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Samenvatting 

Bet hier gepresenteerde afstudeer-verslag vormt een beschrijving 

van de werkzaamheden verricht door J.A.C. Ketelaars, in het kader 

van zijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven. Het afstuderen vond plaats bij de vakgroep 

Werktuigbouwkundige Produktie Technologie, sektie Fysische Bewer

kingen, van de afdeling Werktuigbouwkunde van deze T.H .. 

In dit verslag zal aan de orde komen op welke wijze aan de afstu

deer-opdracht, het beschrijven van een servo-mechanisme van een 

vonkerosie machine en het voltooien van de programmatuur voor die 

machine, is getracht te voldoen. 

In hoofdstuk 1 zal daartoe ingegaan worden op het fysisch proces 

dat het vonk-erosief bewerken mogelijk maakt, waarbij tevens de 

parameters welke het proces-verloop beinvloeden aan de orde zullen 

komen. Tenslotte zal aandacht worden geschonken aan de afzonder

lijke modules welke samen het besturen van de machine mogelijk 

maken. 

Het eerste gedeelte van de opdracht, het beschrijven van het 

servo-mechanisme, zal onderwerp zijn van de hoofdstukken 2 en 3. 

Hierbij zal in eerste instantie uitgegaan worden van een theoretisch 

model, waarna aan de hand van metingen getracht zal worden dit model 

te verifieren. 

Bet laatste gedeelte van dit verslag zal gewijd zijn aan de pro

grammatuur welke gerealiseerd is voor het besturen van de machine. 

Ook zullen enige aspekten van de hardware van deze, op micro-pro

cess oren gebaseerde, besturing aan de orde komen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat, in dit gedeelte van het verslag, de lezer 

enigermate bekend verondersteld zal worden met de basis-principes 

van de micro-elektronika. 

Mijn dank gaat uit naar de Beren C.J. Heuvelman en G.J. Theuws, 

beiden verbonden aan de sektie Fysische Bewerkingen, voor de mede

werking welke ik van hen tijdens het afstuderen heb ontvangen. 

Tevens wil ik hierbij mijn vrouw danken voor de hulp bij het verwer

ken van de tekeningen en formules in dit verslag. 



1 Het vonkerosie proces 

1.1 Inleiding 

Het hier gepresenteerde afstudeer-verslag vormt een beschrijving 

van de werkzaamheden verricht door J.A.C. Ketelaars, in het kader 

van zijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven. Het afstuderen yond plaats bij de vakgroep 

Werktuigbouwkundige Produktie Technologie, sektie Fysische Bewer

kingen, van de afdeling Werktuigbouwkundevan deze T.H .. 

Binnen deze sektie houdt men zich voornamelijk bezig met het 

vonkerosief bewerken van materialen. Rierbij kan onderscheid 

gemaakt worden tussen het draadvonken en het zink-verspanen. De 

fysische mechanismen welke het proces beschrijven zijn weliswaar in 

beide gevallen gelijk, in de praktische realisatie van het proces 

treden echter aanzienlijke verschillen op. In dit verslag zal uit

sluitend het zink-verspanen aan de orde komen. 

Daar ik waarschijnlijk de laatste afstudeerder zal zijn die aan 

de T.R.E. onderzoek op dit gebied verricht, zal getracht worden met 

dit verslag tevens een afronding van het project, zoals enkele jaren 

geleden gestart, te realiseren. Hiertoe zal in dit hoofdstuk ruime 

aandacht geschonken worden aan de opbouw van de vonkerosie-machine 

zoals deze in de loop der tijd ontstaan is, evenals aan de samenwer

king van de afzonderlijke komponenten van deze machine. 

1.2 Het proces-verloop 

Onder een dielektrische vloeistof worden een elektrode en het 

werkstuk, beiden van een elektrisch geleidend materiaal, op korte 

afstand (s) van elkaar gebracht (zie fig. 1). Door over de spleet 

welke hierbij ontstaat een voldoende hoge spanning aan te leggen, 

blijkt een vonk te kunnen ontstaan. De energie welke hierbij vrij

komt blijktvoldoende te zijn om de be ide materialen lokaal te doen 
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smelten en zelfs te verdampen. Door na enige tijd de spanning te 

verwijderen zal de vonk doYen, waarna de dielektrische vloeistof 

welke door de spleet stroomt de losgeslagen materiaaldeeltjes kan 

verwijderen. 

~------------- geleiding 

~---- dielektrikum 

... - _ ... -. 

generator J'l.. 1;::;:::;::;--.-- elektrode 
... -

~*--~~-- werkstuk 

fig. 1 

De beschrijving van dit erosie-proces m.b.v. een thermisch model 

blijkt heden ten dage vrlJ algemeen geaccepteerd te zijn. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat bij het ontstaan van de vonk drie ope en

volgende stadia te onderscheiden zijn. Ten gevolge van het elek

trische veld dat in de spleet ontstaat, zullen elektronen welke zich 

in dit veld bevinden versneld worden. Hierbij neemt de kinetische 

energie van deze deeltjes steeds verder toe. Bij botsingen met 

molekulen van de dielektrische vloeistof zal deze energie omgezet 

worden in warmte, waardoor lokaal de vloeistof verdampt. 

De vrije weglengte neemt hierdoor sterk toe, zodat tevens de 

energie welke bij een botsing vrij komt aanzienlijk groter wordt. 

Het elektron blijkt hierbij in staat om het molekuul te splitsen in 

elektronen en een positief ion. Ten gevolge hiervan ontstaat een 

snelle toename van het aantal vrije ladings-dragers, en dus een 

evenredige toename van de stroomsterkte. 

In het laatste stadium is de ionisatie-graad dermate hoog dat 

sprake is van een plasma. De ionen welke op het kathode-oppervlak 

inslaan veroorzaken daar een temperatuurs-verhoging waardoor nieuwe 

elektronen kunnen emitteren. Deze elektronen op hun beurt, maken op 
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weq naar de anode nieuwe elektronen en ionen vrij en veroorzaken bij 

inslaq op het kathode-oppervlak een temperatuurs-verhoqinq. Afqe

zien van stochastische fluktuaties is in dit stadium sprake van een 

stabiele ontladinq. 

1.3 Definitie van enkele karakteiistieke parameters 

Op qrond van de beschrijvinq van het proces, zoals in de voor

qaande paraqraaf qeschetst, is nu het verloop van de spanninq over 

en de stroom door de spleet als funktie van de tijd verklaarbaar. 

In fiquur 2 zijn deze spanninq en stroom als funktie van de tijd 

uitqezet. 

Op tijdstip t=O wordt de maximale qenerator-spanninq ui over de 

spleet aanqebracht. Na verloop van eniqe tijd (de ontsteekvertra

qinq) start de ontwikkelinq van de vonk, waardoor de stroom sterk 

toe neemt en de spanninq daalt tot circa 20 volt, de zoqenaamde 

brandspanninq. Na het afschakelen van de qenerator op t=ti dient 
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een pauze-tijd to inqevoerd te worden zodat de spleet qedeioniseerd 

kan worden. Deze periode is tevens noodzakelijk voor het afvoeren 

van de vrijqekomen materiaaldeeltjes door het dielektrikum. Aan de 

hand van deze beschrijving van het proces kunnen nu de meest 

qebruikte karakteristieke grootheden gedefinieerd worden. 

ti generatorpulsduur 

to puls-interval tijd 

tp periode tijd 

td ontsteekvertraging 

te = ti - td: effectieve ontladingstijd 

ui open qenerator spanning 

ue spanning over de spleet tijdens erosie 

(brandspanning) 

ie stroam door de spleet tijdens erosie 

s spleetbreedte 

e gewenste spleetbreedte 

Als afgeleide grootheden definieren we nu nog: 

f 

T 

= te/ti 

= ti/tp 

relatieve pulsduur 

relatieve qeneratorpulsduur 

Op de definities t.a.v. de overige karakteristieke qrootheden, 

zoals bijvoorbeeld die m.b.t. de spaanproduktie of de elektrode

slijtage , zal hier niet nader worden ingegaan. Hiervoor zij ver

wezen naar literatuur [1] en [2]. 

1.4 Proces-condities 

Het tot ontwikkeling komen van een vonk , zoals beschreven in de 

voorqaande paraqrafen, kan slechts onder speciale omstandigheden 

plaats vinden. Van invloed hierop zijn ondermeer: 
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1) De afstand van de elektrode tot het werkstuk 

Wordt de spleet te groot dan zal de ontsteking niet meer 

plaats kunnen vinden. Een te kleine afstand daarentegen zal 

aanleiding geven tot kortsluiting doordat de verspaande deel

tjes zowel met de elektrode als met het werkstuk kontakt 

zullen maken. 

2) De stroomsnelheid van het dielektrikum 

Is deze te hoog dan blijkt de boog als het ware 'uitge

waaid' te worden. Bij een te geringe snelheid echter zullen 

de deeltjes niet tijdig genoeg afgevoerd kunnen worden, waar

door een opeenhoping van materiaal in de spleet plaatsvindt. 

Via deze deeltj'es kunnen dan op den duur kortsluitinqen ont

staan. 

In dit geval kan ook het zogenaamde bogen optreden. Rier

bij verwijderen de verspaande deeltjes zich dermate weinig van 

de vorige plaats van doors lag dat de volgende vonk nagenoeg op 

dezelfde plaats ontstaat. Rerhaalt dit proces zich langdurig 

dan kan een aanzienlijke schade aan elektrode en werkstuk ont

staan. 

3) De instelling van de generator 

De waarden van ti, to en ie, welke bij een pulsgenerator 

veelal onafhankelijk ingesteld kunnen worden, hebben ieder hun 

eigen invloed op het proces-verioop. Zo zal het verqroten van 

ti en/of ie leiden tot een toename van het verspaand volume 

per puIs. De vrijkomende materiaaldeeltjes dienen echter weI 

afgevoerd te kunnen worden door het dielektrikum, daar anders 

wederom kortsluitingen zullen ontstaan. 

De waarde van ti wordt tevens begrensd door de ontsteekver

traging. Immers als ti kleiner wordt dan td kan er geen vonk 

meer ontstaan. Bij het instellen van ti en ie dient men 

tevens rekening te houden met de totale toegevoerde energie 
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per tijdseenheid. Een te grote waarde per eenheid van opper

vlak zal leiden tot oververhitting van het werkstuk. 

De instelling van to tenslotte is uitsluitend aan de onder

zijde begrensd. Een hoge waarde ervan verlaagt weliswaar de 

verspaningssnelheid, maar beinvloedt niet het gedrag van de 

vonk. Wordt voor deze variabele echter een te kleine waarde 

gekozen, dan zal de spleet niet tijdig gedeioniseerd kunnen 

worden. Ook zal het dielektrikum niet meer in staat zijn de 

verspaningsprodukten tijdig af te voeren, waardoor kortslui

tingen kunnen ontstaan. 

1.5 De optimale machine-instelling 

Om te komen tot een optimaal verloop van het verspaningsproces, 

zijn niet alleen de in paragraaf 1.4 genoemde parameters van belang. 

Hiertoe zal het optimale eindprodukt omschreven dienen te worden, en 

wel in termen van maatnauwkeurigheid, bewerkingssnelheid en opper

vlakte-ruwheid. Tevens zal de elektrode-slijtage in beschouwing 

dienen te worden genomen. 

Het verband tussen de proces-condities en het eindresultaat is 

vastgelegd in de zogenaamde bewerkingsnomogrammen. Hieruit is 

bijvoorbeeld direkt af te lezen welke waarde de ruwheid of de ver

spaningssnelheid aan zal nemen bij een bepaalde instelling van ti, 

to en ie. Echter, zoals reeds vermeld, is het verloop van het pro

ces van meer dan deze drie variabelen afhankelijk. Naast de 

spleetbreedte en de stroomsnelheid van het dielektrikum blijken 

ondermeer de werkstuk/elektrode kombinatie en de wijze waarop de 

spleetbreedte geregeld wordt, van grote invloed te zijn. 

Om uit dit komplex van faktoren, bepalend voor het eindresultaat, 

de optimale machine-instelling te bepalen, is welhaast een onbe

gonnen zaak. Op grond hiervan is in het laboratorium voor Fysische 

Bewerkingen besloten om te trachten een regelsysteem te realiseren 

dat, uitgaande van een gegeven voorinstelling en bepaalde restric

ties, de procesparameters dusdanig varieert dat de optimale machine

instelling verwezenlijkt wordt. 
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Een dergelijk, zogenaamd adaptief, regelsysteem vergt echter een 

verregaande automatisering van het proces, immers een groot gedeelte 

van de parameters dient zonder tussenkomst van een operator instel

baar te zijn. Het probleem valt nu in twee delen uiteen. Enerzijds 

dienen we te beschikken over een stuk hardware dat het automatisch 

regelen mogelijk maakt. De systeemkomponenten die met dit doel zelf 

gebouwd danwel aangekocht zijn, zullen onderwerp zijn van de nu 

volgende paragrafen. 

Anderzijds dient een besturingsprogramma gerealiseerd te worden. 

De opbouw hiervan zal onderwerp zijn van het laatste gedeelte van 

dit verslag. 

1.6 De opbouw van het systeem 

Om te komen tot een systematische, gestructureerde aanpak van het 

probleem, splitsen we het geheel op in deelproblemen. We onder

scheiden daartoe vier niveau's van zelfstandigheid in het systeem. 

Naarmate het niveau hoger wordt neemt daarbij de zelfstandigheid van 

de komponenten op dat niveau toe. 

1) Het eerste niveau 

Op het laagste niveau, zie figuur 3, bevindt zich het proces 

zeif. De ingangsparameters bestaan uit de, door ti, to en ie 

gekarakteriseerde generatorpulsen, de stroomsnelheid van het 

dielektrikum en de spleetbreedte s. 

Daar grootheden zoals de werkelijk gerealiseerde spleetbreedte 

of het verspaande volume per puIs tijdens het verlopen van het 

proces niet meetbaar zijn, zijn we gedwongen voor de bepaling van 

het resultaat grootheden te hanteren welke hieruit afgeleid zijn. 

Ais basis hiervoor wordt het verloop van de spanning over de 

spleet als funktie van de tijd gebruikt. Aan de hand van dit 

verloop wordt de ontsteekvertraging td bepaald terwijl tevens een 

puls-klassifikatie plaatsvindt. 
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2) Ret tweede niveau 

op dit niveau onderscheiden we vier komponenten: de genera

tor, de analyzer, de hardware voor de flow-regeling en die voor 

de spleetbreedte regeling (zie figuur 3). 

2a) De generator 

Deze komponent regelt de spanning over en de maximale 

stroom door de spleet, uitgaande van de opgegeven waarden 

voor ti, to en ie. Tevens wordt een blokspanning, welke 

dient als referentie v~~r de analyzer, de servo- en de 

hoofd-computer, gegenereerd. 

Tenslotte bestaat nog de mogelijkheid om te kiezen uit 

twee niveau's van ui, te weten 80 V en 300-500 V. Deze 

laatste mogelijkheid kan benut worden om het ontsteken.van de 

vonk te bevorderen. 

2b) De analyzer 

Zoals uit de officiele naamgeving -Digitale PuIs Analyzer

reeds blijkt, analyseert deze komponent het verloop van de 

spanning over de spleet. Ret resultaat hiervan komt echter 

niet na iedere puIs, maar als gemiddelde over meerdere pulsen 

beschikbaar. Oorzaak hiervan is, dat enkele van de nog nader 

te bespreken systeemkomponenten, niet in staat Zl)n aIle data 

welke per puIs vrijkomt, binnen de beschikbare tijd te ver

werken. Daar echter het proces een sterk stochastisch karak

ter vertoont, kan het verloop van een puIs niet represen

tatief zijn voor de momentane machine-instelling, zodat het 

middelen over meerdere pulsen geen bezwaar behoeft te zijn. 

De ingangssignalen voor deze analyzer bestaan uit de 

waarden van ti en to, een zogenaamde -Bereik Deeltal·-puls 

(BO-puls), het spannings-verloop over de spleet en het refe

rentie signaal van de generator. Dit laatste signaal dient 

hoog te zijn gedurende ti en laag gedurende to. De BD-puls 
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• 

dient om het einde van de periode waarover middeling plaats

vindt, aan te geven. Bij het inactief worden van deze puIs 

worden de resultaten in een buffer geplaatst, waardoor deze . 
gedurende de gehele volgende periode beschikbaar blijven. 

Deze resultaten bestaan enerzijds uit de som van de ont

steekvertragingen, uitgedrukt in eenheden van 20 nanosecon

den, gedurende de afgelopen periode en uit een pulsklassi

fikatie. Hierbij wordt aangegeven het aantal pulsen dat valt 

in de kategorieen: erosie, open, bogen, kortsluiting en 

overige (a-normaal). Op de kriteria welke leiden tot de 

beslissing dat een bepaalde puIs in een van deze kategorieen 

ingedeeld kan worden, zal hier niet nader worden ingegaan. 

Hiervoor zij verwezen naar literatuur [1] en [3]. 

2c) De flow-regeling 

De apparatuur welke zorgdraagt voor het regelen van de 

doorstromende hoeveelheid dielektrikum, valt in twee delen 

uiteen. Tot het tweede niveau rekenen we aIle hardware welke 

direkt noodzakelijk is voor het regelen en meten van de flow. 

Het ingangssignaal bestaat uit een stuurspanning welke 

afhankelijk is van de gewenste flow, terwijl aan de uitgang 

een signaal aangeboden wordt dat evenredig is met de werke

lijk gerealiseerde waarde. 

2d) De spleetbreedte-regeling 

Evenals bij de flow-regeling onderscheiden we hier twee 

afzonderlijke delen. Tot het tweede niveau kunnen we rekenen 

het hydraulische systeem en de bijbehorende versterkers die 

dit systeem besturen. Op de precieze werking van dit stuk 

hardware zal in hoofdstuk 3 uitvoerig worden ingegaan. 

Hier kan nog opgemerkt worden dat op dit niveau geen 

sprake meer is van een zuivere spleetbreedte-regeling. Dit 

gebeurt nu indirekt doordat de snelheid van de elektrode 

t.o.v. het werkstuk geregeld wordt. Het stuursignaal wordt 
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hierbij afgeleid uit de gemeten ontsteekvertraging. 

3) Het derde niveau 

Tot het derde niveau rekenen we de twee micro computers welke 

een specifieke besturingstaak vervullen, namelijk: 

3a) De flow-sturing 

Deze computer, gebaseerd op een E.W.M.C., regelt op basis 

van een opgedragen waarde en in kombinatie met de hardware 

genoemd onder 2c, de doorstromende hoeveelheid dielektrikum. 

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze eenheid nog 

niet operationeel is, zodat volstaan moet worden met het 

handmatig instellen van de flow. 

3b) De spleetbreedte-sturing 

De taak van deze sturing bestaat uit het, op grond van de 

gemeten ontsteekvertraging, zo goed mogelijk konstant houden 

van de spleetbreedte. De hierbij toegepaste micro-computer 

(·servo-computer- genaamd) bestaat uit een Intel SBC 80/20 

Single Board Computer welke, door een zogenaamd Multibus sys

teem, direkt verbonden is met de hoofd-computer, welke inge

deeld is op het hoogste niveau. 

In figuur 3 is op het derde niveau ook de optische interface 

getekend. We zullen echter deze interface tussen de twee bus

structuren niet als afzonderlijk komponent beschouwen, maar 

rekenen tot het Multibus systeem. In paragraaf 1.7 zal hier 

nader op worden ingegaan. 

4) Het vierde niveau 

Tot het hoogste niveau rekenen we zowel de hoofd-computer 

alsook aIle input- en output- apparatuur welke op het systeem 
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aanqesloten is. Bierbij valt ondermeer te denken aan een 

display, toetsenbord, printer of een ander computer-systeem. 

Zoals uit fiquur 2 reeds eniqszins blijkt, dient, tenminste in de 

huidiqe opstellinq, aIle data-uitwisselinq tussen de rand

apparatuur en het systeem, via de hoofd-computer te verlopen. De 

taken welke aan deze computer toebedacht zijn kunnen in drie 

qroepen onderverdeeld worden: 

-) Bet initlaliseren en van de juiste data blijven voorzien van 

de overiqe komponenten in het systeem. 

-) Bet administreren van het proces-verloop en op qezette tijden 

de qeqevens welke hierbij ontstaan doorqeven aan de operator. 

-) Bet uitvoeren van een optimaliserinqsproqramma. 

1.7 Interne data-uitwisselinq 

Zoals uit het voorqaande reeds qebleken is, dienen aanzienlijke 

hoeveelheden data tussen de verschillende komponentenin het systeem 

uitqewisseld te worden. Biertoe is een speciale busstructuur 

ontwikkeld waarbij het transport op hoqe snelheid plaats kan vinden. 

Uit eerdere ontwikkelinqen is qebleken dat m.b.v. een standaard 

interface op basis van -i/o mapped i/o· de qewenste transportsnel

held niet bereikbaar was. Dit bleek echter weI moqelijk door de 

systeem-komponenten via een speciale optische interface direkt aan 

de Multibus te koppelen, waardoor deze komponenten door zowel de 

servo- als de hoofd- computer via die Multibua beschreven en qelezen 

kunnen worden ala standaard -memory mapped i/o-devices-. 

Naast de hoqe transportsnelheid biedt deze interface noq het 

voordeel van optische scheidinq, waardoor enerzijds aardlussen 

voorkomen worden en anderzijds de beide micro-processoren beveiliqd 

zijn teqen onbedoelde hoqe spanninqen, veroorzaakt door de andere 

systeem-komponenten. 

V~~r een meer qedetailleerde beschrijvinq van zowel de hardware-
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als de software- aspekten van het hier globaal geschetste kommuni

katie-mechanisme, zij verwezen naar literatuur [4] en [5]. 

1.8 Taakstelling voor het afstuderen 

Bet systeem, zoals beschreven in paragraaf 1.6, was bij aanvang 

van het afstuderen reeds grotendeels gerealiseerd. Een uitzondering 

hierop vormde de spleetbreedte-regeling welke uitsluitend met de 

hand instelbaar was. Ook was er, met betrekking tot de reeds aan

wezige hardware, geen bruikbaar model voorhanden. 

Het software-pakket bleek niet geheel foutloos te zijn. De eer

ste twee taken, het updaten van data en het verzorgen van de 

administratie, bleken redelijk goed te verlopen, maar een bruikbaar 

optimaliseringsprogramma was niet voorhanden. Een bijkomend 

probleem t.a.v. deze software was dat ze door verschillende 

studenten, ieder met hun eigen visie, ontwikkeld is. Niet aIleen 

dient hierdoor tijdens het bestuderen van de programmatuur dikwijls 

omgeschakeld te worden van Nederlands naar Engels en terug, maar 

tevens dreigt de samenhang van het geheel enigszins verloren te 
gaan. 

Op grond van het bovenstaande was dan ook de opdracht welke mij 

voor het afstuderen gegeven werd tweeledig. Enerzijds diende een 

betrouwbare en bestuurbare spleetbreedte-regeling hardware- matig 

gerealiseerd te worden. Een mathematische beschrijving hiervan 

diende te leiden tot een in de praktijk bruikbaar model. 

Het tweede facet van de opdracht bestond uit het schrijven en 

testen van software voor de servo-computer. Deze programmatuur 

diende zowel de interface met het hoofdprogramma te verzorgen, 

alsook de spleetbreedte op een optimale wijze te regelen. 

In de nu volgende hoofdstukken zal beschreven worden op welke 

wijze getracht is aan bovenstaande opdracht te voldoen. 
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2 Het servo-mechanisme 

2.1 Inleidinq 

Zoals reeds uiteenqezet dient het servo-mechanisme voor het kon

stant houden van de vonkspleet. Hierbij moet echter onderscheid 

qemaakt worden tussen verplaatsinqen in de orde van de vonkspleet

afmetinqen en die in de orde van de werkstuk-afmetinqen. 

In het eerste geval dient het servo-mechanisme om verstorinqen in 

de afstand tussen elektrode en werkstuk, zoals deze bijvoorbeeld op

treden tijdens kortsluitinqen, anel te korriqeren, zodaniq dat een 

stabiel verloop van het proces gewaarborgd is. Om deze hoge snel

heid te realiseren is de elektrode bevestigd op een hydraulisch 

bediende zuiqer. Afhankelijk van de momentaan gemeten afstand 

tussen elektrode en werkstuk kan de zuiger m.b.v. een hydraulische 

klep in de gewenste richting verplaatst worden. Hierbij is vanuit 

de middenstand een maximale verplaatsing van 3 millimeter in beide 

richtingen moqelijk. De wijze waarop dit systeem reaqeert op stuur

siqnalen, zal onderwerp zijn van dit en het volgende hoofdstuk. 

Tijdens het verspaninqsproces zal de elektrode zich steeds verder 

in de richtinq van het werkstuk verplaatsen. De verplaatsingen 

welke hierbij optreden zijn van de orde van de werkstukafmetingen. 

Met het hydraulische systeem is een verplaatsing van maximaal 6 

millimeter te realiseren, wat veelal niet toereikend zal zijn. Om 

qrotere verplaatsingen van de elektrode moqelijk te maken, is het 

hydaulische systeem op een slede qemonteerd. Deze slede kan ver

plaatst worden m.b.v. een elektromotor. De plaats van de zuiger 

t.o.v. zijn middenstand wordt qemeten en dit signaal wordt ver

sterkt toeqevoerd aan de elektromotor, waardoor de zuiger zich 

qemiddeld om deze middenstand beweeqt. De tijdconstante van dit 

systeem is echter dermate groot t.o.v. de tijdconstante van het hy

draulische systeem dat we de invloed hiervan op de afstand tussen 

elektrode en werkstuk kunnen verwaarlozen. AIle verdere beschou

winqen t.a.v. het servo-systeem zullen dan ook gericht zijn op het 
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Vi . -

hydraulische qedeelte ervan. 

2.2 Het reqeltechnisch schema 

Voor het reqelen van het servo-systeem m.b.v. een computer, is 

het in principe voldoende de systeem-vergelijkingen te kennen. Is 

de snelheid van de elektrode als funktie van de stuurspanninq bekend 

dan kan immers op grond hiervan een regelproqramma qeconstrueerd 

worden. Het lijkt echter wenselijk het mechanisme meer diepgaand te 

analyseren. Dit verstrekt niet aIleen meer informatie m.b.t. de 

juiste instelling ervan, maar toont tevens de zwakkere punt en van 

het mechanisme aan. Hierdoor wordt het moqelijk om het effekt van 

verbeterinqen welke in het systeem aanqebracht worden, op voorhand 

kwalitatief te voorspellen. 

H 1 H '2 H '3 H '4. 

verster- + - vir I • hydraul. $. • zuiger ~ ,~ - -ker conversie klep 
4 -

H6 H~ 
V 

~erster-
~ - u 

~er - opnemer -

fig.4 

In figuur 4 is het reqeltechnisch schema van het servo-mechanisme 

weergegeven. Het inganqssiqnaal Vi wordt eerst versterkt (H1) en 

daarna via een opteller en een spanning/stroom omzetter (H2) aan de 

klep (H3) toeqevoerd. Deze klep stuurt nu de zuiqer (H4) waardoor 

deze zich met een bepaalde snelheid v zal qaan verplaatsen. Deze 

snelheid wordt m.b.v. een snelheidsopnemer (H5) qemeten en het 5iq

naal, afgeqeven door deze opnemer, wordt na versterkinq (H6) terug

gevoerd naar de opteller. 

Uit de overdracht van de verschillende elementen van het systeem, 

kunnen we nu het verband tussen Vi en v als funktie van de frequen-

v -
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tie afleiden. Brengen we op een willekeurig element een ingangssig

naal I=I(w) aan en meten we aan de uitgang het signaal U=U{w), dan 

kunnen we als overdracht van dat element definieren: 

H(jw) U(jw) 
= I(jw) ( 2 • 1 ) 

Veronderstellen we de overdracht Hi van de verschillende elementen 

bekend, dan geldt: 

( 2 . 2 ) 

zodat: 

(2.3) 

2.3 De digitaal/analoog omzetter 

Nog niet aan de orde gekomen is, op welke wijze het signaal Vi 

verkregen wordt. Hiertoe maken we gebruik van een, binnen de sektie 

ontwikkelde, interface kaart, welke m.b.v. een geintegreerde digi

taal/analoog omzetter (DAC) in staat is een digitaal signaal om te 

zetten in de stuurspanning Vi. 

De uitgangsspanning van deze 8-bit DAC kan echter slechts 256 

discrete waarden aannemen en weI tussen -1,35 V en +1,31 V, bij een 

digitaal ingangssignaal van respectievelijk OOH en FFH. Hiermee 

reeds rekening houden bij het beschrijven van het analoge gedeelte 

van het servo-mechanisme, zou aanleiding geven tot, in ieder geval 

voorlopig, onnodige komplikaties. We zullen er dan ook vanuitgaan 

dat we de beschikking hebben over een kontinu analoog stuursignaal 
Vi. 
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2.4 De eerste versterker 

Het hart van deze versterker wordt gevormd door de meest linkse 

Op Amp van figuur 5. Het ingangssignaal Vi wordt aangeboden op punt 

12 van de schakeling. Na een versterking van 1-maal wordt dit sig

naal aan de opteller aangeboden. Zoals nog zal blijken is het voor 

het opstellen van de systeemvergelijking niet noodzakelijk de 

precieze overdracht van deze versterker te kennen. In paragraaf 

2.12 zal hier nader op ingegaan worden. 

2.5 De opteller 

V~~r het optellen van de beide spanningen wordt wederom gebruik 

gemaakt van een operationele versterker. Zoals uit figuur 5 blijkt, 

worden aan deze versterker nog twee signalen toegevoerd, namelijk 

een konstante spanning, afkomstig van een weerstandsdeler, en een 

spanning welke evenredig is met de stroom door de hydraulische klep. 

De konstante spanning dient hierbij voor het afregelen van de 

gehele schakeling. Door een juiste instelling van de deler kan 

bereikt worden dat de stroom door de klep nul wordt als de ingangs

spanning Vi nuL. wordt. 

Op de invloed van de spanning veroorzaakt door de klep-stroom, 

wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 

2.6 De spanning/stroomomzetter 

Deze schakeling is uitgevoerd zoals weergegeven in het rechter 

gedeelte van figuur 5. De spanning afgegeven door de opteller, 

wordt toegevoerd aan het hoogspanningsgedeelte waarin de eerste 

transistor zorgt voor het converteren van de spanningsniveau's. Het 

hoge spanningsniveau is hier gewenst om inkarte tijd een grate 

verandering van de stroom door de klep te realiseren. Immers, de 

stroam door een inductieve belasting kan slechts dan snel veranderen 

als het spanningsverschil over die belasting voldoende groot is. 
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Door de klep tussen de punten 5 en 6 van de schakeling aan te 

sluiten, wordt bereikt dat de stroom welke door de klep loopt m.b.v. 

een weer stand een spanning opwekt, welke recht evenredig is met die 

stroom. Deze spanning wordt nu weer teruggevoerd naar de opteller. 

Als gevolg van deze terugkoppeling van de stroom is nu een span

ning/stroom omzetter gerealiseerd. 

Ook bij dit element van het systeem is het niet noodzakelijk de 

precieze overdracht te kennen om te komen tot de systeemvergelij

king. In paragraaf 2.12 zal hier nader op ingeqaan worden. 

2.7 De hydraulische klep (1) 

Als hydraulische klep is toegepast de ·servo valve series 21- van 

-Dowty Electrics· (zie literatuur [5J). Globaal bezien bestaat deze 

klep uit 2 onafhankelijke spoelen, een kern en een stuurbare hy

draulische versterker. Door een of beide spoelen voldoende te 

bekrachtigen, zal de kern welke zich in het magnetisch veld van de 

spoelen bevindt, zich gaan verplaatsen. 

Het uiteinde van deze kern, welke als vaantje dienst doet, 

bevindt zich tussen twee ventielen en t.g.v het verplaatsen zal een 

van beiden verder geopend worden, terwijl het andere ventiel 

gesloten wordt. Hierdoor ontstaat een drukverschil in de toevoer

leidingen van de beide ventielen. Dit verschil wordt nu toegevoerd 

aan een hydraulische versterker welke de uitganqsstromen bepaalt. 

Aan de hand van literatuur [5] kUnnen we de overdracht van de 

klep bepalen. In figuur 3 van deze documentatie is de genormeerde 

flow/stroom verhouding als funktie van de frequentie weergegeven. 

Om echter in dit verslag tot een gelijksoortige weergave van 

karakteristieken te komen is in figuur 6 nogmaals, maar nu met een 

aangepast assenstelsel, het Bode-diagram getekend. Uit deze figuur 

blijkt dat een serieschakeling van een eerste orde systeem en een 

systeem met looptijd een redelijke benadering van de overdracht van 

de klep kan opleveren. 
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Op grond hiervan zou geiden: 

= .1 = I 

Hieruit voIgt m.b.v. de formule van Euler: 

zodat voor de amplitude verhouding geldt: 

( 2 • 4 1 

( 2 . 5 ) 

( 2.6 ) 

Cit de frequentie responsie van de bovenvernoemde figuur kunnen we 

nu de tijdconstante T3 voor verschillende frequenties bepalen. Na 

substitutie van enkele punten uit deze figuur in vergeIijking {2.6} 

voIgt: 

T3 (f=100Hz) = 6,7 E-4 s 

T3 (f=200Hz) = 7,6 E-4 s 

T3 (f=400Hz) = 7 , 1 E-4 s 

Deze waarden liggen dermate dicht bij elkaar dat we, met de 

gemiddelde waarde van T
3

, een voldoende nauwkeurige benadering 

verkrijgen: 

T3 = 7,1 E-4 s 

(2.7) 

(2.8) 

Cit vergelijking (2.5) kUnnen we nu tevens een uitdrukking voor 

de fasedraaiing afleiden. Na enig rekenwerk volgt: 

( 2 . 9 ) 
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Oftewel, na omschrijven: 

o :: - lE 
W 

substitueren we nu de waarden van de fasedraaiing bij de 

bovenvernoemde frequenties in vergelijking 2.10, dan volgt: 

o (f::100Hz) = 5,9 E-4 s 

6 (f::200Hz) = 6,6 E-4 s 

6 (f=400Hz) = 6,6 E-4 s 

(2.10) 

(2.11) 

Ook hier liggen de berekende waarden weer voldoende dicht bij elkaar 

om te kunnen stellen dat de gemiddelde waarde van 0 een voldoende 

nauwkeurige benadering oplevert. Na middeling vo1gt: 

IS = 6,4 E-4 s (2.12) 

Als voorlopige overdrachtsfunktie v~~r de hydraulische klep hebben 

we nu dus gevonden: 

(2.13) 

~3 = 7,1 E-4 s ; C = .6,4 E-4 s 

Op de bepaling van de versterkingsfaktor K2, welke uit de gegevens 

van de fabrikant uiterst moeizaam te reconstrueren blijkt, zal in 

paragraaf 2.12 nader worden ingegaan. 
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2.8 De hydraulische cilinder 

Uitgaande van literatuur (6] blijkt dat we ons de dubbelwerkende 

zuiger/cilinder kombinatie kunnen voorstellen zoals getekend in 

figuur 7. Wordt een vloeistofstroom ~ of ~2 opgedrukt, dan zal de 

zuiger zich met een snelheid v=v{~) gaan bewegen. 

fig.7 

Ter vereenvoudiging zullen we aannemen dat de vloeistof incom

pressibel is en dat geen lek van de ene zijde van de cilinder naar 

de andere plaatsvindt. Ook een eventuele lekstroom via de 

afdichtingen zal buiten beschouwing gelaten worden. 

Zij nu Dc de inwendige diameter van de zuiger en Dzs de diameter 

van de zuigerstang l dan is, onder bovenstaande voorwaarden, een

voudig af te leiden: 

= m/s 

Op grond hiervan kunnen we nu ala overdracht van de cilinder 

definieren: 

v 
=~ 

1 

m2 

(2.14) 

(2.15) 
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Uit literatuur [6] blijkt dat Dc 17,8 mm en Dzs 8,0 mm bedraagt. 

substitueren we deze gegevens in (2.15) dan blijkt voor de over

dracht van de cilinder te gelden: 

= 5 E+3 

2.9 De snelheids-opnemer 

1 

m2 
(2.16) 

De toegepaste opnemer is van het type Hewlett Packard, 3lVA5, 

zoals beschreven in literatuur [7]. Volgens dezelfde dokumentatie 

kan het gedrag van de opnemer benaderd worden met het 

vervangings-schema zoals weergegeven in figuur 8. De weerstand Ri 

bedraagt dan 2000 ohm terwijl de waarde van de zelfinduktie L 85 

mHenry is. Na ijking blijkt dat de opnemer in onbelaste toestand 

een spanning van 117 millivolt/(inch/seconde) oftewel 4,61 

volt/(meter/seconde} afgeeft. 

V~~r het bepalen van de overdracht van de opnemer dient echter 

tevens de elektrische belasting ervan in rekening te worden 

gebracht. Zoals in figuur 8 aangegeven is, bestaat deze uit een 

condensator CL (22 nF) en een weerstand RL. De condensator is 

aangebracht voor het wegfilteren van hoog frequente storingen, 

terwijl de weerstand wordt gevormd door de ingangs-impedantie van de 

tweede versterker, welke 200 Kohm bedraagt. 

v 
5 

opnemer 

L 

belasting 

fig.S 
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Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen we nu het verband 

tussen de afgegeven spanning Vu en de nominale spanning Vs bepalen. 

Na enig rekenwerk voIgt: 

v = u 

Na substitutie van de komponent-waarden blijkt: 

2 w .L.C « 1 (mits f<1000Hz) 

Zodat we vergelijking 2.17 kunnen vereenvoudigen tot:. 

v = • V u 1+j.w.C.R. s 
~ 

Definieren we nu: 

K5 : = 4,61 V!(m!s) j T5 = C.R i = 4,4 E-5 s 

Dan volgt voor de overdracht van de opnemer: 

v 
u = -v 

K5 = 4,61 V/(m/s) T5 = 4,4 E-5 s 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

( 2 .20) 

(2.21) 
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Een qrafische representatie hiervan is weerqeqeven in fiquur 9. 

Uit verqelijkinq 2.21 kan tevens de 3 dB bandbreedte bepaald worden, 

welke 3600 Hz blijkt te bedraqen. Op qrond van dit qeqeven en 

fiquur 9 kan qeconcludeerd worden dat de invloed van de tijd

konstante L5 naqenoeq verwaarloosbaar is voor frequenties kleiner 

dan 1000 Hz. Gezien de karakteristieken van de hydraulische klep 

zijn we voor ons systeem niet qeinteresseerd in het qedraq bij 

hoqere frequenties zodat we stellen: 

H5 = K5 = 4,61 V/(m/s) (2.22) 

2.10 De tweede versterker 

Fiquur 10 toont het schema van de versterker welke in de teruq

koppellus is opqenomen. De snelheidsopnemer wordt hierbij tussen de 

punten 14 en 15 aanqesloten. Aanqezien de versterker is uitqevoerd 

als een differentiaal-versterker, wordt uitsluitend het verschil in 

spanninq tussen de beide punten versterkt, de absolute waarde ervan 

is niet relevant. 

Na een eerste versterkinq wordt het siqnaal aanqeboden aan wire 

wrap pen W1 en een tweede versterker met een versterkinqsfaktor van 

-1. Het resultaat hiervan wordt aanqeboden op pen W2. De uitein

delijke versterkinq wordt nu bepaald door pen W3 te verbinden met W2 

of W1, waardoor de polariteit vastqeleqd wordt. De verster

kinqsfaktor kan inqesteld worden met de extern aanqesloten potmeter. 

2.11 De hydraulische klep (2) 

Met behulp van de resultaten uit de paraqrafen 2.7 en 2.8 kan nu 

de versterkinqsfaktor 13 van de hydraulische klep berekend worden. 

We bepalen daartoe eerst het verband tussen de stroom I door de klep 

.: 
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en de snelheid v van de elektrode bij de frequentie f = 9 Hz. Uit 

metingen blijkt dat als een stroom van 1,9 mA door de klep gevoerd 

wordt, de spanning, afgegeven door de snelheidsopnemer, 14 mV 

bedraagt. Daar de opnemer een spanning van 4/61 V/(m/s) afgeeft, 

geldt nu: 

14 = : 1,6 1,9lE4,61 

Er geldt echter tevens: 

! = 1 
I I 

V 
1fi - = 

4> 

Waaruit nu voIgt: 

m/s 
-:r 

Kombineren we nu de vergelijkingen 2.23 en 2.25 dan blijkt: 

K 1 ,6 
3 = ~ = 

-1.z..§... 
5£+3 = 3,2 E-4 

(2.23) 

(2.24 ) 

(2.25) 

(2.26) 

Samengevat geldt nu voor de overdracht van de hydraulische klep: 

H3 
4> K3 

exp(-j.w.o) m3 /s 
= I = 1+j.w·'!2 p;:-

K3 3,2 E-4 m3 /s 
= p;:- '!3 = 7 , 1 E-4 S (2.27) 

o = 6,4 E-4 S 
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2.12 Het vereenvoudigde schema 

We kunnen het schema, zoals gepresenteerd in paragraaf 2.2, 

enigszins vereenvoudigen door de versterkers 1 en 2 te combineren 

met de spanning/stroom omzetter. Figuur 11 toont hiervan het 

resultaat. De stuurspanning Vi wordt getransformeerd naar een 

stroom Ii en opgeteld bij de stroom -It, welke afhankelijk is van de 

snelheid van de zuiger. De resulterende stroom wordt nu toegevoerd 

aan de klep. 

H H H 
7 3 '4 v. vir 1. + hydraul. $ v 

~ -- ~ - - - zuiger .. - conversie l'- - klep - -

It 
H8 Hs 

vir - Vu opnemer 14-conversiE -

fig.11 

Uit de afleiding van de overdracht van het systeem uit figuur 4 

voIgt nu direkt voor het vereenvoudigde geval: 

(2.28) 

Zodat nu voor de overdracht van het systeem geldt: 

(2.29) 

Substitueren we nu in vergelijking 2.28: 

(2.30) 
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Vergelijking 2.28 blijkt nu over te gaan in verg. 2.3, zodat, onder 

de voorwaarden van vergelijking 2.30, het systeem uit figuur 4 iden

tiek is aan dat van figuur 11. Daar het laatste systeem 

mathematisch iets Minder gecompliceerd is, zullen aIle beschouwingen 

in het vervolg hierop gericht zijn. 

2.13 De theoretische versterkers 

Uit het voorgaande is gebleken dat het mathematisch eenvoudiger 

is de spanning/stroom omzetter op te splits en en op te nemen bij de 

beide versterkers. De overdracht van deze 'nieuwe' versterkers 

dient echter nog bepaald te worden. Hiertoe brengen we op de ingang 

van een van de versterkers een regelbare, sinusvormige spanning aan 

en meten de stroom welke t.g.v. die spanning door de klep gaat 

lopeno De ingang van de tweede versterker dient hierbij aan aarde 

gelegd te worden, "daar anders storingen kUnnen ontstaan. 

Uit deze metingen is gebleken dat beide versterkers een rechte 

karakteristiek vertonen voor frequenties kleiner dan 10 KHz, zodat 

we, voor ons doel, de versterkers qua frequentie responsie als 

ideaal kunnen beschouwen. 

De versterkingsfaktoren volgen uit het quotient van ingangs

spanning en klepstroom. De resultaten van de'2:e deling zijn: 

H7 = K7 = 3,5 E-2 A/V 
(2.31) 

Ha = Ka = 1,6 E-2 A/V 

Met deze laatste twee vergelijkingen is nu de voorlopige systeem

beschrijving kompleet. In het volgende hoofdstuk zal getracht 

worden de grotendeels theoretische vergelijkingen te verifieren. 
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3 Verifikatie van het model 

3.1 Een eerste mathematische beschouwing 

Ter controle van het model zoals gepresenteerd in het voorgaande 

hoofdstuk, zullen we nu eerst het gedeelte van het systeem, zoals 

weergegeven in onderstaande figuur, in beschouwing nemen. 

H "3 H 4 H lC; K 
I hydro (jl v V Vu _ 

zuiger - irerster - klep - ~ r-opnemel - ker 

fig.12 

V~~r de overdracht van de verschillende elementen geldt: 

De extra versterker K (met een versterkingsfaktor van 1000) is 

aangebracht om het uitgangssignaal eenvoudig meetbaar te maken. 

V~~r het verband tussen inganga- en uitgangssignaal kan nu worden 

afgeleid: 

Zodat we ala overdracht kunnen definieren: 

Uitvermenigvuldigen en het toepassen van de formule van Euler 

( 3 • 1 ) 

( 3 . 2 ) 

( 3 • 3 ) 
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resulteert nu in: 

H - K cos(wo)-j.sin(wo) 
p - p (l+j.W.T

3
) 

Uit deze vergelijking kan nu de amplitudeverhouding en de 

fasedraaiing, als funktie van de frequentie, bepaald worden. 

Hiervoor blijkt te gelden: 

(3.4) 

De grafische uitwerking van deze vergelijkingen ~elke,. op de 

versterkingsfaktor Kp na, gelijk zijn aan die van de hydraulische 

klep,is in de vorm van een Bode-diagram weergegeven in figuur 13. 

3.2 De eerste meting 

Aan het deelsysteem zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, 

zijn m.b.v. een H.P. Signal Analyzer enige metingen verricht. Het 

resultaat hiervan is weergegeven in de Bode-diagrammen van figuur 

14. Deze grafieken zijn, op grond van de meetresultaten, zodanig 

getekend dat de schaalverdeling overeenkomt met die van de andere 

diagrammen in dit verslag. 

Vergelijken we nu het theoretische diagram volgens figuur 13 met 

de meetresultaten volgens figuur 14, dan kan direkt geconcludeerd 

worden dat de statische versterking (f = 0 Hz) in beide gevallen 

nagenoeg gelijk is. op grond hiervan is het aannemelijk dat de 

afzonderlijke versterkingsfaktoren K3, K4 en K5 op de juiste wijze 
bepaald zijn. 
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Niet in overeenstemming met het theoretische model is het afval

len van de karakteristiek in het gebied rond 50 Hz. Een eerste 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de veronderstel

ling m.b.t. het incompressibel zijn van de hydraulische olie niet 

correct is. Vervangen we echter de starre zuiger annex elektrode 

door een massa-veer systeem, dan blijkt dit te resulteren in een 

tweede orde overdracht. Uit de gemeten karakteristiek blijkt echter 

dat het een eerste orde systeem is, dat verantwoordelijk is voor 

gedrag rond 50 Hz. Op grond hiervan handhaven we de veronderstel

ling dat we, m.b.t. de overdracht van het systeem, de vloeistof als 

incompressibel kunnen beschouwen. 

Een tweede mogelijke verklaring is gelegen in de lek welke in het 

hydraulische systeem op kan treden. In principe kan op drie p1aat

sen in het systeem lek optreden. Ten eerste kan dit het geval zijn 

in de hydraulische klep. In de gegevens, verstrekt door de fabri

kant, wordt hier echter geen melding van gemaakt zodat we deze moge

lijke oorzaak kwantitatief buiten beschouwing zullen laten. 

fig. 15 

De beide andere lokaties waar lek op zou kunnen treden zijn 

gelegen in de cilinder. Er kunnen lekstromen lopen zowel tussen de 

beide zijden van de zuiger (d$2) a1sook via de afdichtingen ~$1)' 

(figuur 15). De nu volgende paragraaf zal gewijd zijn aan het 
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opstellen van een model dat de invloed van deze lekstromen kwantita

tief beschrijft. Doel hiervan is echter niet het vinden van para

meterwaarden en het opstellen van de beschrijvende vergelijkingen, 

zodanig dat de resultaten van het theoretische model exact gelijk 

worden aan de meetresultaten. Vee leer zal getracht worden aan te 

tonen dat lek in het systeem een acceptabele verklaring is voor deze 

meetresultaten, waarna de precieze beschrijving uit deze metingen 

afgeleid zal worden. 

3.3 Modelvorming voor lek via de afdichtingen 

We beschouwen hiertoe de situatie zoals weergegeven in figuur 16 

waarbij tussen de zuigerstang, welke zich met een snelheid Vzs in de 

-x richting verplaatst, en de afdichting, een spleet ter hoogte h en 

met een lengte. L bevindt. Hierbij zal er van uitgegaan worden dat 

zowel Vzs als ~ altijd groter dan nul zijn. 

ZlL:x h 

L 

- ....... 
------.....-~ 

fig.16 

Voor een elementair volume-elementje in deze spleet kunnen de 

volgende vergelijkingen opsteld worden (zie literatuur [8] en [9]): 

wet van behoud van Massa: 

it + div(p~) = 0 (3.6) 
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wet van behoud van impuls: 

dv 
Pdt = p~ - grad p + div S' 

We voeren nu de volqende vereenvoudiqinqen in: 

1) de soortelijke massa is kons.tant 

2) de zwaartekracht is verwaarloosbaar 

3) de viscositeit is konstant 

Verwerken we deze qeqevens in de verqelijkinqen (3.G) en (3.7) dan 

resulteert dit in de Navier-Stokes vergelijkinq voor incompressibele 

media: 

div(v) : 0 

dv 
Pdt = P~ - grad p + n~2! 

Schrijven we nu de eerste komponent van verqelijking (3.8) uit, 

waarbij de snelheden in X-, y- en z- richting qerepresenteerd worden 

door respectievelijk u, v en w, dan volqt hieruit: 

Veronderstellen we de hooqte van de spleet veel kleiner dan de 

lenqte, terwijl we tevens aannemen dat de diepte (in y-richting) 

oneindig groot is, dan volqt hieruit: 

v:O W=O 

( 3 • 7 ) 

D.8 ) 

( 3 .9) 

D.l0} 
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Veronderstellen we nu tevens een stationair proces (du/dt=O), dan 

voIgt uit vergeIijking (3.8): 

u = u(z) 

Als randvoorwaarden qelden hierbij: 

u(z=O) = a ; u(z=h) = -v zs 

Daar de druk aan het uiteinde van de spleet klein zal zijn t.O.V. 

de druk in de cilinder, kan qesteid worden: 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

De differentiaalverqelijkinq (3.11) is nUt m.b.v. de verqelijkinqen 

(3.12) en (3.13), op te lossen. Na eniq rekenwerk voIgt: 

u(z} 

In de nevenstaande fiquur is dit stro

minqsprofiel qrafisch weerqeqeven. 

Nu hetsnelheidspatroon bekend is, 

kan de totale lekstroom via de af

dichtinq bepaald worden. Hiertoe in

teqreren we het strominqsprofiel over 

het oppervlak dat de lek veroorzaakt: 

h 
= 1'1'.0 .J u.dz = 

zs 0 u= 

3 p.h .1'1'.0 zs 

x z (3.14) 

u=h 

u=O 

fig. 17 

1 
- -2 V .h.l'I'.O zs zs (3.15) 
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Veronderstellen we nu dat de boven berekende lekstroom de enige 

in het systeem is, dan kunnen we nU m.b.v. de meetresultaten de 

hoogte h van de spleet bepalen. Daartoe bepalen we eerst de nieuwe 

overdracht van de cilinder. V~~r het verband tussen de vloeistof

stromen en de snelheid geldt: 

(3.16) 

v 
4> = zs + d4> = rs-

3 
1 n.D .p.h zs 

VZS(--K - i.n.Dzs·h) + 12 L 
4 ·n· 

Zij A het effectieve zuigeroppervlak, en F de kracht uitgeoefend op 

die zuiger, dan kan voor het verband tussen de druk in de cilinder 

en de snelheid ervan afgeleid worden: 

F = m.a = p.A 

dV (3.17) 

p 4 m zs = . 
(0 2 _0 2 ) crt n 

c zs 

Hierin zijn m en a respectievelijk de Massa en de versnelling van de 
zuiger. 

Kombineren we nu de vergelijkingen (3.16) en (3.17) dan volgt 

voor de relatie tussen vloeistofstroom en snelheid: 

4> = A.V zs 

dV 
zs 

+ B crt 

A 1 = --K - i·n.O .h 
4 zs 

B· 

Hieruit volgt nu de herziene overdracht voor de hydraulische 
cilinder (zie literatuur [10]): 

v zs 
4> = A+j.w.B 

(3.18) 

(3.19) 
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We zullen de waarden van m en n niet exact bepalen maar uitgaan 

van reele schattingen waarbij m = 2 Kg en n = 1 £-3 NS/m2 . De 

waarde van L, welke 10 mm blijkt te bedragen, voIgt uit literatuur 

[6]. Op grond van deze gegevens kan nu vergelijking (3.19) numeriek . 
. uitgewerkt worden, waaruit voIgt: 

2 E-4 - O,013.h + 2,1 E+6.j.w.h 3 
(3.20) 

Beschouwen we nu noqmaals de 8ode-diagrammen van figuur 14 dan 

bIijkt de amplitude van het signaal gehalveerd te zijn bij een fre

quentie van 60 Hz. Volgens vergelijking (3.20) moet dan bij deze 

frequentie gelden: 

~.(2 E-4 - O,013.h) = 8,0 E+8.h 3 (3.21) 

8epalen we nu uit deze vergelijking de oplossing van h dan blijkt 

de spleethoogte 75 'I-Im te bedragen. Deze waarde is circa 4 maal zo 

hoog als de tolerantie volgens literatuur [6}, waarbij echter 

opgemerkt dient te worden dat uitsluitend de lek via de afdichtingen 

in rekening is gebracht. De bovenstaande berekeningswijze kan 

herhaald worden voor de lek van de ene naar de andere zijde van de 

zuiger (d~2)' Op voorhand kan echter reeds gesteld worden dat de 

spleethooqte welke hieruit voIgt, kleiner zal zijn dan die berekend 

voor de lek via de afdichtinqen. £nerzijds is dit het gevolg van 

Vzs - 4--

L I 
Z 

Z ..- k.!x h -
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het feit·dat het oppervlak via welke de lekstroom vloeit, bepaald 

wordt door Dc in plaats van Dzs waardoor, bij een qelijkblijvend 

oppervlak, de spleethooqte afneemt. De tweede oorzaak is qeleqen in 

het feit dat de zuiqersnelheid nu dezelfde richtinq heeft als de 

lekstroom. De zuiqer helpt nu als het ware de vloeistof bij het 

uitstromen. 

Aan de hand van fiquur 18 zullen we deze berekeninq nu qlobaal 

uitvoeren. Hierbij zal de aandacht uitsluitend qericht zijn op de 

verschillen met de eerste berekeninq. De verqelijkinqen 3.12 en 

3.13 qaan nu over in: 

u(z=O) = 0 

!e. _ + .E. 
ax - L 

u(z=h) = V
zs 

Zodat v~~r het strominqsprofiel volqt: 

v 
u = p z2 + (~ 

2.n.L h 
p.h ) z 

2.n.L 

Na inteqratie blijkt voor de lek te qeIden: 

3 
rr.Dc·p·h 

= i.rr.D .h.V - --:-::::----:-
C zs 12.n.L 

(3.22 ) 

(3.23) 

(3.24) 

Maken we nu qebruik van het verband tU5sen de vloeistofstroom en de 

snelheid (3.16), en de relatie tussen de druk en de snelheid (3.11), 

dan vo1qt: 

(3.25) 

A B 
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Zodat voor de herziene overdracht van de cilinder/zuiger kombinatie 

geldt: 

v zs 
H4 (jw) = --;r = . B 

'+' A+J.w. 
(3.26) 

Substitutie van m = 2 Kg, n = 1 £-3 Ns/m2 en L = 10 am resulteert nu 

in: 

H4 = 3 
2 E-4 - O,028.h + 4,7 E+6.j.w.h 

(3.27) 

Zodat vergelijking 3.21 over gaat in: 

~.(2 E-4 - O,028.h) = 1,8 E+9.h 3 (3.28) 

Lossen we nu deze laatste vergelijking op dan blijkt de spleethoogte 

58 ~m te bedragen. Ook dit is ietwat groter dan de opgegeven tole

rantie. Kombineren we echter de beide lekken, dan kan globaal 

gesteld worden dat VOOr het realiseren van de gemeten overdracht, de 

beide spleethoogten kleiner kunnen zijn dan de berekende waarden. 

lamers, deze berekende spleethoogten zijn maximale waarden voor het 

geval dat een spleet de lekstroom dient te verwerken. 

Tot nu toe is er geen rekening gehouden met de temperatuur. Zo 

is bij het bepalen van de viskositeits-coefficient van de olie, uit

gegaan van een temperatuur van 20°C. Echter, tijdens het in bedrijf 

zijn van de machine kan gekonstateerd worden dat de temperatuur 

sterk oploopt. Gevolg hiervan is dat de viskositeit van de olie 

afneemt. Wanneer dit effekt in rekening zou worden gebracht zou dit 

leiden tot een afname van de benodigde spleethoogte. 

Uit het bovenstaande kan gekonkludeerd worden dat het optreden 

van lek in het systeem niet zondermeer een sluitende verklaring voor 

het gemeten gedrag vormt. Het verschil tussen de berekende en de 

nominale waarde van de spleethoogte is echter dermate klein dat, als 

ook slijtage, temperatuurseffekten en eventuele lek in. de klep in 

rekening gebracht zouden worden, deze waarden elkaar dicht zouden 
benaderen. 
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Ondanks het feit dat ook bijvoorbeeld de stromingsweerstand van 

de leidingen en drukvariaties in de hydraulische klep invloed op het 

systeemgedrag zullen hebben, zal hier dan ook het optreden van lek 

in het hydraulische systeem aanvaard worden als verklaring voor het 

verschil tussen het theoretisch berekende en het gemeten gedrag van 

het systeem. 

Rekenen we deze lek geheel toe aan de cilinder/zuiger kombinatie 

dan kan nu, aan de hand van de meetresultaten, de nieuwe overdracht 

ervan bepaald worden. Hiervoor blijkt dan te gelden: 

H4 
K4 1 

= 2" 1+j.W·'T4 m 

(3.29 ) 

K4 5 E+3 1 4,6 E,..3 = 2" 'T4 = s 
m 

De karakteristiek van figuur 14 (de gemeten frequentie responsie) 

is hiermede geheel verklaard, uitgezonderd het gedrag tussen 200 en 

400 Hz. Tot 200 Hz bepaalt de tijdkonstante van de cilinder/zuiger 

kombinatie samen met de looptijd van de klep het gedrag van het sys

teem. Boyen 400 Hz is ook de invloed van de tijdkonstante van de 

klep merkbaar, waardoor de amplitude-verhouding sneller afneemt. 

In het tussenliggende gebied is duidelijk sprake van opsling

ering. Zonder er hier al te diep op in te willen gaan kan gesteld 

worden dat dit gedrag mogelijk het gevolg kan zijn van de beperkte 

stijfheid van het hydraulische systeem. Zoals in paragraaf 3.2 

reeds aangestipt, ontstaat hierdoor een tweede orde systeem dat rond 

de eigenfrequentie aanleiding geeft tot opslingeren. 

We zullen ons hier echter tevreden stellen met het aangeven van 

een mogelijke oorzaak. Immers, de invloed op het gedrag van het 

systeem is dermate klein dat we met het verwaarlozen van dit effekt 

geen al te grote fouten introduceren. 
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3.4 Resultaten van de modelvorming 

Voegen we de resultaten uit dit en het voorgaande hoofdstuk 

samen, dan ontstaat het regeltechnisch schema van figuur 19. 

H H H 
V. 7 I. 

'3 '4 
:L .. vir J. _ + hydraul. <P v ... zuiger . conversie -'" - klep .. . -

It 
H8 Ht:; 

V vir _ u 
opnemer r.-conversiE 

fig. 19 

Waarbij voor de diverse elementen geldt: 

H7 = K7 = 9,7 E-2 A/V 

H3 
K3 

exp(-j.w.o) m3 /s = 1+j.W.T3 
. lr 

K3 = 3,2 E-4 (m 3 /s)/A 

T3 = 7, 1 E-4 s 0 = 6,4 E-4 s 

K4 
H4 

1 = 2" 1+j.W.T4 m 

K4 = 5 E+3 11m2 T4 = 2,7 E-3 s 

H5 = K5 = 4,61 V/(m/s) 

H8 = K8 = 1 ,6 E-2 A/V 

--

(3.30) 
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Bepalen we nu de overdracht van dit systeem dan voIgt: 

( 3.31 ) 

substitutie van de vergelijkingen van (3.30) hierin heeft tot 

resultaat: 

(3.32 ) 

V~~r de amplitude verhouding en de fasedraaiing voIgt hieruit: 

B arg(H s ) = -arctan A (3.33 ) 

In de figuren 20a en 20b zijn deze vergelijkingen grafisch weerge

geven. Hierbij is de variabele a ingevoerd, welke gedefinieerd is 

als: 

a ( 3 .34 ) 

In werkelijkheid zal de waarde van altijd tussen 0 en 1 liggen. 

Zoals echter uit de diagrammen blijkt zijn ook de responsies voor 

a = 10 en a = 100 bepaald. 

Uit figuur 20a kan gekonkludeert worden dat naarmate ~ toeneemt 

de bandbreedte groter wordt tot het moment waarop het systeem zich

zelf op gaat slingeren. We zien dat bij a = 100 de maximale 

opslingering reeds een faktor 7 bedraagt. 
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Om te komen tot een optimaal gedrag van ~et systeem zouden we nu 

die waarde van dienen te berekenen waarbij de maximale opsling

ering juist beneden een vooraf gespecificeerde, maximale waarde 

blijft. Wordt daarna het systeem zodanig ingesteld dat de verster

kingsfaktor K8 overeenkomt met de berekende waarde dan is de 

optimale bandbreedte gerealiseerd. 

We stuiten hierbij echter op een praktisch probleem. Het blijkt 

niet zonderineer mogelijk om voor a een waarde groter dan 10 te 

kiezen omdat dan niet meer gesteld kan worden dat de versterker in 

de tegenkoppeling een rechte karakteristiek vertoond. Op grond 

hiervan zullen we deze versterker dan ook aanpassen zodanig dat 
geldt: 

(3.35) 

Met deze laatste vergelijking kunnen we komen tot een afronding 

van de modelvorming van het servo-systeem. Resumerend kan gesteld 

worden dat figuur 19 samen met de vergelijkingen (3.30) en (3.35) 

een waarschijnlijk betrouwbare en zeker werkbare beschrijving van 

het systeem oplevert. Het praktisch nut van een dergelijke uitge

breide beschrijving is reeds aangetoond. Door het aanpassen van een 

versterkings faktor bleek het mogelijk de bandbreedte van het 

systeem te verhogen van 60 Hz naar 110 Hz. 
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4 Opbouw van het micro-processor systeem 

4.1 Inleiding 

Alvorens over te gaan tot het beschrijven van de software welke 

ontwikkeld is voor het besturen van de machine, zal eerst enige 

aandacht gewijd worden aan de hardware welke deze programmatuur 

verwerkt. Oit lijkt wenselijk daar, zoals nog zal blijken, het 

programmer en van deze hardware, naast bijvoorbeeld het zuiver 

rekenkundige werk, een van de belangrijkste taken van de beide 

processoren vormt. Bierbij zal veelvuldig gebruik gemaakt worden 

van literatuur [3}, [4], [11], [12], [13], [14] en [15] zonder daar 

in aIle gevallen expliciet melding van te maken. Tevens wordt de 

lezer enigermate bekend verondersteld met, op micro-processoren 

gebaseerde, systemen. 

Zoals in het voorgaande reeds gesteld, is de micro-computer voor 

de flow-regeling nog niet beschikbaar. We zullen deze hier dan ook 

buiten beschouwing laten en ons beperkentot die komponenten welke 

via de Multibus met elkaar veroonden zijn (zie paragraaf 1.6). 

4.2 De processor printen 

Bet hart van het systeem wordt gevormd door de beide Intel SBC' 

80/20-4 processor printen. Met uitzonderinq van enkele wire wrap 

verbindingen, waarover later meer, zijn deze printen volkomen 

identiek. In figuur 21 is hiervan een globaal blokschema weerge

geven. Beperken we ons in eerste instantie tot het lokale gedeelte, 

dan zien we dat de processor via de zogenaamde lokale bus data kan 

uitwisselen met het geheugen en de input/output pheriperals welke 
zich op de print bevinden. 

Bet centrale gedeelte van de processor bestaat uit een 8080A 

Central Processing Unit (CPU) met een klokfrequentie van circa 2 

MHz. Aan deze CPU zijn enkele ondersteunende schakelingen 
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toegevoegd, om op een standaard wijze de lokale bus te kunnen 

besturen. 

Het lokale geheugen kan opgesplitst worden in twee delen, het 

RAM-geheugen en het (E)PROM-geheugen. Dit laatste bestaat uit 4 

sockets voor 2K*8 'read only' geheugen van het type 2716. De 

adressen waarbij dit geheugen aangesproken wordt, lopen onveran

derlijk van OOOOH tot 1FFFH. Het adresbereik van het lokale 4K*8 

RAM-geheugen daarentegen, kan m.b.v. schakelaars ingesteld worden. 

Bij beide processor printen is hiervoor het gebied van 3000H tot 

3FFFR gekozen. 

In het input/output gedeelte is een grote verscheidenheid aan 

afzonderlijke funkties gerealiseerd. V~~r systeem-ondersteunende 

aktiviteiten zijn er een interrupt controller en een drievoudige 

timer/counter aanwezig, terwijl voor kommunikatie- en besturings

doeleinden een serieel kanaal en 48 parallelle lijnen geimplemen
teerd zijn. 

Ret seriele kanaal van de hoofd-processor vormt de belangrijkste 

verbinding van het systeem met de buitenwereld, daar via deze weg de 
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kommunikatie met de operator plaatsvindt. Het seriele kanaal van de 

servo-computer daarenteqen wordt momenteel niet qebruikt, evenals de 

48 parallelle lijnen van de beide printen. 

Ook van de beschikbare counters/timers, drie op iedere print, 

wordt slechts qedeeltelijk qebruik gemaakt. Op beide printen is een 

van deze eenheden toegewezen aan het seriele kanaal, waardoor de 

transmissiesnelheid ervan software-matig instelbaar is. Een tweede 

counter/timer, behorende bij de hoofd-processor, is voorlopig gere

serveerd voor de implementatie van een 'real time' klok. De bijbe

horende software is echter noq niet geheel qerealiseerd. 

De beide interrupt controllers tenslotte, vervullen een essen

tiele taak in het systeem. Zij synchroniseren namelijk het verloop 

van het proqramma met het verloop van het proces. Hierop zal, bij 

het beschrijven van de software, noq uitqebreid worden teruqqekomen. 

Bet blokschema van figuur 21 toont onstevens de busarbiter. Op 

qrond van enkele status-siqnalen van zowel de systeem bus als de 

processor, regelt deze de toeqang van de processor tot de Multibus. 

Als toeqanq wordt verkreqen, dan koppelt de arbiter als het ware de 

lokale bus met de systeem bus. Afgezien van het optreden van zoqe

naamde 'wait states' qedurende welke de toeqanq verkreqen wordt, 

maakt het voor de processor geen verschil of data-uitwisseling met 

bijvoorbeeld een qeheuqenplaats, via de systeem bus of uitsluitend 

via de lokale bus plaatsvindt. 

Tenslotte noq enkele qlobale opmerkinqen t.a.v. het bovenstaan

de: 

1) het is niet mogelijk de ene processor, de lokale bus van de 

andere te laten besturen. Dit is ook de reden dat de adresserinq 

op beide printen identiek kan zijn. 

2) De busarbiter kan zodaniq bestuurd worden, dat wanneer eenmaal 

toeqang tot de systeem bus verkregen is, deze niet meer vrijge

geven wordt. Dit is bijvoorbeeld een moqelijkheid om semaforen 

betrouwbaar te implementeren (zie literatuur [15]). Hier zal van 

deze mogelijkheid echter geen qebruik worden gemaakt. 
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3) Aan een busarbiter kan een prioriteit voor toegang tot de bus 

toegekend worden. Vanwege de responstijd van de servo-computer 

is aan de arbiter van deze print de hoogste prioriteit toegekend. 

4.3 Het gemeenschappelijke geheugen 

In figuur 22 is het blokschema van de sac 108A geheugen- en 

input/output- uitbreidings print getekend. De opbouw ervan ver

toont, afgezien van processor en busarbiter, een sterke gelijkenis 

met de processor kaarten. In het input/output gedeelte treffen we 

ook hier 48 parallelle lijnen en een serieel kanaal aan, waarbij dit 

laatste momenteel in gebruik is voor kommunikatie met de afdelings

computer. De timer/counters en de interrupt controller zijn echter 

komen te vervallen. 

Het geheugen bestaat uit 4K*8 RAM en, afhankelijk van het toege

paste type, maximaal 32K*8 EPROM. De adressering van het RAM is 

aansluitend op die van de processor printen gekozen, dus van 4000H 

tot 4FFFH, terwijl de EPROM ruimte loopt van 6000H tot 9FFFH. Daar 

beide processoren toegang tot dit geheugen hebben, zal dit gedeelte 

van het systeem gebruikt worden voor het opslaan van die program

matuur waarover beiden dienen te kUnnen beschikken, alsook voor 

data-uitwisseling tussen de processoren. 

lokaal 
geheugen 

Multibus 

fig.22 

parallel 

lokale 
1/0 

serieel 
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4.4 De optische interface 

Figuur 23 toont het blokschema van de laatste print uit het 

computer-systeem. Wat uit dit schema niet blijkt is, en dit in 

tegenstelling tot de situatie op de overige printen, dat de inputl 

output peripherals aanqesloten zijn alsof het om qeheuqen zou qaan 

('memory mapped i/o'). Het voordeel hiervan boven de normale konfi

quratie is dat het aantal beschikbare instrukties voor data-uitwis

seling hiermee aanzienlijk toeneemt. 

De optische interface is zodaniq ontworpen dat hier in essentie 

gesproken kan worden van het verlenqen van de systeembus. De adres

lijnen AO tIm A5 en de ROI en WR/ lijnen worden via opto-couplers 

direkt aan de externe bus toegevoerd. Het verschil treedt op bij de 

data-bus welke in twee delen gesplitst is. Hiervan is het OATO

gedeelte aktief bij een transfer van de systeembus naar buiten, 

terwijl bij data-overdracht in de omqekeerde richtinq de DATI-lijnen 

gebruikt worden. Oaar echter komponenten, welke via de ext erne bus 

op het systeem aangesloten zijn, op de ROI, WR/ en adreslijnen rea

geren alsof ze direkt op die bus aangesloten zouden zijn, maakt deze 

opsplitsinq voor de beide processoren qeen verschil. 

Naast de bovenvernoemde busstructuur zijn voor beide richtingen 

noq eniqe speciale besturingslijnen aanwezig. In het bijzonder 

noemen we hier de uitqang welke aanweziq is om aan te geven dat het 

deeltal bereikt is en de inqanq waarop het referentie-siqnaal van de 

externe 
bus 

optische 
interface 

Multibus 

fig.23 

memory 
mapped 

I/O 
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generator aanwezig dient te zijn. 

De precieze indeling van de, door deze print in beslag genomen, 

geheugenruimte is weergegeven in bijlage A, terwijl voor een meer 

diepgaande beschrijving van de interface verwezen zij naar litera

tuur [4]. 

Tevens zijn op de print aanwezig een interrupt controller, een 

drievoudige counter/timer en een i.c. dat rekenkundige bewerkingen 

uit kan voeren (treken-chip'). De interrupt controller ('slave 

interrupt controller') en een van de counters zorqen samen voor de 

synchronisatie van het programma met het verloop van het proces. In 

de volgende paragraaf zal op de precieze realisatie hiervan nader 

worden ingegaan. 

Tenslotte nog een enkele opmerkinq over de reken-chip. Wanneer 

dit i.c. niet korrect qeprogrammeerd wordt, kan dit ertoe leiden 

dat de processor gedurende degehele resterende rekentijd een 'not 

ready' signaal ontvangt. Deze is dan niet in staat de systeembus 

vrij te qeven. Hierdoor kunnen beide processoren gedwongen zijn 

gedurendelangere tijd te wachten op de reken-chip waardoor ernstige 

verstoringen in de afloop van het programma op kunnen treden. Een 

enigszins vergelijkbare situatie treedt op wanneer een van be ide 

processoren kontinu het status register van de reken-chip leest om te 

detekteren of een bepaalde berekeninq reeds beeindigd is. Als ge

volg van de ready-timing van het i.c. kan, zelfs wanneer het pro

gramma in het lokale geheugen geplaatst is, de busbelastinq hierbij 

o~lopen tot circa 20%. 

4.5 De interrupt-struktuur 

Zoals in het voorgaande reeds aangeduid, vormt de interrupt

struktuur de rugqeqraat van de software. Dat is dan ook de reden 

dat we hier uitgebreid aandacht zullen besteden aan de opbouw ervan. 

Figuur 24 toont globaal de verbindingen welke de struktuur bepa

len. Nadat de counter eenmalig geinitialiseerd is met het aantal 

generator-pulsen per BD-puls, werkt deze als een zoqenaamde 

'down-counter'. Stel dat de geprogrammeerde waarde X bedraagt, dan 
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is de uitgang van de counter hoog gedurende X-1 pulsen en laag 

gedurende een puls. In figuur 25 wordt dit, aan de hand van een 

timing-diagram geillustreerd voor het geval dat X = 4. 

De zo ontstane BD-puls wordt enerzijds via de optische interface 

naar de ext erne bus gevoerd ter synchronisatie van de externe kom

ponenten en anderzijds wordt deze puls, op het niveau met de hoogste 

prioriteit, aan de slave interrupt controller aangeboden. De 

uitgang ervan is via de 'INTi 7'-lijn van de Multibus verbonden met 

de interrupt controllers van de beide processor printen. Bij beiden 

komt de interrupt op niveau 5 binnen. De processoren kunnen nu de 

interrupts welke hierdoor ontstaan honoreren door het genereren van 

een INTA/ signaal. 

Zoals figuur 24 reeds illustreert, ontvangt de slave interrupt 

controller geen INTA/ signaal. Hierdoor is men qenoodzaakt dit i.c. 

in de zogenaamde 'polled-mode' te gebruiken. De qevolqen voor de 

software welke hierdoor ontstaan, zullen in het volqende hoofdstuk 

aan de orde komen. 

Beschouwen we tens lotte noqmaals fiquur 24, dan blijkt dat in het 

systeem noq een interrupt mogelijkheid qerealiseerd is, en wel bij 

het aktief worden van de 'end' uitganq van de reken-chip. Dit sig

naal ontstaat op het moment dat een berekeninq voltooid is. Door 

hiervan qebruik te maken, kan de situatie zoals beschreven in de 

voorqaande paragraaf, waarbij sprake is van een hoge busbelasting 

zonder dat er effektief iets gedaan wordt, vermeden worden. 
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5 Programmatuur voor de machine-besturing 

5.1 Filosofie achter de software-struktuur 

Een veelvuldig toegepaste werkwijze bij multi-task, multi-pro

cessor systemen is, dat jobs. welke gereed zijn om uitgevoerd te 

worden, al dan niet voorzien van een prioriteit, in een wachtrij 

opgenomen worden. Een 'operating system' zorgt er dan voor dat de 

juiste job op het juiste moment bij een bepaalde processor terecht

komt. Hierbij bestaat soms de mogelijkheid dat een lopend programma 

met een lage prioriteit onderbroken wordt, ten gunste van een job 

met een hogere prioriteit. (zie literatuur [16]). 

Een dergelijke software gestuurde werkwijze heeft enkele onmis

kenbare voordelen. Zo kunnen jobs die niet op een bepaalde· proces

sor uitgevoerd dienen te worden, dusdanig over de processoren ver

deeld worden, dat de wachttijden minimaal zijn. Hierdoor kan de 

software gemiddeld sneller reageren op signalen van·buiten. Tevens 

kan de strikte scheiding van de jobs er toe leiden dat de afzonder

lijke programmatuur eenvoudiger te testen en te wijzigen is. 

Een belangrijk nadeel van deze werkwijze is echter dat een der

gelijk operating system een gedeelte van de beschikbare tijd opeist. 

Dit bezwaar wordt groter naarmate het aantal jobs toe- en de beno

digde rekentijd per job afneemt. 

Juist dit laatste. facet leidt er toe dat deze werkwijze in ons 

systeem niet toepasbaar is. Hiervoor zijn twee redenen aan te 

wijzen. Enerzijds dient het servo-mechanisme snel te kunnen reage

ren op verstoringen in het proces, om een optimaal verloop te kunnen 

realiseren. Daar de regeling gebaseerd is op de ontsteekvertraging, 

dient de gemeten waarde met een hoge frequentie vertaald te worden 

naar een stuurspanning voor het servo-systeem. De tweede, gelijk

soortige oorzaak is gelegen in het feit dat de pulsklassifikatie met 

dezelfde frequentie als de ontsteekvertraging verwerkt dient te 

worden, daar anders data verloren gaat. We hebben hier dus te maken 

met twee, noodgedwongen korte, jobs met een hoge herhalingsfrequen-
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tie, zodat het toepassen van een software operating system niet 

mogelijk is. 

Het blijkt echter mogelijk om, onder enkele beperkende voorwaar

den, met de interrupt-struktuur zoals beschreven in paragraaf 4.5, 

een werkwijze te implementeren welke een sterke gelijkenis vertoont 

met die welke hierboven beschreven is. De belangrijkste voorwaarde 

hierbij is dat een bepaalde job in principe altijd aan dezelfde pro

cessor toegewezen wordt. Oit impliceert dat vooraf een schatting 

van de benodigde rekentijd per job gemaakt dient te worden, om te 

kunnen komen tot een redelijke benutting van de beschikbare reken

tijd. 

Een tweede beperking ligt in het feit dat een bepaalde job in 

principe slechts eenmaal in de wachtrij voor kan komen. In de prak

tijk betekent dit dat de eerste job van een bepaald type komt te 

vervallen op het moment dat een tweede job van datzelfde type aan de 

rij toegevoegd wordt. 

Tot zover deze globale, theoretische beschouwing t.a.v. de ge

wenste opbouw van de programmatuur. In hoeverre theorie en praktijk 

met elkaar in overeenstemming zijn, zal in de volgende paragrafen 

aan de orde komen. 

Gezien echter de omvang van de software, kan deze in dit bestek 

niet tot in het kleinste detail beschreven worden. Oit is tevens de 

reden dat in de bijlagen van dit verslag geen listing van die pro

grammatuur is opgenomen. Exemplaren hiervan zijn echter aanwezig in 

het Laboratoriumvoor Fysische Bewerkingen, terwijl voor een meer 

gedetailleerde beschrijving van gedeelten van de software verwezen 

zij naarliteratuur [2] en [3]. 

5.2 De ~onitor 

Oit eerste gedeelte van de software, wat ten dienste staat van de 

machine-besturing, valt globaal bezien in drie delen uiteen. We 

onderscheiden het initialisatie-gedeelte, het debug-gedeelte en een 
verzameling procedures. 

Het eerste gedeelte, het initialiseren, wordt na een power-up of 
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een reset altijd in zijn geheel doorlopen. Geinitialiseerd worden 

de lokale interrupt controller van de hoofd-processor en de beide in 

gebruik zijnde seriele kanaIen, evenals de bijbehorende timers welke 

voor de baudrate zorgdragen. Direkt na het opstarten van dit pro

gramma reserveert de hoofd-processor de Multibus, door het uitvoeren 

van een 'bus-lock', Deze situatie blijft bestaan totdat in een vol

gend programma, (niet de monitor!), expliciet opdracht gegeven wordt 

tot een 'bus-unlock'. 

Na het doorlopen van de initialisatie-fase komt de processor 

automatisch in het debug-gedeelte terecht. Via een toetsenbord kan 

men de processor een aantal kommando's uit laten voeren, welke 

uitermate nuttig kunnen zijn voor het testen van nieuwe programma

tuur. Een uitgebreide beschrijving van deze kommando's kan gevonden 

worden in literatuur [3]. 

De scheiding tussen het gedeelte met de procedures en de beide 

andere qedeelten is minder strinqent als het bovenstaande moqe1ijk 

doet vermoeden, daar zowel tijdens het initialiseren alsook tijdens 

het debuggen intensief van deze procedures qebruik gemaakt wordt. 

We zullen deze procedures toch als een afzonderlijk gedeelte van het 

monitor-programma beschouwen, omdat de opbouw en dokumentatie ervan 

zodanig is uitgevoerd dat de eiqenlijke besturinqs-software hier 

vruchtbaar qebruik van kan maken. V~~r een uitqebreide beschrijvinq 

van de aanwezige procedures zij verwezen naar literatuur [3]. 

Tenslotte noq een enkele opmerking ten aanzien van de realisatie 

van de basis-qedachte achter de opbouw van het software-pakket. Dit 

qedeeite van de proqrammatuur is gerealiseerd zonder gebruik te 

maken van de beschikbare interrupt-struktuur. Gevolq hiervan is dat 

de procedures welke de seriele kommunikatie verzorqen, relatief veel 

processortijd in beslaq nemen. De processor dient hierbij steeds te 

testen of het seriele kanaal beschikbaar is, en, wanneer nodig , te 

wachten.totdat dit het geval is. Hierdoor dient de hoofd-processor 

bijvoorbeeld de administratie van het proces-verioop te onderbreken, 

qedurende het uitschrijven van de meetwaarden. 

Op qrond van het bovenstaande en de opqedane ervaring lijkt het 

wenselijk de wijze waarop de seriele kommunikatie plaatsvindt, 

ingrijpend te wijziqen. De aanqeqeven weq daartoe 1ijkt mij het 
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kreeren van input- en output- buffers waarin de data verzameld 

wordt. Afzonderlijke jobs kunnen dan de data-uitwisseling tussen de 

buffers en de buitenwereld op interrupt-basis uitvoeren. Het imple

menteren van een dergelijke werkwijze vergt echter ingrijpende ~ij

zigingen in de bestaande programmatuur. Gezien de beschikbare tijd 

zullen we deze wijzigingen dan ook niet doorvoeren en ons noodge

dwongen tevreden stellen met de bestaande situatie. 

5.3 Programmatuur voor de hoofd-computer 

Figuur 26 toont aan de hand van een globaal flow-diagram de op

bouw van het software-pakket. Ter verduidelijking hiervan zullen nu 

achtereenvolgens de afzonderlijke blokken kort toegelicht worden. 

1) Initialisatie 

Het programma start met het opvragen van de gewenste machine

instelling.' De operator dient hierbij, op interaktieve wijze, 

het systeem van de gewenste parameterwaarden te voorzien. Tevens 

bestaat in deze fase de mogelijkheid uit verschillende optimali

seringsprogramma's te kiezen. 

Als de diverse parameters aan het systeem opgegeven zijn, 

worden, met uit deze waarden afgeleide kodes, de generator en de 

analyzer geinitialiseerd. De servo-computer kan, d.m.v. het 

gemeenschappelijke geheugen, over deze waarden beschikken. 

2) Header 

Op gezette tijden wordt de operator geinformeerd t.a.v. de 

momentane machine-instelling. Hierdoor kan bekeken worden op 

welke wijze het optimaliseren verloopt en wat op een bepaald 

moment volgens de programmatuur de optimale instelling is. 
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3) Meten 

Gedurende een periode van n t 256 BD-pulsen verzamelt dit cen

trale gedeelte van het programma de meetwaarden van de analyzer. 

De waarde van n dient door de operator tijdens de initialisatie 

opgegeven te worden. Na afloop is een data-qebied gekreeerd, 

waarin staat hoeveel pulsen van een bepaalde kategorie gedurende 

de laatste periode zijn gereqistreerd. In dit gebied is tevens 

de totale ontsteekvertraqinq terug te vinden. 

4) Rekenen 

In deze fase wordt de data welke gedurende n t 256 BD-pulsen 

verzameld is, omqerekend naar, door een operator eenvoudig inter

preteerbare, meetgegevens. Zo wordt de pulsklassifikatie welke 

geqeven was als een aantal pulsen per meetperiode, omgezet in een 

percentage van het totale aantal pulsen qedurende die periode. 

Tevens wordt de gemiddelde ontsteekvertraging per puIs bepaald, 

evenals de rendementsfaktor 9 welke gedefinieerd is als: 

(4.1) 

Dit gedeelte van het programma verzorgt zeIf, m.b.v. enkele 

procedures uit de monitor, de output van de meetgegevens. Daar 

er, zoalS in paragraaf 5.2 reeds besproken, geen output-buffer 

voorhanden is, vergt dit veel processor-tijd. Tevens, zo bleek 

gedurende het afstuderen, stond de processor tijdens het bere

kenen van de resultaten te wachten tot de reken-chip klaar was 

met zijn berekeninqen, waardoor wederom een aanzienlijk gedeelte 

van de beschikbare tijd verloren ging. 

Bovenstaande had als resultaat dat voor kleine waarden van n 

tot maximaal 20 van de in totaal beschikbare tijd van de hoofd

processor, aan dit qedeelte van het programma werd besteed. In 

paragraaf 5.5 zal aangetoond worden dat de benodigde tijd aan

zienlijk teruggebracht kan worden, door de reken-chip niet als 
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een peripheral maar als een zelfstandige processor te beschouwen. 

5) Wijzigen 

Door het intypen van een willekeurige toets van een toetsen

bord aangesloten op het seriele kanaal van de hoofd-computer, kan 

de operator tijdens de executie van het besturings-programma ken

baar maken, de machine-instelling handmatig te willen wijzigen. 

Geheel interaktief wordt de nieuwe instelling bepaald, waarna het 

programma opgestart kan·worden zonder fase 1 te herhalen. 

6) Optimaliseren 

Bij het beschrijven van dit gedeelte van de programmatuur 

kunnen we uitermate kort zijn. Er is namelijk nog niets van 

gerealiseerd. 

7) Lay-out 

Het laatste stukje software van figuur 26 bestaat in essentie 

uit een teller, welke er voor zorgt dat de header na iedere 15 

regels met meetwaarden op het display verschijnt. Hierdoor wordt 

bereikt dat de operator te allen tijde de momentane machine-in

stelling kan aflezen. 

5.4 Programmatuur voor de servo-computer 

In figuur 27 is het flow-diagram van de software van de servo

computer weergegeven. Basisgedachte hierbij is dat, aangezien de . 

regeling gebaseerd is op de ontsteekvertraging, er een verband dient 

te bestaan tUBsen de gemeten waarde van Td en de door de DAC afge

geven stuurspanning. Nemen we deze relatie in een tabel op, dan kan 

bij een bepaalde waarde van Td direkt de kode voor de DAC afgelezen 
worden. 
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Door de tabel in het gemeenschappelijke RAM-geheugen te plaatsen, 

bestaat de mogelijkheid dat de hoofd-processor hierin wijzigingen 

aanbrengt. Een optimaliserings-programma is hierdoor in staat om te 

testen of relatief komplexe relaties tussen de ontsteekvertraging en 

de stuurspanning van het servo-mechanisme, tot betere prestaties 

leiden dan de tot nu toe gebruikte lineaire verbanden: 

Tenslotte nog een enkele opmerking ten aanzien van de afhandeling 

van interrupts. De be ide processoren dienen zelf de initialisatie 

en interrupt-afhandelinq van de lokale interrupt controllers te 

verzorgen (zie paragraaf 4.2). Bij de slave interrupt controller 

kan dit echter doorbeide processoren gebeuren, zodat we een keuze 

moeten maken. Om teo komen tot een eniqszins evenwichtiqe taakver

deling, is besloten hiervoor de servo-computer te gebruiken. Nadat 

een interrupt via de slave interrupt controller bij de servo-com

puter binnengekomen is, wordt met een 'poll-commando' het niveau van 

de interrupt bepaald. Deze informatie wordt, via het gemeenschap

pelijke geheugen, ter beschikking van de hoofd-computer gesteld, 

waarna beide processoren de gewenste akties kunnen ondernemen. 

5.5 Programmatuur voor de reken-chip 

In deze paragraaf zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de 

software welke voor de reken-chip gerealiseerd diende te worden. De 

reden hiervoor is dat, qezien de koersver~ndering welke zich op dit 

moment binnen de sektie voltrekt, juist dit gedeelte van de program

matuur waardevol kan zijn voor andere toepassingen dan het besturen 

van een vonkerosie-machine. 

Uitqangspunt is wederom de werkwijze zoals geschetst in paraqraaf 

5.1, waarbij we het operating system in software realiseren. Een 

uitvoerbare job wordt beschreven door 16 bytes in de wachtrij, 

waarbij de afzonderlijke bytes (B) gedefinieerd zijn als: 

BO: Deze byte geeft de momentane status van de job weer. Voor de 

gebruiker zijn uitsluitend de eerste 4 bits van belanq. In 

het onderstaande is aangegeven wat deze bits voor een job 
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betekenen. 

BO,O = 0 job niet aanwezig 

= 1 job weI aanwezig 

BO,1 = 0 job is wachtende of gereed 

= 1 momenteel uitgevoerd 

BO,2 = 0 niet geschikt voor uitvoering 

= 1 geschikt voor uitvoering 

BO,3 = 0 nog niet toegewezen 

= weI toegewezen, nog niet uitvoerbaar 

Bt kode-woord voor reken-chip 

B2 byte welke aangeeft hoeveel bytes op de stack van de reken

chip geplaatst dienen teworden 

B3 byte welke aangeeft hoeveel resultaat-bytes gelezen dienen te 

worden 

B4 status-byte van de reken-chip 

B5-B15 data-bytes 

Bij het bovenstaande dienen enkele kanttekeningen gemaakt te 

worden. Ten eerste zijn de bytes BO, B1, ... B15 achtereenvolgens 

in het geheugen opgenomen; waarbij BO zich op de Iaagste geheQgen

plaats bevindt. Ten tweede dient opgemerkt te worden dat een pro

cessor welke een job uit wil laten voeren, de bytes BO en B4 uit

sluitend mag lezen, de bytes B1, B2 en B3 van de juiste parameters 

moet voorzien en B5 tim B15 dient te vullen voorzover door B1 

aangegeven is. Tenslotte zij vermeld dat de stack van de reken

chipgevuld wordt, te beginnen met ,B5, en dat in deze byte ook het 

meest significante gedeelte van het resultaat terechtkomt. 
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Wenst een processor een bepaalde job uit te laten voeren, dan 

staan daartoe vijf kommando's ter beschikking. We zullen deze hier 

kort bespreken: 

1) RESET QUEUE 

Na een power-up dient dit kommando uitgevoerd te worden om 

een gedefinieerde toestand van de wachtrij te verkrijgen. Dit 

is tevens een mogelijkheid om, wanneer fouten in het gebrui

kers-programma optreden, toch weer in een gedefinieerde toestand 

te geraken. Na het uitvoeren van het kommando, wat maximaal 6 

ms in beslag neemt, bevinden zich geen jobs meer in de wachtrij. 

2) DELETE OLD£ST 

Met dit kommando kan de job welke het langst in het systeem 

aanwezig is, verwijderd worden. Wanneer na afloop van het kom

mando de carry flag van de processor 1 is, betekent dit dat, of 

geen jobs in het systeem aanwezig zijn, of de job welke voor 

verwijdering in aanmerking" zou komen momenteel uitgevoerd wordt. 

3) JOB REQUEST 

Bij het uitvoeren van dit kommando test het operating system 

of nog plaats in de wachtrij beschikbaar is. Zo ja, dan is na 

afloop de carry flag 0, terwijl de registers H en L naar het 

adres van de toegewezen BO wijzen. Wanneer na afloop van het 

kommando de carry flag 1 is, dan is de aanvraag niet gehonoreerd 

omdat de wachtrij vol is. V~~r de aanroeper dient het opge

kregen adres tevens als job-nummer. Deze waarde dient bewaard 

te worden voor latere referenties. 
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4) EXECUTE JOB 

Met dit kommando wordt aangegeven dat alle data behorende bij 

een bepaalde job in de wachtrij opgenomen is, zodat de job uit

gevoerd kan worden. De job wordt bepaald d.m.v. het job-nummer 

in H en L. 

5) END OF JOB 

Dit laatste kommando geeft aan dat de processor de resultaten 

van een job (referentie wederom via H en L) overgenomen heeft, 

zodat de desbetreffende job uit de wachtrij verwijderd kan 

worden. 

Tot zover deze beschrijving van de mogelijkheden welke het 

operating system van de reken-chip de gebruiker biedt. V~~r de 

wijze waarop het bovenstaande in detail gerealiseerd is, zij 

verwezen naar de listing ervan. 

pag 69 



6 ~loo~ 

Ter afsluitingvan dit verslag kan gekonkludeerd worden dat, 

zoals uit het voorgaande reeds enigermate gebleken is, binnen de 

beschikbare tijd niet geheel aan de gestelde opdracht voldaan kon 

worden. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen.Oe belang

rijkste hiervan is ongetwijfeld dat het ontwikkelen van nieuwe ver

sterkers voor het servo-mechanisme, aanzienlijk meer tijd (en kompo

nenten) heeft gevergd dan vooraf voorzien was. Een bijkomende oor

zaak bleek te zijn dat de reeds aanwezige software niet geheel fout

laos was. 

Anderzijds dient echter gekonkludeerd te worden dat met de 

beschrijving van het servo-mechanisme, het inzicht in het gedrag van 

dit systeem toegenomen is. Tevens kan opgemerkt worden dat met het 

formuleren en implementeren van een basis-structuur achter de soft

ware, een" meer fundamentele opbouw ervan gerealiseerd is. Oit lijkt 

niet alleen voor het hier beschreven systeem van belang, daar hier

van m.i. oak bij andere toepassingen vruchtbaar gebruik kan worden 
gemaakt. 

Ik besluit dan ook met de hoop uit te spreken dat met dit verslag 

een bijdrage geleverd mage zijn tot het verkrijgen van inzicht in 

het gedrag van, op micro-processoren gebaseerde besturingen in het 

algemeen en servo-mechanismen van vonkerosie-machines in het 

bijzonder. 
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BIJLAGE A 

ADRESSERING VAN DE PROCESSOR PRINTEN 

ADRES NAAM BYTES FUNKTIE 

ODAR INT 2 interrupt controller 

ODCR TlMER 4 8253 timer/counter 

OE4R PPI 4 8255-0 parallel i/o 

OE8R PPI 4 8255-1 parallel i/o 

OECH UART 2 8251 seriele i/o 

RAM 3000R - 3FFFH 

PROM OOOOR - .2000R 

ADRESSERING VAN DE UITBREIDINGS PRINT 

ACRES NAAM BYTES FUNKTIE 

OCOH PIC 2 8259 interrupt controller 

OC2H TIMER 2 lokale timer 
OC4R PPI 4 8255 parallel i/o 

OC8H PPI 4 8255-1 parallel i/o 
oeCR UART 2 8251 serieel kanaal 

RAM 4000H - 4FFFH 
PROM 6000H - 7FFFR 

A 1 



ADRESSERING VAN PERIPHERALS OP DE INTERFACE KAART 

ADRES NAAM BYTES FUNKTIE 

FFBOH PIT 4 8253 timer/counter 
FFB4H PIC 2 8259 slave interrupt controller 

FFB8H APU 2 8231 reken-chip 

ADRESSERING VAN DE EXTERNE KOMPONENTEN 

ADRES NAM« BYTES I/O FUNKTIE 

FFCOH TI 2 0 TI poort van de generator 

FFC2H· TO 2 0 TI poort van de generator 
FFC4H STR 2 0 stroomkode voor generator 
FFC6H TI20 2 0 TI poort van de analyzer 
FFC8H PHlE 1 0 PHtE poort van de analyzer 

FFC9H FLOW 1 0 flow-regelin9 
FFCAH SERVO 1 0 adres van DAC 
FFCOH EROSIE 1 I pulsklasse: erosie 
FFC1H BOOG 1 I pulsklasse: bogen 
FFC2B OPEN 1 I pulsklasse: open 

FFC3H KORT 1 I pulsklasse: kortsluiting 
FFC4B AHORMA 1 I pulsklasse: a-normaal 
FFC5B TD 2 I ontsteekvertraging 

A 2 
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