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1D 4it rapport wordt·een beschrijviDg
gepven VUl adaptive control toegeput bij
gereedachapaaachinea. De snijenelaeid
wordt .apaald door de teaperatuur VaD het
sa1jdend gera.dacaap sodat autoaat18oh
e.. optimale instelling VaR het Y.~8pa
n1Dgsprooe8 aoge11jk is.
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B1j n. .er1eke De.turing van gere.daohapew.rktuigen kan toepasaing van adaptive
control belaagrijke ~ordelen b1edan bovea
het andere noodzaltalijke aedeprogr.-rea
Yan SDijanelhe1d en aanset.
De prooe.heh.era1ng sal beter worden gewaarborc4.
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Humerieke besturing van gereedschapswerktuigen is e.n geprogr..... rde
. .atbesturing van het gereedschap ten opzichte van het werkatuk. De
Toor d. bewerking noodzak.lijke techno1ogi8che gegeTens, soala
saij8nelheid ea aanzet worden naaat intormatie betreffende de gereedachapspoaitie van te vor.n in .en poaaband ot andere informatiedragar gebracht. De technologische gegevena berusten goeddeels op
.ryaring .n zijn "raeeat guastige" die op een gegeven ogenblik ter
beachikking staan.
Bi.r 18 AU .en opaerking t. plaats.n : van een numeriek beatuurd
be •• rkiDgaprocea aoet verwacht worden dat dit procea yolledig beheerst
wordt. Alleen r.eds d. boge kost.n Tan inveatering Tan de iDstallatie
wettigen d.se .ia; iedere storing of onvolkoaenheid in het Terloop
yan h.t proce. is .xhorbitant koatbaar.
Daero. kan dan ook de autoaatie van de b.werking all.en dan yolledig
Trucht~aar zijn, indien in d.tail, of altbana T.el preci••• r dan
thaM nog het «eval is, d. techaologie van het proc •• begrepen en
b ...eerst wor4t.
Dtt i-.P11~e.rt Qat in toen.mende mate tecAnisch .xperimente.1 ea
tiMoret:i.ech ba ••rltugeonderzoek in natio.DAle .. ea .aar lIlogelijk in
aataxnatiocale ....... rking Terricht moet worden, en yooral ook
patrfi'e!d mOIj"t ..or.ea Daar een. groter. beheeraing Tan cle Butanta.~ van 4~alii.it eD aoedanigh.id yan de te be •• rkea aat.rial•••
A4aptive oontrol

Een and.re gedachtengang is d. instelling van de be.erkingskonditiee
tijdens het proces te ontlenen aan dat proces zelf, zodanig dat dit
proce. sich inatelt op opti. . le kondities.
S
Bier isdu. sprake ~an terugkoppeling vanuit grootheden die tijdens
het proce. worden ge. . ten naar de proce.kondities, een techniek die
in de Aaerikaalise literatuur "adaptiye controP' wordt genoead, en
die in principe het prograameren van proceskondities naast de aumerieke .aatiaforaatie yoor het te vervaardigea prodakt overbodig aaakt.
1Q
In feite aag 4itals een hogere orde van automatie worden be •• houwd.
Bet kernproblee. in deze ontwikkeling is yanzelfaprekend het opaporen
Yan de grootheden die yan signifikante illy1084 op bet procea zijn
(n•• aenaors"), en daarna de vraag op welke wijze die groothaden
(techni8ch) kunne. worden ge.eten.
lS
In dit laboratorium is een uitvoerig oaderzoek verricht naar bet
verband tU8aea 4e geaidd.lde teaperatuur yen een .nijdend gereedschap
(bij draaiea), de procea- en materiaalcoadities en degebruiksduur
Tan het gereedschap. (1)
Bet ia geblaken dat aea .eer direkt yerband beataat tusaea die tea20
peratuur ea de gebruikaduur.
Bet ligt au Toor de hand dat een procea zodanig iageateld kan worden
dat e.a gegeTen gebruiksduur van het geree4acaap bereikt wordt indiea
d. te.,eratuur yaa bet gereedachap op een Yan te Toren vastgeatelde
koastante .aarde gehoud.n wordt.
2S
!ell dergelijke teaperatuurregelillg is beproetd bij een draaibank.
Daartoe wordt de door een speciale beitel geleTerd. ~herao ••p. . .1Ag
gebftikt •• de 8nij8•• lbeid yan de bank t. reg.leD. '. De •• bei tel
~_ _w_ord~_o.k~gebntikt in llet eerder be .. hr~!!tn oDder"_. (11__ _
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I.~ priaoip....... 18 ••• rg.g•••• iB oad.rataand. tiguYr, waara1t
3 0 b l l j k t .at d• • l.ktri.. h. spanning, a!toast!g YaD d. b.~t.l, word'
yerg.lek.n •• t .en reterentte spanning, •• lke .en aaat 18 yoor de
gawenate teaperatuttr. Daalt om een of andere r.den d. b.itelpuat~.~.ratuYr dan sal een Y.rechllapanning aan de ingang Yan de yerat.r.. r ontstaan sodat het to.r.ntal, en dus de snijsnelheid van de draa135
baak sal toen •••n. Bij stijgende temperatuur vindt h.t oagekeerde
plaate.
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Adaptive control toeg.past bij een draaibank.
o
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De elektrische tnerao-spanning (Ebeitel) arkomatig van het aDljd.nd

gereedscnap. wordt vergalaken met een ingestelde referentiespannlng
(E
ret ). Het v.r8chil Yan beide spanningen wordt toegevoerd aan een
versterker welke het toe rental van de hootdspilmotor regelt.
De snijsnelheid wordt dU8 aangepast aan de ge.enste temperatuur,
hier hapaald d.oor Ere t •
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Bet .".t.e. blijkt bevredigend t. werken en bet is faaciAeread t.
IQ
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aien hoe bij variatie van aanzet d. snijanelheid autoaatiach bij~eregeld wordt tot de illgaatelde temperatuu.r wederom bereikt is t
binnen 4. inregeltijd van ca. 1 sek. van het totale elektro.echanische ."st••••
Op aaaloge .ij.e is het mogelijk snedediepte of aan •• t automatiach
te regelen door dynamoaetrische meting van de snijkracht, en z.lfa
o. de aanzet zodanig bij te regelen (te vergrot.n) dat h.t verepaningeproc •• in een stabiel (trillingavrij) gebi.d verloopt.
Konkluaie
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A.aptive control ken bij v.rdere ontwikkeling een zinvolle bijdrage
le •• ren tot de auto_ti •• en dit •• llicht niet uitsluitend voor
.erapaaend. processen. Ook hier ia echter nag veel onderzoak nodig
riaar bet opsporen .an sensors in het keder van zowel .xperlaenteal
ala theoretisch .ark.

Literatuur

30

(1) Veenstra. Bus en Zw•• khorat:
De aeting van de temperatuur .an snijdend gereed.chap_
Metaalbewerking ~ (1964) nr. 16 page 332.
3S

......... _.. --- ... --

40

45

i

50

r-

werkplootstec:hniek

technische hogeschool eindhoven

