de gewenste

verplaatsing werkelijk heeft ondergaan. Voor de nauwkeurigheid is men zeer

afhankelijk van de kwaliteit van de aandrijfcomponenten (stappenmotor, over

brengingselementen etc.)

- - rrJL-' U L
IHPl.lLS I

U _ J_
STAP?e1'>' '9(1:;) _lHt)

VERSTEf\k=.R I MOTOR

Fig. 2.3.4 Open besturing.



- 2.10 -

-De gesloten besturing.

De werkelijke positie wordt steeds gemeten. Dit meetsignaal a(t) wordt te

ruggekoppeld naar een verschilversterker, waar het vergeleken wordt met de

gewenste waarde u(t) uit de besturing. Het verschil van beide signalen wordt

versterkt en uitgestuurd als ingangssignaal voor de motor. Vaak wordt ook de

hoeksnelheid van de motor gemeten en door een tachogenerator teruggekoppeld

naar een verschilversterker ter verbetering van het dynamisch gedrag van de

motor. Invloeden van storingen kunnen hierdoor verzwakt of geelimineerd wor

den.

\:1
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I t-\OiCl!Q,. ...
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Fig. 2.3.5 Gesloten besturing.

Aan de sledeaandrijving van een gesloten besturing kunnen de volgende eisen

worden gesteld:

* Goed dynamisch gedrag (snelle respons op het ingangssignaal).

* Vervormingsvrije signaaloverdracht (geen opslingeringen).

* Eliminatie van ongewenste stoorinvloeden van bijvoorbeeld bewerk

ingskrachten en wrijvingskrachten.

* Een goede coordinatie tussen de asbewegingen bij meer-assige bestu

ringen, am te bewerkstelligen dat de overdrachten van de verschil

lende assen gelijk zijn. De snelle as-aandrijvingen moeten aan de

langzame worden aangepast.

Een aandrijving met positie- en snelheidsterugkoppeling naar de besturing is

meestal gebouwd, zoals in fig. 2.3.5 is weergegeven.
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Fig. 2.3.6 Regeischema voor een aandrijving.

In het regelschema in fig. 2.3.6 zijn de volgende componenten te herkennen

- Oe reqelinrichtinq voor de positie.

Oeze voert op het verschilsignaal van de gewenste positie x en de werke
9

lijke positie x ,ook weI de regelafwijking genoemd , een bepaalde regeI
w

actie uit (P, I, of PIO aktie afhankelijk van de optimaliseringscriteria).

Oit orgaan is vaak softwarematig uitgevoerd, en opgenomen in de besturing.

- Wegmeetsysteem.

Het wegmeetsysteem bepaalt de positie van de slede , en geeft een signaal

af aan de positieregeling. Oit signaal komt overeen met de positie van de

sleQe (absoluut meetsysteem)I of de verplaatsing van de slede (incremen

teel meetsysteem).
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- Regelinrichting voor de snelheid.

Deze voert op het verschilsignaal van de gewenste hoeksnelheid van de mo

tor, opgegeven door de besturing, en de werkelijke hoeksnelheid afkomstig

van bijvoorbeeld een tachogenerator een bepaalde regelaktie uit. Deze re

gelinrichting kan zowel analoog (servoversterkers) als digitaal zijn uit

gevoerd.

- Snelheidsopnemer.

De snelheidsopnemer genereert een signaal, dat overeenkomt met de werke

lijke snelheid, ten behoeve van de snelheidsregelkring. Wanneer er gebruik

wordt gemaakt van een analoog snelheidsregelorgaan, wordt als snelheids

opnemer een tachogenerator gebruikt. In geval van een digitale snelheids

regelaar wordt een pulsgever toegepast (dit kan zowel een absoluut als een

incrementeel meetsysteem zijn).

- Het aandrijfsysteem.

Dit bestaat uit een vermogensversterker, servomotor en mechanische over

drachtselementen.
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CRITERIA VOOR DE KEUZE VAN EEN BESTURING.

3.1 Inleiding.

De keuze van een besturing van de xy-tafel hangt in hoge mate af van de toe

passing, die de afnemer van de tafel voor ogen heeft. Voor elke toepassing

kan een eisenpakket worden opgesteld. Wanneer deze dan met elkaar vergeleken

worden, dan zal blijken dat ze nogal van elkaar veschillen en dat er zelfs

binnen een eisenpakket tegenstrijdige eisen zullen voorkomen. Wanneer bij

voorbeeld een hoge positioneersnelheid verlangd wordt, dan zal het reali

seren ervan meestal ten koste gaan van de positioneringsnauwkeurigheid. In

dit hoofdstuk zal eerst een eisenpakket worden opgesteld, waaraan voor aIle

door Pelt & Hooykaas beoogde doelstellingen moet worden voldaan.

Als toepassing voor de xy-tafel wordt gedacht aan:

- Positioneertafels bij het verspanen van dunne materialen met lasers.

- Positioneertafels voor contactloze meetprocedures, zoals optische

ruwheidsmetingen, beeldanalysesystemen, laserinterferometrische

meetsystemen, meetmicroscopen en projectoren.

- Positioneertafels voor het ontwerpen van printplaten.

- Speciale een of meer dimesionele meetmachines, die niet standaard

gebouwd worden door bestaande meetmachinefabrikanten.

3.2 Algemene eisen.

Op basis van de toepassingsmogelijkheden en rekening houdend met de moge

lijkheden en de beperkingen van de constructie van de xy-tafel, komen we tot

de volgende eisen, die zijn voorzien van enige toelichting :

i) De xy-tafel moet gepositioneerd worden met een nauwkeurigheid, die over

eenkomt met het oplossend vermogen van het meetsysteem.

Bij het huidige prototype worden Philips translatie meetsystemen met op

toscanner gebruikt voor het meten van de verplaatsingen. Deze hebben een

oplossend vermogen van 1 ~m. De positloneringsnauwkeurigheid hangt af van

de bemonsteringstijd, waarmee het positioneringsgedeelte van de besturing
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werkt, en de minimale snelheid, die de besturing nog uit kan sturen en

haalbaar is met de aanwezige besturingscomponenten zoals versterkers,

motoren en meetsystemen.

ii) Het positiebereik van de slede is

In x-richting

In y-richting

700 mm

600 mm

Dit positiebereik moet dus haalbaar Zl]n met het gebruikte meetsysteem. In

het geval van de Philipsmeetlinialen met een oplossend vermogen van ~m

betekent dit, dat de besturing maximaal 7_105 mogelijke posities moet kun

nen verwerken. Deze eis heeft dus vooral betrekking op de capaciteit van

de processors in de besturing, en op de manier waarop de besturing de wer

kelijke en gewenste posities bijhoudt.

iii) De snelheid waarmee de slede wordt voortbewogen moet binnen een groot

gebied regelbaar zijn.

Globaal kunnen de volgende snelheidseisen worden gegeven

vmax = 100 mm/s

vmin = 1 ~m/s

iv) Het is gewenst dat de volgende positie zo snel mogelijk bereikt wordt.

Hiervoor is het dus noodzakelijk dat de slede binnen een zo kart mogelijke

tijd met maximale snelheid gaat bewegen. De maximaal toelaatbare ver

snelling waarmee dit dient te gebeuren, is door M. Lammers [1] berekend op

0.1 m/s 2 . Bij overschrijden van deze waarde bestaat er kans op slippen van

de wrijvingswielen in de aandrijving van de xy-tafel. Ret gewenste snel

heidspatroon is in fig. 3.2.1 getekend.
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Fig. 3.2.1 Gewenst snelheidsverloop.

Dit snelheidspatroon moet in elk geval door de besturing gerealiseerd kun

nen worden.

Alvorens de slede zich in beweging zet, zal eerst de rustwrijving over

wonnen moeten worden. De wrijvingskracht zal in de regel verlopen als ge

schetst in fig. 3.2.2.

o

Fig. 3.2.2 Wrijvingskracht als functie van de snelheid.

De besturing zal hier rekening mee moeten houden door bijvoorbeeld een

grote positiefout te creeren bij het op gang brengen van de slede of een

sterkere P-(PD-) actie in positieregelkring uit te voeren.
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iv) De positie moet worden bereikt zonder overshoot.

Deze eis heeft betrekking op de kwaliteit van de positie- en snel

heidsregelkring. De regelparameters moeten goed kunnen worden ingesteld

of automatisch kunnen worden aangepast. Desgewenst moet ook kunnen wor

den overgeschakeld op een ander soort regelaktie, bijvoorbeeld een

P(D)-actie, wanneer de regeling vooral snel moet zijn, dus bij het be

gin van het versnellen en vertragen, en een PI(D)-aktie wanneer de sle

de bijna de gewenste positie heeft bereikt en de regelfout naar nul

moet gaan.

v) Flexibiliteit.

De gekozen besturing moet in principe goed functioneren bij ieder type

xy-tafel, dat gebouwd wordt door Pelt & Hooykaas, op basis van het pro

totype, voor een van de eerder genoemde toepassingen. Een centrale eis

is dan flexibiliteit en weI met betrekking tot :

a) De aan te koppelen besturingscomponenten zoals

- positie meetsystemen

- motoren

- servoversterkers

De ervaring is, dat de meeste afnemers een voorkeur hebben voor een

bepaald fabrikaat of type.

b) Uitwisseling van data met externe computers of andere besturingen.

c) Het verwerken van meetsignalen afkomstig van sensoren zoals tasters en

optische sensoren.

d) Het systeem moet uitbreidbaar zijn, zowel naar meerdere of complexeren

besturingsfuncties, als naar een meer-assige besturing.
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Vooral de eisen met betrekking tot de snelheid zijn vrij streng gekozen. In

de praktijk zijn er een aantal beperkende factor en aan te wijzen, die in het

nu volgende zullen worden behandeld.

Bij een analoge snelheidsregelkring wordt er gebruik gemaakt van een ta

chogenerator voor de terugkoppeling van de snelheid, een servoversterker,

die het snelheidsregelorgaan bevat en de voeding die het signaal dat uit het

regelorgaan komt versterkt en afgeeft aan de motor (zie fig. 3.2.3)

I

L- --------- .......
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Fig. 3.2.3 Opbouw analoge snelheidskring.

Uit de snelheidseisen blijkt dat er een regelbereik nodig is van 1 : 100.000

Servomotoren met een dergelijk snelheidsbereik komen in de praktijk niet

voor. Voor de meeste toepassingen geldt echter dat vooral de lagere snel

heden goed regelbaar moeten zijn . De bovengrens voor de snelheid is meestal

de ijlgang, waarbij toch geen bewerkingen worden verricht. Het is eventueel

ook mogelijk de snelheden te regelen voor twee bereiken wat voor sommige

toepassingen voldoende is. In dat geval luiden de voorlopige snelheidseisen

vgrof = 5 - 100 mm/s

vfijn = 2 - 40 ~m/s
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De tachogenerator is een gelijkstroommachine, die een bepaalde uit

gangsspanning afgeeft, evenredig aan het toerental van zijn rotor, die be

vestigd is op de motoras. In het geval dat de rotor van de tachogenerator

drie lamellen heeft, is de uitgangsspanning opgebouwd uit drie ge

lijkgerichte sinusvormige spanningen (zie fig. 3.2.4).

-, /'
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Fig. 3.2.4 De uitgangsspanning van de tachogenerator.

Wanneer deze spanningen bij elkaar worden opgeteld, is het resultaat een

gelijkspanning met daarop een gelijkgerichte wisselspanning gesuperponeerd.

Vervolgens wordt de uitgangsspanning door een RC-filter gestuurd, waardoor

er een gemiddelde uitgangsspanning ontstaat, waarvan de grootte evenredig is

met het toerental van de motor (zie fig. 3.2.5).
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Fig. 3.2.5 De uitgangsspanning van de tachogenerator voor en na het

RC-filter
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De gelijkspanning zal ook nog een rimpel vertonen. De rimpel wordt relatief

groter bij lagere toerentallen, en heeft een nadelige invloed bij het regel

en van de snelheid.

Bij een digitale snelheidsregelkring ontstaan de problemen meestal bij

- Het inlezen van de gewenste snelheid.

- Het digitaal regelen van de snelheid.

De werkelijke snelheid kan op verschillende manieren worden binnengehaald.

Bij een methode wordt de snelheid bepaald uit het signaal van het positie

meetsysteem. In geval van een incrementeel meetsysteem, dat pulsvormige sig

nalen afgeeft, kunnen gedurende een bemonsteringsperiode van de posi

tieregelaar alle binnenkomende pulsen worden geteld in een telregister. Elke

puIs correspondeert met een positie-increment van de slede, terwijl de be

monsteringstijd bekend is. Zodat het aantal pulsen in het telregister na

iedere bemonsteringstijd een maat is voor de snelheid. Wanneer er met een

direkt meetsysteem wordt gewerkt, dus als de verplaatsing aan de slede wordt

gemeten, kan dit problemen opleveren. In de eerste plaats zal er bij de be

paling van de s~elheid kwantiseringsruis ontstaan ten gevolge van afrond

ingsfouten. Bij lage snelheden zal er dus naar verhouding een zeer grove

snelheidsbepaling plaats vinden, terwijl er bij zeer lage snelheden geen

bepaling meer mogelijk zal zijn. Dit verschijsel treedt op wanneer de puls

frequentie lager is dan de bemonsteringsfrequentie. Aan de hand van een

voorbeeld zal dit duidelijk worden gemaakt.

Voorbeeld

Stel de monstertijd : T = 10 ms. Deze keuze is gebaseerd op de regel dat des
bemonsteringstijd minstens een faktor 10 lager moet zijn dan de grootste

tijdsconstante in het systeem, volgens H.B. Verbrugge [7], welke bij de xy

tafel geschat is op 100 ms. Hierdoor wordt de bemonsteringsfrequentie dus

f = 100 Hz.s
Gaan we er van uit dat voor een grove snelheidsbepaling tijdens een bemon-

steringstijd minimaal vijf pulsen in moeten worden gelezen dan is de puls

frequentie dus f = 500 Hz.
P
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In ens geval komt een puIs overeen met 1 ~m, zodat de Iaagst te bepalen

snelheid v. = f • x = 500 • 1 = 500 ~m/s is.
m~n p p

Aangezien de kwantiseringsruis bij verdere bewerking van het snelheids-

signaal nog verder toe kan nemen, ais gevoig van afrondingsfouten in de re

kensoftware van plus of min een bit, is het de vraag of deze snelheid nog

weI regelbaar is. In de regelsoftware kan deze fout nog verder opgestapeld

worden, hetgeen bijvoorbeeid gebeurt bij het uitvoeren van een differentie

rende regelaktie.

Er zijn een aantal oplossingen te bedenken waarmee de snelheidsbepaling

nog wel verfijnd kan worden, alhoewel er aan elke oplossing belangrijke na

delen kleven. Vergroting van de bemonsteringstijd, waardoor er een signaal

met een lagere pulsfrequentie verwerkt kan worden. nit staat echter lijn

recht tegenover het streven in de digitale regeltechniek, de bemonsterings

tijd zo laag mogelijk te houden overeenkomstig het theorema van Shannon en

het streven naar een zo snel mogelijke regeling.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een indirekt meetsys~eem waarbij het

gemeten positiesignaal afkomstig is van een incrementele hoekopnemer beves

tigd op de motoras, dan zal, afhankelijk van de overbrengingsverhouding tus

sen motor en slede, de snelheid nauwkeuriger bepaald kunnen worden. De over

brengingsverhouding bij de xy-tafel is (zie ook fig 3.2.6) :

. hoekverdraaiing van de motoras
1 = .verplaatslng van de slede

= iwri;vingswieloverbrenging
r bandrol

Wanneer er ais minimale pulsfrequentie weer f = 50 Hz wordt genomen, danp
komt dit, bij een oplossend vermogen van de incrementele hoekopnemer gelijk

aan 0.005° (Heidenhain Minirod 150), overeen met een minimale siedesnelheid

van

v . = x • f .mln p p m~n



v . =mln

a • f .
p p mln
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waarbij 2v . [m/s ]mln
Xp [m]

a [rad]
p

i [rad/m]

de minimale snelheid waarmee de slede beweegt,

verplaatsing die overeenkomt met een puIs van het

meetsysteem.

hoekverdraaiing aan de motoras die overeenkomt met

een puIs van het meetsysteem,

pulsfrequentie die overeenkomt met de laagste snel

heid,

de overbrengingsverhouding tussen de motor en de

slede.

Wanneer de overeenkomstige waarden worden ingevuld in deze formule, levert

dit voer de laagste snelheid, die neg te bepalen is :

-3 2tr 3
vmin = (5 • 10 • 360 • 500)j ( 2 • 10 )

= 28 lJm/s
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Fig 3.2.6 Schema van de overbrenging van de tafel.
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De belangrijkste nadelen hierbij zijn dat er een extra traagheidsmoment op

de motor wordt aangebracht, en dat er nu sprake is van een indirekt meetsys

teem, dat geen stoorinvloeden meer kan elimineren, die optreden in de over

brenging en bij de slede, in tegenstelling tot een direkt meetsysteem. Door

de hoekopnemer via een grote overbrenging aan de motoras te koppelen, wordt

de minimaal bepaalbare snelheid, evenredig met de overbrengingsverhouding,

lager.

Een andere mogelijkheid is de tijd te bepalen die verstrijkt tussen het

binnen komen van twee opeenvolgende pulsen. Nadeel hierbij is, dat de ac

tuele snelheid pas na het binnenkomen van een puIs vrijkomt voor de snel

heidsregelaar. De bemonsteringstijd moet hierop worden afgestemd, waardoor

deze ontoelaatbaar groot kan worden.

Bet snelheidssignaal kan weer betrokken worden van een analoge tachogene

rator. Bet analoge snelheidssignaal wordt dan door een ADC omgezet in een

digitaal signaal. Hierbij treden dan weer afrondingsfouten op van plus of

min een bit.

In sommige gevallen wordt er in plaats van met een incrementeel meetsys

teem, met een absoluut meetsysteem gewerkt. De signalen komen dan in BCD

codering de besturing binnen. De snelheidsbepaling komt dan niet meer neer

op het tellen van pulsen gedurende een bepaalde tijd, maar geschiedt door

het rekenkundig differentieren van de werkelijke posities die op discrete

tijdstippen in de besturing worden ingelezen. De problemen zijn echter het

zelfde als bij digitale iniezing.

Het dynamische bereik van de motor is bepalend voor zowel de maximale ais

de minimale sledesnelheid. De meeste servomotoren zijn vaak gebonden aan een

minimaal toerental, dat wordt bepaald door het Z.g. dode gebied, waarbinnen

de motor niet meer reageert op de ingangsspanning, afkomstig van de servo

versterker. De mogelijkheid bestaat dan nog de motor aan te sturen met een

pulsvormige ingangsspanning waarbij de hoogte van de spanningspuls de mini

male ingangsspanning waarop de motor nog reageert, overschrijdt. Deze manier

van aansturen, de zogenaamde pulssturing, is aIleen mogelijk met bepaalde

voorzieningen in de versterker.

Net ais bij de positie is ook het snelheidsbereik afhankelijk van de ca

paciteit van gebruikte processors en DAC's (en van de woordbreedte van de

tellers waarin de snelheid wordt bijgehouden).
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als het incrementele meetsysteem kunnen geen onbeperkt

verwerken c~. genereren, waardoor de maximale snelheid

Voorbeeld.

Het toegepaste Philips meetsysteem met de PE 2585 adapter genereert vier

pulstreinen (zie fig. 3.2.7) de FSOO (en de FSOO) resp. de FS90 (en de FS90)

met een vaste frequentie van maximaal 47 kHz. De totale pulsfrequentie is

dus 188 kHz. Bij een resolutie van 0.5 ~m komt dit neer op een maximale

snelheid van 92 mm/s.

Fig. 3.2.7 Signalen afgegeven door de PE285 adapter.

3.3 Toepassingsafhankelijke eisen.

De in de vorige paragraaf genoemde toepassingen zijn globaal in de volgende

categorien onder te brengen:

- Positioneringen.

- Meetmachines

Positioneringen ZlJn reeds in hoofdstuk 2 uitgebreid aan bod gekomen. Hier

wordt in het kort dieper ingegaan op punt-punt positionering en baanpositio

nering. Bij punt-punt positioneringen dient de slede de opgegeven positie zo

snel mogelijk te bereiken. De positieafwijking mag niet groter zijn dan het
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oplossend vermogen van het meetsysteem. Er mag dus ook geen overshoot optre

den. Belangrijkste eis is dus dat de besturing over een goede positieregel

ing beschikt. De baan, waarmee de slede naar de gewenste positie toebeweegt,

is van ondergeschikt belang en kan willekeurig zijn. De snelheid moet even

als de versnelling instelbaar zijn, maar hoeft niet continu tijdens het ver

plaatsen varieerbaar te zijn. De snelheid dient aIleen vanwege de vereiste

positioneerbaarheid goed regelbaar te zijn. Toepassingen van de xy-tafel als

punt-punt positionering liggen vooral in de sfeer van de optische bewerkin

gen zoals puntlassen en boren met lasers, en optische meettechnieken. Ook

mechanische bewerkingen zijn niet uitgesloten. Deze kunnen plaats vinden

door de luchttoevoer naar de luchtlagers uit te schakelen zodat, de slede

vast op de geleidingen komt te liggen. Dit is uiteraard, aIleen mogelijk bij

bewerkingen met Iage vermogens.

Zoals ook bij de andere categorien toepassingen, zal er zelden aIleen in

twee richtingen gepositioneerd moeten worden. Bij de keuze van de besturing

zal dus overwogen moeten worden, of deze ook de aansturing van eventuele

andere bewegingsrichtingen op zich zal moeten nemen, bijvoorbeeld de ver

plaatsing van boorkop of laseroptiek. Het kan wenselijk zijn dat de bestur

ing ook bepaalde parameters van het bewerkingsproces regelt, zoals de druk

van het schutgas en het procesvermogen bij laserbewerkingen. Wanneer de xy

tafel als meettafel wordt gebruikt, moe ten de meetsignalen van de sensoren

(tasters, fotodiodes enzovoorts) verwerkt of voor verwerking aan een externe

computer aangeboden kunnen worden.

AIle hierboven opgesomde eisen gelden in principe ook voor baanpositione

ringen. Echter, hierbij moet de gewenste positie via een voorgeschreven baan

en met een voorgeschreven snelheid bereikt worden. Naast een goede positie

regeling moet de besturing dus ook over een goede snelheidsregeling beschik

ken. De rekentaak van de processor(s) bij een baanbesturing is veel uitge

breider dan bij een punt-puntbesturing; omdat er nu de coordinatie van de

sledebeweging tussen de verschillende beweglngsassen moet plaats vinden.

Bovendien zijn de bewegingen veel complexer en moeilijker te beschrijven,

hetgeen als gevolg heeft dat het bewerkingsprogramma veel uitgebreider is.
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Aan besturingen van meetmachines worden andere eisen gesteld dan aan die van

gereedschapswerktuigen. Daarom is het zinvol hier dieper in te gaan op de

werking van meetmachines en hun besturingen. De laatste jaren wordt de bete

kenis van meetmachines in het produktieproces steeds groter. Voordelen van

het gebruik van meetmachines in vergelijking tot conventionele meettech·

nieken zijn :

- Kortere meettijden

- Er zijn geen ingewikkelde

complexe uitrichtopstellingen

- Softwarematige eliminatie van

het meten

* Geen temperatuursverhoging van het meetobjekt t.g.v. lichaams

warmte.

* De aangebrachte

- De metingen kunnen

richt worden.

- De meetgegevens worden naar een externe computer gezonden (online),

waar ze opgeslagen en verwerkt worden. De meetresultaten worden in

een gewenste vorm en op een overzichtelijke wijze aan de gebruiker

gepresenteerd.

Dankzij deze eigenschappen kan het meetproces met het produktieproces worden

geintegreerd, zodat een goede kwaliteitsbeheersing mogelijk is.

Door de xy-tafel uit te breiden met een z-beweging, is het mogelijk een

2D-meetmachine te bouwen. Het meetobjekt wordt dan op de slede geplaatst,

die langs de taster beweegt. De taster bevindt zich op een slede, die in

verticale richting kan bewegen .. Hierdoor wordt de bewegingsvrijheid van de

slede met het meetobjekt groter, en kan het meetobjekt op verschillende

hoogten worden aangetast. De stap naar een 3D-meetmachine is dus vrij klein.

De meeste 3D-meetmachines bezitten een portaalconstructie, waarbij de taster

in drie coordinaat-richtingen kan bewegen waarbij het meetobjekt stilstaat.

In fig. 3.3.1 is een mogelijke constructievorm getekend.
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Aan de hand van het besturingssysteem van een bestaande meetmachine, de

Zeiss UMM 500 (schematisch weergegeven in fig. 3.3.2, [8J,[9J en [10J),

wordt de opzet en de werkingswijze van meetmachines toegelicht, waarbij de

nadruk ligt op de besturing.

In het schema is te zien dat het geheel is opgebouwd uit twee delen : een

besturingsgedeelte en een computergedeelte. De funktie van de computer is

vooral het coordineren van het meetproces, en is op te splitsen in de vol

gende deelfunkties:

i) Bepaling van de coordinaten van een meetpunt

ii) Genereren van besturingscommando's op basis van het meetprogramma,

datdoor de gebruiker is opgegeven.

iii) Besturing van Iogische funkties en bewaking van het meetproces.

IV) Verdere verwerking van de meetresultaten. De meetresultaten moeten

worden omgewerkt in een direkt door de gebruiker te interpreteren

vorm. Bij het meten van een bol wor~en dan bijvoorbeeld de middel

puntscoordinaten, de straal en standaardafwijkingen aan de gebruiker

weergegeven.

Ter bepaling van de coordinaten van het meetpunt beschikt de computer over

de volgende basisoperaties :

1) Overname van het gecodeerde tasternummer en de aantastrichting. Van te

voren is de computer opgegeven (of is door de computer zelf bepaald)

met welke taster, en in welke richting het meetoppervlak wordt aange

tast. De aantastrichting is meestal loodrecht op het meetopperviak.

2) Overname van de machinecoordinaten ais het meetoppervlak wordt aange

tast. Dit zijn de coordinaten van een goed gedefinieerd punt, dat erg

ens vastligt t.O.V. de tasterkop (het tastermiddelpunt), betrokken op

een vastliggend machinecoordinatenstelsel (xM,yM,zM)' waarvan de assen



.101010 0101010

n

...
I
I

•

t-",(),Il I':

~lollt.\Ui\O

w

II'
- ~-

I------jf-------------..J~ 1)- 1_"'_A_C.I\_\_W~,;.,.1'O....:....:,.:....~_'~_~ I__,Ir---+-----~11

I
I
I
I
I
...

.

FLOA'TI"'",

L-'-....:Jl=-=-__~ GC\.l.NTI;; Q,

~1-I\Fr""~&\~i~ll-

,
I
I

I
I

: I;{
0--(+ f--1 ''R_E_(''-_EL_k_r-::_'~_&~A - ~_-__-._.. . . ..__. J

Ml

Fig. 3.3.2 Besturingsschema Zeiss UMM500.



- 3.17 -

in de richting liggen van de x-, y-, en z-richting van de meetmachine

(meestal in de richting van de positieopnemers). De oorsprong van dit

stelsel ligt vast t.O.V. de meettafel en moet exact bereikt kunnen

worden door de tasterkop, waarbij dan het eerder genoemde tastermiddel

punt er precies met samenvalt.

3) Testen of de gekozen taster in de richting loodrecht op het werkstuk

belast wordt. Wanneer dit niet het geval wordt er geen data overgenomen

door de computer.

4) Het bij elkaar optellen van de machinecoordinaten van het taster

middelpunt en de coordinaten van de taster, betrokken op een coordina

tenstelsel (xT' YT, zT) met de oorsprong in het tastermiddelpunt, en de

assen evenwijdig aan die van het machinecoordinatensteisel.

5) Draaiing van het machinecoordinatenstelsel rond aIle drie de assen,

zodat het evenwijdig staat aan het werkstuk-assensteisel (xW' YW,zW),

Dit coordinatenstelsel wordt door de gebruiker van de meetmachine zelf

gedefinieerd.

6) Aftrekken van de coordinaten van het werkstuknulpunt (xWO ,YWO ,zwo )
M M M

betrokken op het machine-coordinatenstelsel).

7) De verwerking van de tastkogelradius in de verkregen coordinaten van

het meetpunt.

8) Opslaan van de meetgegevens in het geheugen voor verdere verwerking of

uitgave.

In het besturingsgedeelte in fig. 3.3.2 zijn twee positieregelkringen te

zien en weI ten behoeve van

- Grof positione~en (regelkring A).

- Fijn positioneren (regelkring B).
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Het grof positioneren wordt meestal zelfstandig door de besturing uitge

voerd, met een positieregelkring, die qua opbouw nagenoeg gelijk is aan de

positieregelkring van een gewone NC-besturing. De tasterkop, die een of

meerdere tasters bevat, wordt hierbij naar een bepaalde positie geregeld die

in het meetobjekt nabij het meetoppervlak ligt. Het is gewenst dat het grot

positioneren ook met de hand, dus met een stuurknuppel, kan plaatsvinden.

Immers, vaak gaat het om eenmalige coroplexe metingen, waarvoor het niet de

moeite loont er een uitgebreid meetprogramma voor te schrijven. Ook bij

seriemetingen is de aanwezigheid van handbesturing noodzakelijk, vaak pro

beert men eerst een aantal meetstrategien uit, alvorens men een meetprogram

rna gaat schrijven. Wanneer men voor het programmeren gebruik maakt van de

zg. teach-in methode, waarbij men de meetmachine als het ware aIle uit te

voeren metingen met de hand voordoet, is besturing via een stuurknuppel on

misbaar.

Het fijnpositioneren geschiedt aIleen bij aanwezigheid van induktieve tas

ters. Het meetobjekt wordt dan benaderd met de taster vooruit gestoken. Op

het moment, dat de taster het meetoppervlak raakt, wordt er van grot posi

tioneren overgeschakeld op fijn positioneren. Hierbij wordt dan het signaal

van de taster, die zich op dat moment nog in zijn maximale uitwijking be

vindt, en dus een maximaal uitgangssignaal afgeeft, negatief teruggekoppeld

naar de versterkers van de servomotoren. De taster wordt op deze manier te

ruggeregeld naar zijn nulstand. Het toepassen van fijn positioneren heeft

meerdere redenen. In de eerste plaats is de positie van het gewenste meet

punt exact te bereiken en dus bepaald met een nauwkeurigheid geIijk aan de

oplosbaarheid van het meetsysteem. Ten tweede is het mogelijk om met de tas

ters op deze manier de meetdruk geleidelijk op te voeren tot een waarde,die

voor aIle meetpunten gelijk is. De derde reden is het voorkomen van bescha

digingen.

Een meetmachine met schakelende tasters werkt volgens een ander principe. Op

het moment dat de taster het meetoppervlak raakt wordt er een stroomkring

verbroken, waardoor er een interrupt aan de computer wordt afgegeven, die de

momentane tasterkoppositie van de tellers, waarin deze wordt bijgehouden,

overneemt

Ook bij meetmachines is er weer onderscheid te rnaken tussen punt-puntbe

sturing en baanbesturing. De eerste wordt gebruikt veer het bepalen van pe

sities van enkele meetpunten, bijvoorbeeid voor het meten van afstanden en
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cirkeldiameters. Baanbesturing wordt gebruikt am een voorwerp continu af te

tasten. Dit is aIleen maar mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van

induktieve tasters. Het signaal van de taster wordt weer teruggekoppeld naar

de servomotoren, zodat de taster in aanraking blijft met het werkstuk. Er is

dus in feite sprake van een open besturing waarbij, d.m.v. de fijn positio

neerkring correkties worden uitgevoerd op de baan van de taster (zie fig.

3.3.3). De baan wordt met een constante snelheid doorlopen am de meetpunten

gelijkmatig over de contour verdeeld te krijgen.

'--------jl NP\A.kTl!;VE TASTE.~ ~""X_W ---J

~'CWE:I-J<;,\E 'RE.">P. WE:~K.\;"l"'~r" VEo\l..'PI..PlA"t'')\'-l(,. VAIJ o'C <;'L~OE: LIN '1.-~\<.\(i.)

(,..cWE.l-.l';ii: 'R'C,":>p. 'wEQ.\(E:L"'l~E: ~e......";)wa~'EI'O ",ANne: t-\~~Pb

Fig. 3.3.3 Fijn positieregeling.

Een andere mogelijkheid, die vaak wordt gebruikt is de richting, waarin de

taster moet bewegen, uit twee of meer opeenvolgende punten door de computer

te laten berekenen. Op die manier beweegt de taster oak via een gelijkvormi

ge baan langs de contour van het meetobjekt.

Afhankelijk van de rekensnelheid van de computer kunnen een bepaald aantal

punten per seconde worden gemeten (bij de Zeiss UMM 500 zijn dit er 100),

waardoor er dus een profielmeting ontstaat. Pas op het eind van de te meten

contour zal de taster definitief in zijn middenpositie staan (uitwijking

nul) .

Wanneer de tasterkop is uitgerust met schakelende tasters, is het niet moge

lijk een voorwerp continu af te tasten. Bij het uitvoeren van een profiel

meting, wordt de taster in een gelijkvormige baan langs de contour gestuurd.
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Deze baan wordt door de computer, uit de qemeten coordinaten van de eerdere

meetpunten van de contour, bepaald. Ieder positiemeting wordt dan verricht

door het opperviak in de richting van de normaal aan te tasten, waarna de

taster zijn oorspronkelijke positie op de baan weer inneemt en zijn weg ver

voIgt (zie fig. 3.3.4).

- _("'1 -'1'2)Q.~-

Y1.- '1'2.

Fig. 3.3.4 Profieimeting met schakelende tasters.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat punt-puntbesturingen en baanbesturingen

bij meetmachines anders zijn dan bij gereedschapswerktuigen, vooral met be

trekking tot de nauwkeurigheid. De tendens bestaat, om ook bij meetmachines

over te gaan op baanbesturing, waarbij een te voren opgegeven baan (de con

tour van het meetobjekt) beschreven wordt.

Vooral aan de snelheidsregeling worden bij meetmachines hoge eisen gesteld.

De snelheid bij de Zeiss UMM 500 is regelbaar in het bereik :

1 ~m/s - 40 ~m/s

Evenals bij de numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen zijn er de volgende

proqrammeermogelijkheden :
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Het schrijven van een meetprogramma, waarin stap voor stap de bestu

ringscommando's worden opgegeven, eventueel gebruikmakend van be

staande subroutines voor steeds herhalende meetcycli (parameterpro

grammering).

Teach-in programmering waarbij een leerprogramma wordt gemaakt. De

meetprocedures worden met de hand uitgevoerd, en elke tussenstap

wordt met een druk op een toets van het bedieningspaneel, in het

geheugen van de computer of op tape opgeslagen. Bepaalde toetsen

representeren subroutines, die een meetprotocol voor een steeds

terugkerende vorm bevatten inclusief de verwerking van meetpunten.

Bij numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen wordt vooral de eerste pro

grammeermethode veel toegepast. De rol V.in de externe computer (d.w.z buiten

de besturing) is vooral die van een hulpmiddel bij het schrijven van het

bewerkingsprogramma. Verder past de externe computer ook het bewerkingspro

gramma aan, aan de specificaties van het betreffende gereedschapswerktuig,

en aan de technologische data van het bewerkingsproces en het werkstukmate

riaal. Meetprocedures zijn vaak zeer ingewikkelde handelingen, vooral naar

mate het meetobjekt complexer wordt. Het is meestal ondoenlijk een meetpro

gramma te schrijven naar analogie van een bewerkingsprogramma. Hierdoor ver

vallen dus aIle programmeervoordelen met betrekking tot het beschrijven van

de geometrie, die CNC-besturingen voor gereedschapswerktuigen zo aantrekke

lijk maken. De tweede programmeermethode is dus beter geschikt. Al bestaat

ook hier de tendens over te gaan op de mogelijkheid tot het schrijven van

dergelijke programma's in verband met het opnemen van meetmachines in het

produktieproces (waar grote series automatisch gemeten moeten worden). In

geval van teach-in programmering bij een gereedschapswerktuig, roepen de

functietoetsen subroutines aan ten behoeve Vdn geometriebeschrijvingen en

parameterinstellingen. Bij meetmachines roepen de functietoetsen subroutines

aan voor uitvoeren van meetprocedures en verwerking van de meetgegevens.

In deze paragraaf is gebleken dat er een sterke interactie tussen de be

sturing, het meetproces en de on-line verbonden computer bestaat.

8ij gereedschapswerktuigen wordt de data slechts in een richting getranspor

teerd. De externe computer zendt een reeks commando's naar de besturing,



- 3.22 -

die ze dan uitvoert. Meestal wordt het bewerkingsprogramma zelfs van een

datadrager ingelezen ( bijv. tape of ponsband)

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de functie van een meetmachine in

veel opzichten anders dan die van een gereedschapswerktuig en daarmee dus

ook de eisen aan de besturing. Voor gereedschapswerktuigen is in de handel

een groot scala van besturingen te verkrijgen. De prijs hiervan wordt voor

een groot deel bepaald door de software, die de besturing bevat. Die z~Jn

echter gericht op speciale bewerkingen, en bij meetmachines dus vaak overbo

dig. AIleen de hardware van deze besturingen en een klein gedeelte van de

software om de geometrische data te genereren, is bruikbaar voor meetmachi

nes. Voorwaarde hierbij is, dat de besturingen aan zijn te passen aan de

specifieke eisen van meetmachines.

KF<N C, ~PPGRp:..\\J..\}~ ~

TOl::iS_N~04\O

~;,ei.C=~t:hH

c:... \N"tl!::'R,

Tf\?: ...~c"c l:~

I

I-________--4'-

,;ANC,,"yVIN(:o
...

i'\ ~""-;'i~Tl!Me.

Fig. 3.3.5 De interaktie tussen de besturings- en bedienings

componenten van een meetmachine.

3.4 Overzicht van het marktaanbod van besturingen.

In deze paragraaf worden een aantal besturingen besproken en met eikaar ver

geleken. Het zijn voor het merendeel in de handel verkrijgbare besturingen,

op een na, die ontwikkeld is in het Laboratorium voor Besturingstechnologie

aan de T.U.E.. De bruikbaarheid van de besturingen voor de xy-tafel wordt
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getoetst aan de hand van de in par. 3.2 en 3.3 besproken criteria. De be

sturingen zijn onder te brengen in een aantal categorien ,varierend van zeer

geavanceerde en complexe besturingssystemen tot eenvoudige en goedkope posi

tioneerkaarten. In deze volgorde zullen ze ook behandeld worden. Het doel is

hier niet zo zeer om een geschikte besturing te kiezen, maar te bepalen in

welke catagorie een geschikte besturing te vinden is.

Geavanceerde CNC-besturingen.

Uit het grote aanbod van merken en typen zijn de volgende onderzocht:

- Philips - CNC 3360

- CNC 3000

- Siemens: Sinumerik * sprint ...

* primo S

* 3M

Dit soort besturingen ZlJn vaak voor een specifieke bewerking ontwikkeld. De

meest voorkomende bewerkingen zijn: - draaien

- frezen en boren

Ze zijn in vele uitvoeringsvormen te verkrijgen, zodat er voor elke machine

weI een passende oplossing beschikbaar is. Het karakteristieke van de ge

avanceerde CNC-besturingen is de uitgebreidheid van de software, die er op

gericht is de gebruiker zo veel mogelijk programmeercomfort te verschaffen,

de omsteltijden van de machine zo laag moge1ijk te houden, en de flexibili

teit te verhogen. Allereerst is er de software die gebaseerd is op de tech

n010gie van de betreffende bewerking en die door parameterinste11ingen kan

worden aangepast aan de machine waar de besturing voor bestemd is. Verder is

er ook nog de geometrische software. De aanwezige software maakt het moge

lijk:

- Op een relatief eenvoudige Wl]Ze contouren en bewerkingscycli te pro

grammeren (zie fig. 3.4.1 en fig. 3.4.2).

- Automatisch gereedschapscorrecties uit te voeren, en te corrigeren voor

de slijtage van het gereedschap (zie fig 3.4.3).

- Parameterprogrammering.
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- Bewerkingsprogramma's aan te passen aan de technologische data van het

bewerkingsproces, gereedschap, materiaal etc ..

Verder bevatten de meeste van de geavanceerde CNC-besturingen een geinte

greerde PC voor het besturen van de logische funkties t.b.v. meet- en be

wakingsfunkties. Een optimale communicatie tussen gebruiker en besturing is

mogelijk dankzij de toepassing van een beeldscherm

- Mogelijkheid tot interaktieve communicatie via een menu systeem.

- Diagnose weergave op het beeldscherm.

- Grafische mogelijkheden : * als hulpmiddel bij het programmeren

* simulatie programma's

Voor het merendeel van de toepassingen van de xy-tafel zijn de beschreven

besturingen vaak te uitgebreid en bezitten veel overbodige (en dure) moge

lijkheden. Echter voor bepaalde toepassingen, zoals lasersnijden en -boren,

zijn de besturingen, bestemd voor frees- en boorbanken, bij uitstek ge

schikt. Immers, veel geometrische problemen en gereedschapscorrecties komen

bij deze bewerkingen overeen, en de software is eenvoudig aan te passen (al

moet dit weI door de leverancier gedaan worden).

Een belangrijk nadeel van de geavanceerde CNC-besturingen is dat ze zeer

duur zijn. Van een relatief eenvoudige besturing, zoals de Sinumerik

Primo 5, ligt de prijs nog altijd rond de 20.000 gulden. Daarnaast zijn er

nog de meer eenvoudige CNC-besturingen zoals de AEG CP80-A310 Logistat, die

qua positioneermogelijkheden vrij uitgebreid zijn, maar waarbij het program

meercomfort en eerder genoemde faciliteiten minder sterk ontwikkeld zijn.

Mocht er gekozen worden voor een dergelijke besturing, dan moet eerst

overwogen worden in hoeverre de software bruikbaar is, en welke prioriteiten

er gesteld worden aan het programmeergemak en lage omsteltijden.

Een toepassingsvoorbeeld waarbij zo'n CNC-besturing de juiste oplossing

is, is een laserbewerking bij een klein of middelgroot bedrijf dat een ruime

ervaring heeft met numeriek bestuurde machines en over de nodige facilitei

ten beschikt om zelf bewerkingsprogramma's te ontwikkelen en op ponsband te

. zetten.
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Fig. 3.4.1 Contour A wordt geprogram-

meerd. De contouren 8, C en 0, die ge-

lijk zijn aan A worden dan verkregen

door spiegelen van contour A m.b.v.

spiegelcommando's.

Fig. 3.4.2 Wanneer er op een werkstuk

meerdere gelijke bewerkingen moeten

worden verricht, dan hoeft er maar een

bewerking te worden geprogrammeerd. De

andere bewerkingen worden dan gepro

grammeerd m.b.v. herhalingscommando's.

Fig.3.4.3 De gewenste contour van het

werkstuk wordt opgegeven. Met behulp

van de gereedschapsgegevens bepaald de

besturing zelf de baan van het gereed

schap (gereedschapscorrectie).
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Aan de criteria in par 3.2 wordt in bijna aIle gevallen voldaan. Een grote

beperking is dat data-uitwisseling met een externe computer maar in een

richting op de gewenste manier mogelijk is. De data, die van de besturing

naar de externe computer wordt gestuurd, bevat aIleen controlesignalen.

Hierdoor blijft de toepassing van deze besturingen bij meetmachines beperkt.

Modulair opgebouwde CNC-besturingen.

Deze besturingen zijn de laatste jaren sterk in opkomst in verband met de

in toenemende mate toegepaste flexibele automatisering. In deze besturingen

is zowel de hardware als de software modulair opgebouwd. Hierdoor kunnen ze

op elk gewenst moment worden aangepast aan nakomende eisen. Hiermee wordt

een hoge graad van flexibiliteit en een langere economische levensduur be

reikt. Op basis van bestaande modules zijn besturingen samen te stellen voor

zowel eenvoudige positioneerproblemen als voor zeer complexe bewerkingsin

richtingen. Er is tegenwoordig een groot aanbod van modulaire besturingen in

de handel verkrijgbaar. Hier worden twee systemen van verschillend fabrikaat

besproken

- Het BBC-MPST systeem Procontic CNC

Axumerik-M

- Het Siemens SMP systeem

BBC Procontic CNC

Het BBC-MPST systeem is gebouwd volgens DIN 66264. MPST betekent : MehrPro

zessor-STeuersystem fur arbeitsmaschinen. Het systeem is gebouwd rond de

MPST parallelbus (16 bit, zie fig. 3.4.4).

Fig. 3.4.4 MPST parallelbus
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- databus

- controlbus

- Adresbus

Door de parallelbus zijn meerdere deelnemers met elkaar verbonden. Een deel

nemer is een printplaat die een processor bevat en die over de MPST bus

adresseerbaar is. Op deze bus zijn aangesloten

- Centrale besturingsprocessor. Functie

* controleren van de bus

* toewijzen van de bus aan een aktieve deelnemer.

* coordineren van de prioriteiten van de aktieve

deelnemers

* alarmbehandeling

- Aktieve deelnemers

- Pasieve deelnemers

Deze kunnen via de centrale processor andere

deelnemers adresseren en er data mee uitwissel

en.

Deze worden bestuurd door een aktieve deelne

mer.

Met behulp van de modules is het mogelijk een groot scala van besturingen te

bouwen, van een 2-assige punt-puntbesturing tot een 6-assige besturing (4

assige baanbesturing en 2-assige punt-puntbesturing).

Voorbeeld

Een 2-assige baanbesturing kan met de volgende modules worden gebouwd

- Printkaartenkast 19"

- Funktieblok : centrale besturing.

Opbouw : * centrale processorkaart

* I/O-geheugenkaart

* basissoftware

Functie * controleren van de MPST-bus

* toewijzen van de bus aan aktieve deelnemers

* ondersteunende funktie voor de andere processors
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- Functieblok : Geometriemodule

Opbouw : * centrale processorkaart

* as-kaart (max 2 assen)

* basis software

Functie De askaart leest de werkelijke positie in en houdt deze bij in

telregisters. De werkelijke positie wordt vervolgens doorgege

ven, via de MPST-bus, aan de centrale processorkaart waar ze

verwerkt wordt, hetgeen resulteert in een gewenste positie.

Deze wordt over de MPST-bus naar de askaart gezonden en na

bewerking (DA-conversie en vermenigvuldiging met de K -faktor)v
uitgezonden naar de servoversterker. De werkelijke positie

wordt, na op logische wijze te zijn verwerkt met de positie

van het referentiepunt, over de MPST-bus en de I/O-kaart naar

het programmeerapparaat gestuurd.

- Funktieblok binaire input 64 kanalen,8 I-poorten

- Funktieblok binaire output 64 kanalen, 8 O-poorten

Voordelen van deze besturing zijn

Flexibiliteit : Met het modulaire systeem is het mogelijk de besturing

aan te passen aan de toepassing. Er is dus geen sprake meer van overbo

dige software en hardware.

- Is voor elke toepassing van de xy-tafel geschikt.

- Een goede service en expertise worden door de fabrikant gegarandeerd.

Nadelen :

Beperkte mogelijkheid tot het ontwikkelen van eigen software. AIle door

de klant extra gewenste software wordt door de fabrikant tegen meerprijs

ontwikkeld.

- Hoge prijs : Voor de besturing, behandeld in het voorbeeld, is de prijs

ongeveer f1 20.000,-.

De BBC besturing voldoet aan de in par. 3.2 gestelde eisen. De werkelijke

positie wordt betrokken van een incrementele positieopnemer.
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Siemens SMP systeem.

SMP is een modulair microprocessor bouwpakket systeem, dat de k1ant in staat

ste1t naar eigen inzichten een microcomputer samen te ste1len, afgestemd op

zijn toepassingen. De toepassingen waarvoor het systeem ontwikke1d is, 1ig

gen in de sfeer van de meet- ,regel- en besturingstechniek.

Bet is evena1s de aBC Procontic CNC een bussysteem, waarbij de data uitwis

se1ing over de SMP bus geschiedt (8 bit). De datacontrole over deze bus en

de toewijzing van de bus aan de dee1nemers wordt verzorgd door de centrale

processorkaart. Ook hier zijn de modules weer op vele mogelijkheden te com

bineren, om de gewenste besturing te verkrijgen. De as-aansturingen worden

verzorgd door de positioneerkaarten, waarvan er twee uitvoeringsvormen be

staan

- SMP E360

- SMP E370

Digita1e positierege1aar met P-aktie, die de werke1ijke

positie betrekt van een incrementele positieopnemer.

Digitale positierege1aar met PI-actie, die de werkelijke

positie betrekt van een resolver (uitvoering A1), of van

een incremente1e positieopnemer (uitvoering A2).

Voor een 2-assige baanbesturing zijn de volgende hardwaremodu1es noodzake

lijk

- Kaart-rek SMP-SYS51 met SMP-bus

- Centrale processorkaart SMP-E4-A .. (3,4,5 of 6)

- 2 positioneerkaarten SMP-E270-A2

- I/O kaart

- Geheugenkaart

De tota1e prijs van bovenstaande componenten is f1 12.000,- tot f1 15.000,

Bet SMP systeem omvat voornamelijk hardware en besturingssoftware (voor het

controleren van de datauitwisseling etc.). Verder zijn er nog enke1e kaar

ten, die gericht zijn op algemene problemen, zoals de positioneerkaarten.

Dit betekent dat de meeste software, zoals voor baanbesturing, zelf geschre

ven moet worden. Aan het zelf schrijven van software kleven enkele belang-

. rijke nade1en:

- Er is een zekere mate van deskundigheid vereist.
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- Software ontwikkelen is een tijdrovende zaak, en kan daardoor vaak zeer

kostbaar zijn.

- Men moet de koper van de xy-tafel de nodige service en expertise kunnen

leveren.

- In geval het gebruikte bussysteem in de loop der jaren verouderd, of niet

meer leverbaar is, kan niet zonder meer overgestapt worden op een ander

systeem. De software zal in de meeste gevallen omgeschreven moeten worden.

- Voor het ontwikkelen van software is speciale apparatuur nodig, zoals een

emulator en testadaptor, discdrives etc.

Voordeel van dit soort bussystemen is dat men voor wijzigingen in het sys

teem onafhankelijk is van de fabrikant. Voor speciale toepassingen, waarvoor

geen kant en klare CNC-besturingen te koop zijn, bijvoorbeeld meetmachines

is dit dus een goede oplossing. Verder wordt aan de eisen gesteld in par.

3.2 in redelijke mate voldaan.

Positioneerkaarten.

In het Laboratorium van Besturingstechnologie van de T.H.E is een positio

neerkaart ontwikkeld voor een lineaire actuator, in het kader van een uitge

breid samenwerkingsprojekt tussen de drie technische universiteiten Neder

land en T.N.O, het zg. FLAIR projekt (FLexibele Automatisering en Industrial

Robots). Een uitgebreide beschrijving van de werking en de opbouw van deze

een-assige besturing is te vinden in het I2-verslag van R. Van de Bur~ht

[8,9]. De hardware bestaat uit een Elektro-Werktuigbouwkunde Microprocessor

en een positiecomparator. Hoe deze twee onderdelen in het totale regelsys

teem zijn geplaatst is te zien in fig. 3.4.5. De EWMC is een single board

computer op basis van een Intel 8085a microprocessor. De positiecomparator

vormt de interface tussen de positie- en snelheidsopnemer enerzijds en de

EWMC anderzijds.

Het positioneersysteem verschilt op een aantal punten van de positioneer

systemen van de eerder besproken besturingen. Bij deze besturingen was de

snelheidsregeling altijd een onderlus van de positieregelkring. Door de

volgfout, die nadat er regelakties op zijn uitgeoefend als ingangsgrootheid

van de servoversterker dient, achtereenvolgens lineair op te bouwen, cons

tant te houden, en lineair af te bouwen wordt een snelheidspatroon verkregen
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zoals dat eerder is getoond in fig. 3.2.1 Voor het genereren van de volgfout

wordt meestal een setpointer gebruikt.

De positionering van de actuator gaat uit van het totale verschil tussen

de werkelijke en gewenste positie, en stelt afhankelijk daarvan een bepaalde

regeling in werking, ten einde het snelheidspatroon geschetst in fig. 3.4.6

te realiseren. In gebied I tim III werkt aIleen de snelheidsregelaar. In

gebied IV en V treedt ook de positieregelaar in werking, waarbij de snel

heidsregelkring als onderlus fungeert. In gebied IV bezit de positieregeling

een PD-aktie en bij de overgang naar gebied V wordt er overgeschakeld naar

op een PID-aktie.

De snelheidsregeling kan ook sofwarematig zijn opgenomen in de EWMC, hetgeen

het voordeel biedt, dat er gebruik kan worden gemaakt van snelle regelalgo

ritmes, zoals de "Deadbeat controller" beschreven in hoofdstuk 3 van het I2

verslag van Van der Burght. Uit metingen is gebleken dat deze positionering

goed functioneert. Voor toepassing bij de xy-tafel moet het systeem nog aan

zienlijk worden uitgebreid. Hierbij moeten meerdere assen simultaan kunnen

worden bestuurd en kunnen de verplaatsingen van de slede in x- en y-richting

afhankelijk zijn van elkaar. Het systeem moet dan dus weer bestaan uit twee

of meerdere positioneringskaarten, positiecomparatoren en een centrale pro

cessorkaart, die berekeningen uitvoert voor o.a. de coordinatie van de asbe

weginqen. De afzonderlijke delen worden door een bus (verqelijk de MPST-bus,

eerder beschreven in deze paragraaf), die bestuurd wordt door de centrale

processorkaart.

Een groot nadeel van deze besturing is, dat ze ontwikkeld is op de T.U.E.

als onderzoeksobject. Deze instellinq beschikt niet over een service appa

raat, zodat Pelt & Hooykaas hier zelf in zal moeten voorzien. Ook verdere

ontwikkelinq van de besturinq nodig voor hun specifieke toepassinqen zal

door Pelt & Hooykaas zelf dienen te geschieden.

De Firma Advanced Production Automation te Veldhoven heeft een besturinq

op de markt gebracht die veel overeenkomsten vertoond met boven beschreven

besturinq, maar die reeds verder ontwikkeld is, en dus wellicht qeschikt is

voor de xy-tafel.
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Gewenst snelheidsverloop.

Onderverdeling van het at te leggen traject.
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is:

positie waarna de actuator vertraagd wordt

positie van de actuator bij het starten van de PD-regelinq

positie van de actuator bij het starten van de PID-regelinq

positietout bij het begin van de positiereqeling

positietout vaarna de actuator vertraagd wordt

positietout bij het begin van de PD-regeling

positietout bij het begin van de PID-regelinq

~ let bereiken vaa de gewenate positie verloopt sls voIgt:
gebied I) bereik de gewenste snelheid 10 anel -aqelijk.

gebied II) hou de gevenste snelheid konatant.

gebied III) rea af tot Vr'
qebied tv) positioneer Bet behulp van een PD-positieregelinq.
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