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INTRODUCTION
After I worked on the construction of PC ponsers for organ book for a couple of years
I'm going to try to write about my latest working machine (without PC) No meticulous
construction plan because I assume that these builders themselves have sufficient
knowledge and experience to the instructions at their discretion convert.
What do you need to build?
1. Knack and a metal lathe is indispensable. Although, I've also seen builders who
have played ready. lathe without

2. Skill and some knowledge of electronics for the construction of the control.
3. Knowing how to work because the management of my little machines can only be based on MIDI.
MIDI programs
In my story, I start with a general description of the mechanical part. Then some pictures and a list of
possible suppliers. Finally, the electronics, printing, building, programming files, and of course its
operation.
Well then, first some general issues.
I've tried many versions but the punch bridge concept is best for me. Earlier versions from the
"sewing machine concept" are very heavy. In this little schedule I specify what the differences are. If
the sewing shape bends the Punch Pin will be blocked and with the bridge punching concept has an
inflection much less impact.

Here a little picture of the latest vesion

On a solid wood baseplate are 4 stepper motors mounted with module 1 gears. Here you have the
first lathe job because I use stepper motors with shaft dia 6.4 mm while trading gears have a gap of
6.0 mm. Under the bridge are 4 nylon racks stuck when the bridge so can drive back and forth. The
cardboard or paper is transported on both sides of the bridge by two identical drums with drive shifted
back and forth between layers around the bridge. Total 6 stepper motors.
In my design, you can only use the old stepper types called 5 0f 6 wire bipolar. I used 6 volts, 1.8
degrees / step, 0.75 A.
For the gears and racks ordinary commercial types module 1.
For the rolls a reduction set is also needed
.
BRIDGE
I liked working with regular square aluminum profiles the best, but I advice fist prefab teh parts to be
mounted..
1. The Punch Pin .
A round pen is easiest making . A piece chrome shaft , eg 18 mm is a sturdy case ( especially for
cardboard) and let it slide into a tube with sliding bearings of about 80 mm is going well . The bronze
bearings are called in the trade, but the use of a lathe is the best. I've also seen builders who used
axial bearings purchased and have set these in a container. Works fine .
We must ensure that the Punch Pin is not twisting during movement , and it is therefore important in
order to make the connection with the punching arm as stable as possible The further the hinge points
from the center of the punch pin are all the better
The coupler of the Punch Pin bar are with a central socket screw mounted to adjust. Case The prayer
card is a cylindrical punch you need just a drilles hole in teh center. If there is a rectangular chisel you
should make a other fitting form doing well with a milling machine else here too its own ingenuity .

1. De aandrijving
Hiervoor is heel goed een 12 V ruitenwissemotor uit een auto te gebruiken. Deze hebben
meestal twee snelheden en kies dan de snelste. Als je naar de sloop gaat neem dan ook het
hefboompje en een paar stangen mee met de kogelscharnieren.
Het armpje zit meestal met een taps gat op de as en dat is prima te gebruiken. Het vraagt
wat geduld om de kogelkopjes los te krijgen (geperst en
geklonken) maar dan heb je best leuke onderdelen om verder
te gaan. Ik heb kogellagerkopjes gemaakt maar die zijn wat
luidruchtig.
Behalve de hefboom moet er ook nog een schijf op de as voor
de lichtcel van de sturing. Met een draaibank een nieuw
wieltje (met een taps gat) maken of de schijf aan het
hefboompje vast maken. Wel even werk om de zaak
slingervrij te maken maar het gaat.
De slag aan de motor moet ongeveer twee
maal zo groot zijn als de beweging van
de plunjer dus ook hier kun je pas verder
als je de zaak naast elkaar kunt leggen.

2. Het ponsbed
Hier moet je kiezen welke mogelijkheid
je wilt, of mischien wel allebei.
Allereerst een ponsbed voor een ronde
pen. Ik heb verschillende manieren
geprobeerd.
Bijvoorbeeld een stukje vierkante RVS pijp voor van bv 30

vierkant en zaag de einden schuin af. In het midden boor ik dan een gat van bv 6 mm. In
plaats van de vierkante pijp kan ook een dikke plak aluminium
Het ponsbed zelf maak ik dan van RVS 1 – 1.5 mm plaat waarin ik een gaatje heb geboord
met dezelfde (dure!!) boor waarvan ik ook de ponspen maak Met dubbelklevend plakband
komt die later op het juk. In de
schuine einden komen de royale
gaten van de bevestigingsbouten om
de zaak instelbaar op de brug vast te
zetten. Werkt perfect en is envoudig
te vervangen. (en dat komt nogal
eens voor!!!)De blokjes in de
dragers van de brug zorgen ervoor
dat we later hier gaten en
schroefdrad in kunnen maken om
het juk vats te zetten na het
instellen.
Dan het bed voor de rechthoekige
beitel (karton boeken)
De grondplaat is een dikke plaat
waarop twee stalen vierkante staven
zijn geschroefd. Voor de beitel en
het bed gebruik ik rechthoekig
beitelstaal van bv 3.5 x 10 mm.
Inkerven ( met een snijsteentje,
afbreken en op maat slijpen. Door
ze tussen de stalen staven te
schroeven ontstaat een rechthoekig
gaat voor de beitel zelf.. Tussen de
middenblokjes een streepje
vloeipapier .
Duur spul maar je kunt er lang mee
doen.
Voor de klemboutjes zijn
inbusboutjes erg gemakkelijk. Ook
hier weer royale gaten om de plaat achteraf te kunnen instellen..
Dat je hierbij uiteraard een setje goede tappen nodig hebt is vanzelf sprekend.
Ook de rruimte onder de plaat moet versterkt worden en van gaten voorzien om de
uitgeponste kartonstukjes af te voeren.

Bij deze delen is het nog steeds raadzaam alles met wat overmaat te houden want achteraf
(ik spreek uit ervaring!!) is het oer vervelend om te ontdekken dat iets nou net te kort of te
smal is. Het gaat er alleen maar om een goed beeld te krijgen van de brug die gemaakt
moet worden.

De brug.
Allereerst de overspanning, die moet minstens 2 x de breedte van het karton/papier zijn. Ik
heb zowel stalen pijp als aluminium gebruikt. Staal gaat eerder veren, en mijn voorkeur is
aluminium pijp van 30mm vierkant. Denk wel aan de wanddikte want de buis in doe-hetzelf-zaken is meestal dunwandig. Dikwandig (3mm) is het beste.
Het is zaak om alles zo haaks mogelijk in elkaar te zetten, dus alle delen met klemmen
vastzetten en dan draadeindgaten door en door boren. Voor de hoek versteviging stukjes
hoeklijn toepassen. De hoogte van de brug wordt bepaald door de ponspen en het pons
bed, vandaar dat het zo plezierig is als de ponspen unit en het ponsbed in grove maten
klaar zijn. Een ponsslag van 20 mm vrijwel altijd voldoende. Hier een principe schetsje

Als je de foto’s bekijkt achteraan van mijn laatste ponser dan zul je opmerken dat ik onder
maar enkele liggers heb gebruikt . Ik adviseer je om bredere te gebruiken want…. De
ruitenwissermotor staat behoorlijk uit het midden en dan gaat de brug kantelen. Ik heb dat
moeten opvangen door een extra geleider maar een volgende maak ik echt breder. Kijk
daarom vóórdat je de zaak op maat gaat zagen hoe de ponsmotor eraan gaat komen.
Het is ook raadzaam om te overdenken hoe je de bevestiging van het ponsbed gaat maken
want onder de liggers komen straks de tandheugels.
De aandrijving pas maken. De kleine slingerarm tegenover de motor dient om de
cirkelbeweging van de arm op te vangen. Met twee wangen aan de zijkant wordt
voorkomen dat de ponspen gaat draaien. De drijfstang van de motor moet gemakkelijk los
te koppelen zijn om de pons met de hand te bedienen bij het uitrichten van het posbed en
als controle.

Als je de brug zover klaar hebt is het raadzaam om te kijken waar het zwaartepunt van de
arm met motor enz is. Dit zal uit het midden in de richting van de motor liggen. Dat is van
belang voor de plaatsing van de tandheugels. Het klinkt mischien vreemd maar ik plak ze
gewoon met (goed!!!) dubbel kleven plakband
eronder. Het eerste paar gaat onder de motor en het
tweede paar met het midden even ver als de eerste
van het gemeten zwaartepunt.

Nu kunnen we de hartafstand van de arm stappers bepalen en de steunen ervoor maken.
Maak de steunen dan ook hoog genoeg om er geleide blokjes van kunststof op te zetten
voor de arm geleiding.

Er zit nog iets waar je rekening mee moet houden en dat is de lineaal voor de arm
lichtsluis. Deze moet ervoor zorgen dat een lichtcel die op de basisplank staat de ene helft
van de slag afgedekt is en de andere helft open.

De verleiding is groot om nu de hele arm constructtie af te maken maar het is echt beter om
nu eerst te gaan denken aan de rollen die het karton/papier onder de arm door te schuiven.
De rollenbank.
Voor iedere set hebben we twee rollen nodig, één voor de aandrijving en een drukrol. In mijn
eerste exemplaren heb ik wieltjes gebruikt om aan te drukken maar daarbij kan de
anndrukkracht verschillend worden en het papier scheef sturen. En rol is echt het beste.
Hiervoor is eigenlijk een draaibankje verplicht, tenzij je kant en klare dingen kunt
verzamelen.
Voor de beide rollen gebruikt ik pijpstukjes en kogellagers.
Eerst de aandrijfrol. Een stalen pijpstukje van bv 18 mm waar ik twee tappen inmaak voor de
kogellagers. Aan een zijde langer om hier het tandwiel op te zetten.

Om de aandrijfrol zet ik een stukje siliconenslang. Uiteraard met een iets kleinere
binnendiameter dan de stalen pijp. Deze slang erop schuiven gaat heel eenvoudig als je een
luchtcompressortje hebt. (bijvoorbeeld het kleine compressortje dat tegenwoordig in plaats
van een resereve wiel bij auto’s wordt geleverd).
Aan een kant van de (te lange) slang een aansluitprop voor de luchtcompressor, het open
einde een klein stukje over de transportrol schuiven en dan lucht erop. De slang zwelt dan op
en laat zich probleemloos over de pijp schuiven. Lucht eraf en de zaak zit vast.
De aandrukrol lijkt er veel op alleen hier zitten de kogellagertjes in de pijp zelf. Dikwandige
aluminium pijp gaat perfect.

Als je wilt kun je de drukrol ook met siliconenslang bekleden maar nodig is het niet. Voor de
as die erdoor loopt is een draadeind van bv 8 mm gemakkelijk toepasbaar om de zaak vast te
zetten.
De samenstelling van de transportsets is op zich geen probleem. Een paar tips:
- Zorg voor nauwkeurig parallel werk en boor de spiegebeeld delen op elkaar geklemd
in één keer. Na het eerste gat zet de delen met een passend boutje aan elkaar.
- Boor niet ineens de grote gaten maar begin met bv een kort 4 mm boortje.

-

Boor zoveel mogelijk met de kolomboor machine.
Kijk goed of de arm met de drukrol wel helemaal vrij loopt.
Maak de arm van de drukrol royaal van lengte
Zoek een goede veer vooraf.
Zorg voor sleufgaten om de stappers te kunnen instellen ivm de tandspeling.
Denk ook eerst even na hoe je karton/papier geleiding (instelbaar) wilt maken.
Bedenk ook een manier om de drukrol gelicht vast te zetten om het papier/karton er in
te schuiven.

Zo en nu wat rekenwerk. Eigenlijk zou je hiermee moeten beginnen maar dan moet je wel
eerst een idee hebben wat je maken wilt. Daar gaan we dan”
REKENWERK.
Ik ga ervan uit dat de stappers die je gebruikt dezelfde zijn als ik toepas.
Zesdraads oftewel bipolair 6Volt, 0.75A per spoel en 1.8 degree, asdiameter 6,4 mm.
Deze motoren hebben per omwenteling dus 360 / 1,8 = 200 hele stappen. In mijn schakeling
maak ik gebruik van halve stappen en die noem ik vanaf nu “TIKKEN”’
E zitten dus 400 TIKKEN in een omwenteling.
De arm aandrijving.
Voor de arm moet je zoeken naar een aandrijving die als resultaat 0.1 –0,15 mm per TIK
geeft.
Omdat de stapper voor iedere TIK een minimum tijd nodig heeft zal bij groetre waarden alles
wel veel sneller gaan maar de positie van de arm is dan ook in grotere stappen.
Uitgaand van een tandheugel met MODULE 1 tanden moet je dan zoeken naar tandwielen op
de stappers die je de gewenste waarde geven. Leuk rekenwerk maar als je mijn voorbeeld
volgt van stalen tandwielen met 15 tanden dan heb je ongeveer 1160 TIKKEN nodig voor 100
mm. Dus 0,116 mm per TIK.

De transport rollen.
Omdat de transportsnelheid niet zo van invloed is op de totale ponstijd en ik graag wat kracht
ervoor heb ga ik meestal uit van 0.05 tot 0.1 mm per TIK
Neem nu de diameter van de aadrijfrollen inclusief de siliconenmantel van 28 mm. De omtrek
ervan is dan 3.14 x 27 = 88 mm.

Als hier stapjes van 0,075 mm wilt hebben wordt dat per omwenteling 88 /0,075 = 1173
De stapper maakt er 400, dus moet je zoeken naar twee tandwielen die samen een vertraging
geven van 400 op 1173 oftewel 1 : 22,9
Pas je weer module 1 toe dan is het tandwiel op de motor bv 15 tanden en het wiel op de
transportas 44 tanden.
Dan nog een opmerking. Stalen tandwielen produceren bij stappers een behoorlijke herrie, dus
liefst kunststof wielen of nog beter zijn getande riempjes. Die laatste zijn wel erg duur.

De ponsmotor.

Daat heb ik het al even over gehad. Een ponslag van 20 mm is meestal voldoende dus dan zal
de krukafstand aan de motor minstens tweemaaal zo groot moeten zijn, Een steekcirkel van 90
mm voldoet meestal maar meet en bekijk het vooraf goed, met name of de draaipunten in alle
situaties vrij lopen.
Aan de ponsmotor aandrijfas moet nog een schijf worden bevestigd voor de lichtsluis. Die
dient om de motor na iedere slag zelf te stoppen in de hoogste stand. Ik heb hiervoor ook al
eens een micro-switch gebrukt die op de arm zat maar als je je realiseert dat een rolletje
ponsen al gauw 8 tot 10_000 ponsen telt is zo’n ding mechanisch gauw kapot. Vandaar de
lichtcel.
Het plezierigst is om de schijf verdraaibaar op de as te zetten. In de schijf maken we een
opening van ongeveer 30 graden waardoor de lichtcel dan niet wordt afgedekt. Ook dit moet
je echt vooraf voorbereiden.
Je zou nu het mechanisch deel klaar kunnen maken en dan later wel zien hoe je het elektrische
deel er aan hangt. Op zich geen probleem als je jezelf al een beeld hebt gevormd van :
- Waar en hoe gaan alle draden lopen
- Waar komt de voeding
- Waar komt de bediening
- Hoe kom ik van de ponspropjes af
- Waar komt mijn papier/karton vandaan en gaat het naartoe.
- Waar laat ik dt monster 8 uur lang ongestoord werken
- Weet ik al goede woorden als er iets mis gaat of moet ik die nog verzinnen.
- Bezint, eer ……………… (weet je het nog?)

DE ELEKTRONICA
Allereerst een belangrijk principe . De stapper hebben 4 spoelen die om beurten worden
bekrachtigd en de as een stukje laten draaien. De volgorde ervan bepaalt de draairichting..
De elektronica weet dat en stuurt steeds een stroom naar een of meerdere spoeltjes. Als de
motor stil staat blijft de stroom naar de gekozen spoeltjes gaan en dan heb je gelijk het verschl
tussen een gewone motor en een stapper. Een stapper heeft stroom nodig om stil te staan. Gaat
de stroom eraf dan kun je de motor gewoon ronddraaien.

Maar als je aan een stapper draait dan gaat hij zelf stroom maken en dat kunnen flinke stroom
pulsen zijn.
Electronica is juist voor dit soort dingen erg gevoelig dus als je met stappers werkt die
aangesloten zijn aan
electronica wees dan
voorzichtig als je met de
hand draait, doe dat vooral
langzaam. Een flinke ruk
aan de arm terwijl de stroom
uit staat kan de electronica
echt kapot maken.
Dan een volgende zaak. De
elektronica stuurt netjes
stroom naar de spoelen maar
of de motor wel of niet
draait weet hij niet. Hij
neemt maar aan dat het zo
is. Zit er bijvoorbeeld een
zwaar punt in de arm
beweging dan zal de motor
wel brommen maar niet
bewegen. Als de motor de
pulsen te snel achter elkaar
krijgt gebeurt hetzelfde.
Later zul je kunnen lezen
dat we dat moeten instellen omdat stappers verschillend kunnen zijn.
Om die reden zit er op de arm een lineaal die ongeveer in het midden van de slag de lichtcel
aan of uit schakelt. Dat punt heeft de elektronica bij het opstarten opgezocht en iedere keer als
de arm daar passeert controleert hij of het nog goed is. Op de print zit een ledje dat aan of uit
gaat als dat punt wordt gepasseerd.

Bij het opstarten zal de arm dan eerst het begin van de slag gaan opzoeken en dan die
middenstand. Iedere keer zal hj op dat punt de zaak controleren en asl het niet goed is doordat
er ergens een stap is gemist de opstart procedure opnieuw doen. Gelukkig komt dat bij een
goed gebouwde en ingestelde machine weinig voor.
De plaats van dat middelpunt is niet belangrijk zolang de arm er maar regelmatig langs kan
komen.
Het karton/papier transport kent deze controle niet en tot nu toe heeft geen enkel bouwsel er
problemen mee gehad.
De PONSERMOTOR
Dit is een gewone gelijkstroom motor die steeds éen rondje moet maken en stoppen in het
hoogste pumt. Er zijn motors die dit zelf kunnen maar ik gebruik een aparte schakeling
ervoor. In het hoogste punt is de lichtcel vrij en de eletronica weet dan dat de motor omhoog

staat. Als er geponst moet worden stuurt hi jeen relais aan dat de motor laat draaien. De
electronica moet dan gaan wachten ot hij weer omhoog is en het relais weer uitschakelen. Hij
kijkt hiervoor of de lichtcel weer open is. Maar dan moet hij na de start natuurlijk even
wachten want anders heeft de motor de schijf nog niet ver genoeg gedraaid. Die wachttijd
stellen we later in.
Op de print is hier ook een ledje voor dat oplicht als de pons omhoog staat.
DE VOEDING
De motoren trekken nogal wat
stroom en daarvoor gebruik ik
vaak een oude voeding uit een
computer. Di leveren meestal
een forse stroom van 5 volt
(rode en zwarte draden) en
een van 12 volt.(gele en
zwarte draden) De 5 volt
gebruk ik dan voor de
stappers. Ook al zijn die voor
6 volt gemaakt, de ervaring
heeft me gelered dat 5 volt
genoeg is. De 12 volt gebruik
ik dan voor de
ruitenwissermotor. Omdat de
motor snel moet stoppen
gebruik ik een relais dat in
rust de twee draden van de
motor aan massa legt. Denk
hierbij vooral om de
ontstoring die echt
noodzakelijk is.
DE PRINTEN
Hiervoor heb je echt een
beetje soldeer ervaring voor
nodig. Met de voorbeelden
kun je ze bij een printenmaker
laten maken en de onderdelen
zijn standaard. Het enige is de
processor die geladen moet
zijn met een programma. Ook
die processor kun je kopen en
tegen een kleine meerprijs
laten programmeren.
Er zijn twee soorten printen,
ééntje om met een PC aan te
sturen en deze, die zonder kan
werken. Op mijn internet site www.tweeduuster.nl kun je alles vinden over de PC uitvoering.

Hier toon ik de nieuwste versie. Heb je achteraf liever de PC versie dan zijn de machines
identiek.
Deze heeft twee printen, eentje met de basis besturing en de drukknoppen en een print waar
de drivers voor de motoren op zitten. De laatste kan ergens onder in de machine worden
gezet maar de andere moet uiteraard te bedienen zijn.
Hier het principe schema van de aansturing:
De 5 volt voedingvoor de stappers en de 12 Volt voor de ponsmotorm kun je goed uit een PC
voeding halen maar voor de print neem ik graag een aparte voeding

De opstart.
Als de printen klaar zijn om te worden aangesloten ga ik altijd stap voor stap te werk met een
voltmeter bij de hand. Laat de arm nog maar even opzij liggen, de aansluitingen gemakkelijk
afkoppelen is plezierig.
1. Voorlopig laat ik alle IC’s en het LCD display er uit. Sluit de netvoeding aan op de
print en de gele led naast de ingang moet gaan branden. Meet nu of de print overal 5
volt krijgt. De pennetjes waar de lichtcellen op worden aan gesloten hebben een + en
een –
2. Dan gaat de SN74LS04 erin (NIET VERKEERD OM !!) en de spanning er weer op.
Als nu met een schroevendraaiertje het middelste pennetje van de lichtsluisaansluiting
met de min doorverbind zullen de ledjes oplichten..
3. Dan de andere IC’s er in en de LCD display erop. Als dan de spanning erop komt zal
het LCD scherm de start tekst tonen en verder gebeurt er niks
4. De stroom er weer af, op de min-pen en de middelste signaal pen van de ponser
lichtcel plaats ik dan een jumpertje. De arm lichtcel sluit ik gewoon aan.
5. Als je nu de spanning erop zet zal de processot denken dat de pons naald omhoog staat
en de arm lineaal vrij. (Beide leds gaan aan) en gaat opstarten.
6. Hij weet niet dat er nog geen stapper motoren zijn aangesloten en in het LCD venster
verschijnt INIT.
7. We moeten hem nog even voor de gek houden en halen een papiertje een paar keer
tussen de pootjes van de lichtcel door. Je krijgt dan het hoofd menu te zien, maar de
processor heeft idiote dingen in zijn brein. Voorlopig geen probleem.
8. Zet de zaak nu uit, je hebt al wel geleerd hoe je hem door zijn opstart moet loodsen als
je startks de stappers gaat aansluiten en proberen.
9. DE STAPPERS nu,
We beginnen met één stapper van de arm. Maar dan eerst wat voorbereidingen.
Aan de stappers zitten meestal 6 draden maar het kunnen er ook 5 zijn. Twee of éen ervan
moet aan de plus. Om dat uit te zoeken hebben we een weerstands meter nodig. Bij 6
draden zijn het twee sets. Een plus en twee spoeldraden elk. Bij 5 draden zijn de plussen al
aan elkaar gezet. Vanuit de plusdraad moet je naar elke spoeldraad dezelfde weerstand
meten. Meet je een dubbele waarde dan heb de spoel uiteinden te pakken of als je nik
meet draden van verschillnde sets. Uiteindelijk moet je een gezamelijke plus hebben, dus
bij de 6 draads twee plussen aan elkaar vast en vandaar uit naar de vier uiteinden een
gelijke weerstand meten.

De draden hebben wel kleurtjes maar helaas is dit niet uniform. Meestal zijn de volledig
witte en zwarte de plus. Als je dit hebt uitgeplozen kun je verder.
10. Sluit de plus aan op één van de aansluitsets op de driver print en de andere vier draden
willekeurig op de vier andere aansluitklemmetjes.
11. Sluit de 5 volt voor de motoren aan op de print en controleer of de massa
verbindingsdraad van de driverprint naar de stuurprint is aangesloten.
12. Start de zaak op en houd de processor weer voor de gek zolas je bij 7 hebt gedaan.
13. Je komt nu in het hoofdmenu en direct staat er MANUAL
14. Probeer nu kort de knopjes l/r/up/down. Bij één van de knopjes zal de aangesloten
motor gaan draaien of brommen
15. Bromt hij, verwissel dan draad 2 en 3 en probeer opnieuw. Bromt hij nog verwissel
dan 3 en 4 en probeer opnieuw. Bromt hij nog verwissel dan 1 en 4. Dan moet de
motor zeker draaien.
16. Kijk nu of hij de goede kant om draait. Zo niet verwissel dan alle vier de aansluit
draden, dus 1 aan 4, 4 aan 1, 3 aan 2 en 2 aan 3.
17. Sluit nu de tweede motor voor dezelfde functie aan (dus de trasportmotor draaien
gelijk op en de twee linkse en de twee rechtse motors) Als identieke motors hebt kun
je nu alle motoren aansluiten en de zaak uitproberen.
18. Nu wordt het tijd om de arm erop te gaan zetten maar dan moeten we eerst de
tandwielen gelijk zetten.
19. Zet 1 rondsel vast op een motor en zet de andere los zodat ze vrij omde as kunnen
draaien. Zet de losse rondsel zodanig dat je bij de vastzet schroefjes kun als de arm er
op staat.
20. Start nu de zaak op nieuw op zoals bij 7 maar doe verder niks. Van alle motoren wordt
nu een spoel bekrachtigd.
21. Zet nu de arm op de tandwielen en draai de rondselschroefjes vast. Nu dstaan alle 4
de motoren gelijk.
22. Het is best leuk om nu gelijk even met de hand bediening de arm te laten bewegen.
23. Nu de ponsmotor ansluiten en ook de lichtsluis ervan. Maar lijn eerst de pen en de
matrijs nog eens uit voordat je de motor het laat doen.
24. Als je nu de arm zodanig zet dat de lichtsluis van de am vrij staat en je zet de spanning
op alles moet de zaak normaal opstarten. Als de ponspen niet omhoog staat zal de
procesoor die eerst een zetje geven en dan aan de opstart procedure beginnen.
25. De rest van de opstart vindt je in de volgende bedienings opsomming.

DE BEDIENING ervan
Een van de moeilijkste dingen voor mij is iemand anders duidelijk maken hoe de zaak werkt
omdat ik er al heel wat uurtjes mee bezig ben geweest en zaken voor mij al haast
vanzelfsprekend zijn geworden.
Kom je er niet uit of heb je vragen dan vraag het alsjeblieft.
Het bedieningspaneel heeft een LCD venster met 2 maal 16 karakters. Hierop komen alle
aanwijzingen.
 POWER = Er staat spanning op de set.
 MIDI = de led die oplicht als er een MIDI signaal wordt ontvangen.
 ARM = de led die aangeeft dat de arm in over de helft van de slag staat waarbij de
lichtcel vrij is. De opstart-stand dus.
 PUNCH = de led die aangeeft dat de ponspen omhoog staat.
 RETURN = een drukknop waarmee je een menu functie kunt verlaten.
 ENTER = hiermee geef je een opdracht
 UP-LEFT-CENTER-RIGHT DOWN zijn de stuurknoppen waarmee je de
verschillende zaken kunt aansturen.

Ik ga er nu van uit dat de machine mechanisch
klaar is en alle aansluitingen correct zijn gemaakt.
We zetten de arm in de start stand (de arm-lichtcel
vrij) en zorgen ervoor dat de ponspen omhoog
staat en schakelen de spanning in.
De rode en de gele led gaan aan en in het LCD
venster verschijnt de naam van de firmware en het
versie nr.
Direct daarna het woor “Arm init” en de machine
gaat zijn start- en controle instellingen zoeken.
De arm loopt dan eerst naar de beginstand, gaat
daaarna op zoek naar het midden en keert weer

terug. Nu blijft hij een klein stukje voor het lineaal eind staan om er zeker van te zijn dat
hij tijdens zijn werk niet in de war komt. Dit is de O stand van de arm. Staat die niet goed
naar je zin dan moet je de lineaal wat verschuiven en de zaak opnieuw opstarten.
Als je vergeten bent om de arm goed te zetten zal hij niet aan de gang gaan en zal de
aanduiding Arm-INIT! Knipperen.
Als de arm weer tot rust komt verschijnt het hoofd menu in het venster. We gaan ze een
voor een langs.

Met de UP en DOWN knop kun je er door bladeren.
2.READ MIDI FILE
3.NORMAL START
4.RESTART from
5.Puncher setting
6.Note position
7.Book speed set
8.Clear note file
9. ARM INIT

We keren weer teug naar de eerste MANUAL MOVING.
Om deze uit te voeren druk je op ENTER, er verschijnt even een sterretje in de rechter
onderhoek.
Je ziet nu op de onderste regel twee getallen.
Nu gaan we een poosje spelen.
Druk op:
UP en de arm zal vooruit gaan terwijl het
linkse getalletje groter wordt.
DOWN en de arm zal achteruit gaan , maar
niet verder dan 0.
RIGHT en de transportrollen gaan naar rechts
en LEFT , ze gaan naar links.
CENTER en de pons zal een slag maken.
Als we uitgespeeld zijn en vraagtekens hebben
gaan we wat serieuzer bezig zijn.
Als de pons geen hele slag maakt betekent het
dat we later de pons-wachttijd moeten
instellen, nog een paar keer drukken om hem
verder omhoog te krijgen.
Nu gaan we de arm en papier correctie uitvoeren. De interface weet nl niks van
mechanische overbrengingen en zo.
Zet de arm en het papier terug. Laat nu de arm precies 100 mm (is 1000 mmm/10) naar
voren gaan en noteer de stappen die gemaakt zijn uit het venster. Doe dat ook met het
papier.
Stel dat je voor de arm het getal 890 vindt. Deel dan 890 door 10 = 89 Dat getal is de
ARM fact dat we later gaan invoeren. Doe hetzelfde met het papier. Stle dat je daar 1140

vindt voor 100 mm. Dan is de Book correctie 1140/10 = 114. De ze getallen gaan we later
invoeren.
Om weer terug te komen in het hoofd menu gebruiken we RETURN. Dit blijft trouwens
steeds zo. Ergens mee beginnen is ENTER en weer stoppen is RETURN.
Nu drukken we op RETURN en komen wer terug in het hoofd menu. We slaan er een paar
over en gaan naar nr 5.Puncher setting.

Dus nu weer op ENTER drukken en dan komen we in een reeks instellingen. Als het
goed is doen we dat maar één keer want alle instellingen worden in de interface
opgeslagen ook als de zaak uitgezet is. Veranderen kan ook steeds weer.
De werkwijze is hier wat anders. Iedere keer als je op RETURN drukt ga je naar de
volgende instelling. Proberen en aan het eind kom je vanzelf weer in het hoofd menu. Dan
maar weer op ENTER drukken en aan het werk.
De eerste die verschijnt is de ARM stp. Die staat op 7 maar dat is meestal wat laag,
mischien zet ik hem later wel wat hoger op
voorhand. Dat is de wachttijd van de
stappermotors van de arm. Een groot getal
laat ze langzaam draaien en een klein getal
maakt ze sneller.
Denk erom ze niet te klein te maken want
dan lopen ze niet meer. Mocht je dat toch
gedaan hebben dan zal ik later onder
“handigheidjes vertellen wat je doen moet.
Veranderen doen we met UP en DOWN.
Zolang we niet op ENTER drukken wordt er
niks veranderd. Zet hem maar bv op 15 en
druk dan op ENTER.
In de rechteronderhoek komt even een
sterretje en dan weet je dat de waarde is
opgeslagen.
Druk nu op RETURN om naar de volgende uit de lijst te gaan.

Book stp, net als bij de arm stapper nu voor de papier stappers.
Aanpassen met UP en DOWN, opslaan met ENTER, kijken naar het sterretje en dan weer
verder met RETURN..
Dan komt de wacht instelling voor de ponser motor. Als de motor gestart wordt duurt het
even totdat de schijf de lichtsluis van de ponsschijf afsluit.
De interface moet dus even wachten voordat hij weer gaat kijken of ponsen omhoog is en
de motor stopt. Als die wachttijd te klein is dan zal de motor maar een klein stukje
bewegen
Is die te groot dan zal hij wel eens meerdere
pons-slagen maken. De gulden middenweg
dus zoeken, en ik zal daar wat meer over
zeggen in “handigheidjes”
Ik ga nu verder met mijn verhaal zonder
plaatjes omdat de aanpak in de hele lijst steeds
hetzelfde is.
Met RETURN ga je naar de volgende in de
lijst, Met UP en DOWN wijzig je de
instellingswaarden en met ENTER sla je ze
op.
Als je de laatste hebt gehad kom je vanzelf
wee in het hoofd menu.
De volgende stappen dus GOED lezen en alles
later nog eens doorlopen.
We zijn dus begonnen met :
Arm stp de wachttijd van de arm stappers
Book stp de wachttijd van de papier stappers.
Punc wt de wachtijd voor de de pons schijf
PUNC stk – dit is de afstand, hart op hart van de ponsingen in mm/10 Voor een steek
van 5 mm moet je dus 50 invullen.
PUNC dia – Dit is de diameter of de lengte van de rechthoekige pons beitel. Dit is in
mm/10 dus voor een ponspen van 3.5 mm moet je 35 invullen. Als de steek groter is
dan de diameter maakt hij reeksen gaatjes, als de steek kleiner is dan de diameter
komen er sleuven.
Arm corr – Hier vul je de waarde in die we bij het hand gebeuren heben uitgerekend
(als voorbeel voor de arm : 89)
Book corr -- net asl bij de arm maar nu voor het papier (als voorbeeld 114)
Max dev – Dit is de maximaal toelaatbare afwijking die de arm mag hebben als die de
middenpositie passert (rode led gaat aan of uit). Als die groter is wordt de INIT
uitgevoerd en gaat de zaak weer verder.
Spur – dit is de hartafstand tussen de notenbanen, ook weer in mm/10. Dus als de
banen 6 mm van elkaar liggen hier 60 invullen.
Na de volgende RETURN kom je weer terug in het hoofd menu en als je dan weer op
ENTER drukt kun je het hele lijstje nog eens nalopen

De interface weet nu genoeg van de ponser en kan aan het werk maar dan zijn er nog een
paar zaken die afhankelijk zijn van het orgel.

Waar liggen welke noten en hoe hard moet de draaier aan het wiel draaien.
In het hoofdmenu zoeken we BOOK speed. Druk op ENTER en je kunt de gevraagde
snelheid instellen. Dit keer niet in mm/10 per soconde maar gewoon in mm/sec.
Instellen met UP en DOWN , vastleggen met ENTER en weer terug naar het hoofd menu
met RETURN. Ook die waarde wordt bewaard bij het uitschaklen.
Nu vastleggen waar de noten op het papier moeten komen. Hiervoor moeten we de MIDInoot nrs kennen en aangeven waar we ze willen hebben.
Om dit te doen gaan we naar :

drukken op ENTER en je ziet:

We leggen een papier in de ponser waar we de afstanden en de verschillende noten van
het orgel (de Midi nrs dus) op hebben aangegeven. Met UP en DOWN kunnen we de arm
stap voor stap naar de juiste positie sturen. Om dat gemakkelijker te maken gebruiken we

de CENTER knop waarmee de arm de afstand SPUR die we al eerder hebben ingegeven
ineens naar voren laten gaan. Fijn instellen doen we daarna met UP en DOWN.
Als we de arm op de goede plek hebben staan gaan we met LEFT en RICHT het
bijbehorende midi-noot nr instellen. Als dat goed is drukken we op ENTER en de
instelling wordt vastgelegd. In het prentje hierboven zou dan nu een 1 komen te staan.
Zo werken we de hele reeks af en als we klaar zijn verlaten we dit deel weer met
RETURN. Als we later weer hier gaan kijken zullen we steeds als we kunnen zien welke
noot er al is vastgelegd en eventueel wijzigen.
Ook dit werk wordt in het geheugen vastgelegd en als je later voor hetzelfde orgel wilt
ponsen hoef je dit niet meer te doen.
Om voor een ander orgel iets te gaan maken moet dit opnieuw worden gedaan en om met
een schone lei te beginnen is er in het hoofd menu onder 8 Note file clear. Voor alle
zekerheid moet je hierbij als je met ENTER ervoor hebt gekozen nog en keer op ENTER
drukken om de zaak te starten.
Nu kunnen we gaan ponzen.
Eerst de Midi file inlezen. We sluiten een Midi speler aan op de Midi aansluitbus en
kiezen de muziek die we willen.
In het MAIN MENU kiezen we nu:

Nu nog niet direct op ENTER
DRUKKEN. Eerst kijken of sde midispeler klaar staat om af te spelen want zodra we op
ENTER drukken begint de opname en hoe langer je wacht hoe langer zal straks bij het
ponsen het aanloop stuk worden.
Klaar? DRUK op ENTER en als je dit ziet :
Start dan de speler.
Het blauwe ledje zal gaan knipperen om aan te
tonen dat er midi signalen worden ontvangen.
Wacht tot de speler stopt en druk dan op
RETURN
In het scherm zal even een getal te zien zijn,
dat is het aantal commando’s dat de interface
heeft ontvangen en opgeslagen
Deze opgeslagen gegevens worden niet
vastgehouden als de stroom eraf gaat, dus die
moet je dan opnieuw inspelen.

Nu gaan we ponsen. Kies dan 3 en druk op
ENTER om te starten. Normal start en de
machine gaat aan het werk voor de komende
uren.

In het venster zieje dan links het Midi-nootnummer waar hij mee bezig is en rechts de
lengte van de noot in mm.

Als je even wilt pauseren dan moet je kort op de CENTER toets drukken. Op het LCD
scherm komt de aanduiding HOLD te sraan

De machine maakt dan de noot af waar hij mee bezig is en wacht tot je weer kort op de
CENTER toets drukt om weer verdere te gaan.
Om de zaak helemaal te stoppen druk je op RETURN.
Is er iets mis gegaan en wil je opnieuw op die plek beginnen dan kies je in het hoofd
menu voor 4 RESTART from en druk op ENTER.

Je ziet dan links het nootnummer waarbij is gestopt en rechts het bijbehorende commando
nummer. Hier moet je echt vooraf wat mee gaan experimenteren.
Als je nu wilt herstarten moet je wel eerst de ponser met de hand in de positie zetten aan
het begin van de vorige noot omdat hij de noot waarna is gestopt eerst weer over doet.
Je kunt ook eerst met UP en DOWN een andere noot/commando nr kiezen maar dat
vraagt dat wel wat denk werk.
De volgorde nummers die hij zelf vastlegt worden bepaald door het einde van iedere noot
die hij heeft ontvangen. (Hij meet namelijk gewoon de tijd tussen Note-on en Note-off en
rekent die om in afstand en dat weet hij pas als de noot word gestopt).
Opnieuw starten doe je weer door op ENTER te drukken.

Voorlopig dan maar tot zover, denk er aan dat het hier gaat om een protoype en pure
hobby. Opmerkingen en vooral ervaringen hoor ik erg graag en vragen staat altijd vrij.

Nu de rest van de gegevens eerst maar wat foto’s

FOTO BOEK HANS PUNCH
De machine aan het werk met de
rechthoekige beitel voor karton
boeken.

Uitwisselbare ponsstempel met rechtboekige
beitel e matrijs voor karton.

Hier is de rechthoekige beitelset vervangen door
de ronde voor papierrollen etc. Dus in plaats van
sleuven reeksen gaatjes.

De aansturings unit met de MrMidi speler als Midifile
import. De blauwe aansluitblokjes verbinden de machine
onderdelen en de stapper driver. De drie leds, blauw, geel
en rood geven Midi signaal,ponsmotor en armpositie aan.
De drukknoppen zijn voor de bediining en rechts-onder is
de normale standaard Midistekker bus voor een

midispeler te zien.
In het LCD venster komen alle
meldingen.
De print heeft een eigen (stekker)
voeding van 9V en de led naast het
LCD scherm geeft aan dat de
spanning aan staat.

Hier is de lossse arm uit zijn bed gelicht en is de
print met de drivers voor de stappers zichtbaar. Het
relais links is voor de pons motor en op de
voorgrond
de PC
voeding

De
plaatsing
van de
stappers is
hier goed te
zien. De
groene blokjes zijn de teflon geleiders voor de arm.
Rechtsboven is de lichtcel van de arm.
Het type plaatje van de stappers.

Aandruijvings detail van de
transport rollen met metalen
tandwielen.

De lichtcel voor de arm
met de lineaal. Hier is de voeding van de led ervan voorzien van een voorschakel weerstand
maar die kan ook op de stuur print worden geplaatst.

De schijf met de lichtcel voor
de pons motor.

De drijfstang van de pons motor kan
eenvoudig worden losgenomen om de pons
met de hand te bedienen. Erg belangrijk
voor het instellen en controleren van de
uitlijning van de ponspen en het bed.

Bij de eerdere machines die ik heb gemaakt en beschreven is de nieuwe aansturing ook toe te
passen. Er moet dan wel een opwind mechanisme worden toegevoegd omdat de rol terug
moet kunnen draaien.

Hiervoor kan een tweede transportrol worden
gemaakt die identiek is aan de bestaande
(verplaatsing per stap moet identiek zijn. De
stappermotor gewoon parallel aan de andere
aansluiten, de drivers kunnen best nog wel
een tweede aan.
Een andere olosiing die ik hier heb
aangebracht bestaat uit een andere stapper
die met een slip koppelin een as laat draaien
die iets harder draait dan de hoofd
transporteur. Bij het vooruit transporteren

loopt de koppeling vrij en achteruit windt hij op. Als koppeling kun je een oude printerlint
koppeling gebruiken. Wel wat rekenwerk om de diameter van de rolletjes te bepalen maar het
werkt perfect.

Nu de vraag hoe je aan de onderdelen kunt komen:
1. De stappers, zoeken op bv marktplaats. Op dit adres heb ik al heel wat (gebruikte)
stappers gekocht en de verkoper heeft me gezegd er nog heel wat in voorrad te
hebben. www.knutselaar.eu een mailtje metde groeten van mij.
2. De lichtcellen. Ook op bovenstaand adres kocht ik leuke dingen met printje.
3. De onderdelen. De PIC processor levert www.voti.nl en als je de hex file meestuurt
wordt die ook nog voor een klein bedrag geprogrammeerd.
4. De rest van de onderdelen: www.kent-electronics.nl/
5. Tandwielen , tandheugels kogellagers enz bij www conrad.nl
6. De printplaten. Ja dat is zoeken geblazen er zijn heel wat bedrijven en hobby mensen
die dat doen. Kost wel een paar centen maar dat moet dan maar.
7. Overig materiaal is overal verkrijgbaar.
Handigheidjes heb ik al eerder beschreven hier nog eens:

HANDIGHEIDJES
1. Als je een verkeerde instellingen hebt gemaakt(bijv de wachttijd van de armstapper te
klein hebt gemaakt!) waardoor de interface de ponser niet meer opstart (en je dan niks
meer kunt instellen!) steek dan en stukje papier een paar keer in de vork van de armlichtcel De interface denkt dan dat de opstart klaar is en gaat wachten op commando’s.
Dan kun je alles weer instellen en moet je uiteraard de zaak weer opnieuw opstarten.
2. Om de wachttijd van de ponspen in te stellen probeer je eerst die heel laag in te
stellen. Als je dan de knop CENTER indrukt zal de motor maar een heel klein stukje
bewegen.herhaal dit net zo lang tot hij een volle draai heeft gemaakt. Vergroot dan de
instelling en doe alles weer opnieuw. Bij een bepaalde waarde zal hij een volle slag
maken. Onthoud die waarde. Maak nu de waarde steeds groter en bedien de pons. Bij
een bepaalde waarde zal de pons in plaats van één slag er twee maken. dat is het
andere uiterste. neem de middenwaarde van de kleinste en de grootste en del die door
twee. Dat is de beste en vul die dan definitief in.
3. Om wat meer te weten over de DEV van de arm (dat is de afwijking die door de
lichtcel van de arm wordt bepaald)
a. Zet de waarde met de instelling op een lage waarde.Zet je ponser normaal aan
en laat de arm na de opstart naar de center positie lopen.
b. Laat de arm een stukje verder lopen en dan dubbel zover terug. Als dan de
machine zel weer opnieuw de INIT functie uitvoert is de instelling te krap.
c. Maak de instelling groter en probeer opnieuw net zoalng totdat hij het niet
meer doet.
d. Maak de instelling dan weer wat groter en ga ermee werken.
e. Mocht tijdens het werk de INIT functie te vaak naar je zin worden uitgevoerd,
terwijl het werk toch goed is maak dan de instelling nog wat groter.
f. Als het werk net goed is en hij gaat ook steeds de functie uitvoeren dan loppt
er iets te zwaar en moet je op zoek naar de oorzaak.
4. Zorg wel dat de ponsresten steeds worden opgeruimd heel vaak zijn die de oorzaak
van storingen
Succes verder.
Hans 31 dec 2013
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