DEEL 1
Sluiskil 1 juni 2009
Mijn ponserbouwerij, een verslag van een leerzame zoektocht.(revisie febr 2010, dec 2011)
Gebruik van deze informatie is vrij, maar ik ga ervan uit dat de lezer zelf er geen wijzigingen
in aanbrengt of stukjes eruit voor een andere publicatie gebruikt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze schrijverij is niet bedoeld om de indruk te wekken van een revolutionaire
wetenschappelijk zaak, maar geeft alleen maar weer hoe ik als gewone hobby-ist een ponser
aan het werk kreeg door het verzamelen van informatie en urenlang van de ene misser naar de
andere strompelde.
Zeker niet bedoelt voor doorgewinterde mechanisch en electronische specialisten
Om te beginnen wat plaatjes als een verslagje van mijn ontdekkingstocht.

Na het bouwen van mijn Sinke orgeltje met 32
gaatjes van 2 mm op een afstand van 4 mm
botste ik direct al op het maken van de
papierrol. Omdat ik uit mijn sterrekijker hobby
nogal wat spullen had liggen was het eerste
product snel klaar, een soepel schuivend lager
plateau, twee stappers met tandwieltjes en
draadspindel. Voor de ponsnaald was het wat
langer zoeken, ik ben begonnen met een oud
220V~relais met een arm, en uiteindelijk heb ik
de spoel uit een goedkope tacker genomen.
Maar dan........

Aansturen van stappenmotors had ik al eerder
gedaan met bv de C-control van Conrad maar
dat beestje is te klein om er een muziek file in
te stoppen. Ik heb toen Piets’s printscript uit
midiboek toegepast, de file met een
spreadsheet aangepast en de zaak met
hyperterminal aangestuurd, en het
werkte...........
Maar de tijd die ik erin moest steken om
Piets’files aan te passen en het trage heen en
weer lopen van de arm deed mijn plezier
smelten als sneeuw voor de zon.
Allereerst grotere en snellere aandrijving zoeken, de wagen aandrijven met een riem gaat
stukken sneller dan met een draadstang maar dan heb je wel veel meer vermogen nodig
De stappers die ik had waren niet erg groot, en ik ontdekte dat de grote jongens een snel
uitstervende groep vormen. Logisch want het zijn verschikkelijke stroom vreters (stilstaand of
draaien maakt bij hen niet uit!) In de moderne printers kom je ze vaak ook niet meer tegen.
Die kunnen met een simpele encoder aandrijving nu volstaan.

Ik kende die aandrijving vanuit mijn vorige hobbies en
heb het ook voor de ponser geprobeerd. Helaas de
moderne printers hebben geen mechanisch contact
meer met het papier en staan ook vaak niet meer stil als
de inktspuit of laser zijn werk doet. “On the fly”,
noemen ze dat geloof ik. Tja bij een gaatje prikken
moet dat helaas wel.
Gelukkig vond ik op verschillende plekjes grotere
stappers en met de tandriem ging alles een stuk sneller.
Hiernaast dan ook de uitvoering met de tandriem en
heb ik de tackerspoel vervangen door een spoel uit een
nietmachine. Ik heb ook een nietmachientje van Lydl
gesloopt maar dat heeft een motoraandrijving en veel
plastic wieltjes. Zeker niet geschikt voor mijn doel.

De C-control aansturing was al behoorlijk complex
geworden door de handdstuurknoppen, het LCD
scherm en nog meer van die toeters en bellen.
Ik kon nog grotere stappers op de kop tikken maar
daar moest ik wel zwaardere drivers voor maken.

Ik moest zoveel gaan aanpassen dat ik aan een ander
aanstuursysteem ben gaan denken. Een grote Pic
processor, sneller en groter dan de C-control. Maar al
met al het probleem van de omslachtige omzetting van
Piets PRT file bleef me parten spelen.

En dat verdween als bij toverslag toen Piet (nadat ik
bij hem had uitgehuild!) met zijn MIDIFOR (kom ik
later nog op terug!) op de proppen kwam. Geduldig en
snel paste hij zijn programma op mijn wensen aan en
dacht even hard mee.
Dank zij zijn programma kon ik alle toeters en bellen
laten vallen en uiteindelijk zelfs weer zo’n piepklein
Pic je gebruiken.

In vergelijk met de C-control aanpak was de zaak al
veel overzichtelijker geworden. Hiernaast nog de
uitvoering met een ULN2803 als driver. Om ook
zwaardere motoren aan te kunnen drijven heb ik die
later vervangen door losse transistors die per spoel
zeker met 1,5 to 2 A geen probleem hebben.

De zaak draaide, maar toch dacht ik de snelheid
verder te kunnen opvoeren en vooral iets anders voor
de knallende ponsspoelen te vinden. Ik las van de
“naaimachine”aanpak en sloopte een oude
decoupeerzaak en monteerde daar een 12V = motor
aan en om de massa die heen en weer moest
schuiven beter te controleren maakte ik een zwaai
ponser. Het werkte wel maar de snelheidswinst was
zo klein dat het niet opwoog tegen het complexe
omzetten van de lineaire afstanden in cirkelbogen.
Terug naar af dus.

Vanaf dat moment heb ik me beperkt tot dat concept
en stonden er drie ponsers in mijn schuurtje. Een
tacker pons en twee decoupeerzaag ponsen. En als je
dan bedenkt dat ik helemaal niets heb om de
papierrollen af te spelen, en geen enkele ervaring,
was ik blij er twee naar ervaren orgelaars te mogen
sturen. Nu is het afwachten hoe hun ervaringen zijn
met mijn bouwsels.
Ik beperk me maar tot de schakeling die vanaf nu
maar gewoon INTERFACE voor MIDIFOR noem

Ik zal proberen de zaak op een rijtje te zetten:
1. Hoe werkt de interface?
De kleine Pic heeft een programma waarbij hij luistert naar de signalen die de seriele port
binnenkomen. Hij kent maar één vaste vorm om iets te doen. Hij begint met wachten tot er
een $ of # teken binnen komt. Het $ teken wil zeggen dat het een printcommando is en het #
teken een instelcommando (dit is later toegevoegd en een overzicht van deze commando’s
vind je verderop ) Dan neemt hij aan dat er een komma volgt ,een getal van 4 cijfers,weer een
komma, weer een getal van vier cijfers, weer een komma en dan een aantal nullen.
Het ziet er dus bv zo uit : $,0065,0020,0000.
Met het derde getal doet hij niks, maar is als veiligheid toegevoegd.
Als het tweede getal binnen is roept hij stop, en het ding dat de informatie doorgeeft (de PC
dus)moet dan ook stoppen.
Het eerste getal is de afstand in 1/10 mm dat de arm moet schuiven.
Hij kent alleen maar stappen en laat de stappenmotor bij iedere 1/10 mm een stap maken. Hij
heeft twee tellers die onthouden op welke plaats hij de vorige keer gestopt is en laat de stapper
net zo lang stappen maken tot de nieuwe plaats bereikt is.
Stel dat zijn vorige plaats $,0010,000 was dan verschuift de arm 55 stappen en het papier
verschuift 20 stappen.
Hij geeft een signaal naar de pons en wacht tot hij bericht krijgt dat de pons weer terug is.
Hij onthoudt weer waar de arm staat en omdat hij maar een bescheiden "denkraam "heeft zet
hij de papier teller op 0.Hij weet dus steeds waar de arm staat maar hoeveel papier er al
doorgedraaid is heeft hij vergeten.
Waar we dus voor moeten zorgen dat het eerst getal de positie in stappen aangeeft waar de
arm naartoe moet en het tweede getal moet weergeven hoeveel stappen het papier moet
verschuiven.
$,0065,0020,0000 zegt dus : GA NAAR POSITIE 65 en verschuif het papier 20 stappen.

Nu roept hij weer om de volgende opdracht, (en blijft wachten tot de volgende of tot hij
uitgezet wordt)
Eerst moet dus weer de $ komen enzovoort.
Omdat hij alleen maar commando's aan de stappers geeft en niet kan zien of ze het gevraagde
tikje wel doen zou de zaak wel eens uit de hand kunnen lopen. Een stappenmotor kan door
een zwaar punt best wel eens een stapje missen. Hij bromt dan wel maar verdraait niet.
Daarom is er aan de arm een lichtsluisje gemonteerd dat iedere keer als het in gepasseerd
wordt een signaaltje geeft aan de pic. Dit is dus een vast punt en dat moet overeen komen met
een bepaalde tellerstand.
Dat moeten we hem vooraf leren. Dat gaat zo.
Voordat we beginnen zetten we de (stroom uit) de arm met de hand op het 0 punt van het
papier. Zodra we de spanning erop zetten laat hij de arm naar voren komen tot hij de plek van
het sluisje heeft bereikt. Ondertussen heeft hij het aantal stapjes geteld en die waarde slaat hij
op.
Als hij aan het werk is kijkt hij iedere keer als hij het punt passeert of de tellerstand nog klopt,
zo niet dan past hij die aan.

Na die opstart wacht hij tot er een $ commando komt. Komt die niet dan blijft hij wachten tot
je hem uitzet. Zet je hem weer aan dan gaat hij weer van voren af aan zoeken naar het ijk
punt.
Ik heb dat ijk punt in het midden gezet omdat de arm dan niet steeds naar 0 moet om de zaak
goed te zetten.
Eigenlijk is dat alles wat hij doet, o ja om snelheid te winnen stapt hij bij een verschil groter
dan 5 met dubbele stappen en aan het eind met enkele.

Laten we eerlijk zijn, in de moderne computer wereld lijkt dit op niks, maar zo’n PIC kost ook
maar een paar Euro’tjes.
Leuk verhaal zul je zeggen maar wij willen toch wel mm afstanden op papier!!
Kijk en daar heeft Piet voor gezorgd. Zijn midiboek levert al heel lang een printfile waar alle
informatie instaat. Alleen niet op de manier die ons PIC’je kan gebruiken. Daarom heeft Piet
zijn Midifor gemaakt en dat nu MIDISER heet. Daarmee kun je een lijst aanmaken van
allerlei combinaties en dus ook van onze PIC. Je kunt er ook de snelheid (4800 Baud) ervoor
instellen enz.
Precies! Serieel naar onze pic sturen en hij luistert als een perfecte vader naar de start/stop
signalen van de pic. In een apart venster zie je wat hij stuurt, je kunt de zaak laten pauzeren en
mocht er iets mis gaan, de uitzending ook weer ergens laten beginnen.
Daarom noem ik de schakeling een interface want midiser doet alles.
Maar nou het verhaal van de stappen en de mm. Daarvoor moeten we terug naar midi boek.
Als we weten hoeveel mm een arm-stap is dan kunnen we mbv de calibratie van midser de
zaak in stappen omzetten. Ook de instelling van de papierverschuiving kunnen we in midiser
aanpassen. Eenmaal gedaan zal de printfile die gemaakt wordt zonder meer te gebruiken zijn
in midiser
In de aanvulling op dit verhaal kun je de gedetailleerde beschrijving in deel 2 vinden.

1. Stappenmotors
Deze interface is alleen geschikt voor stappers met 5 of 6 draden.
Op ons internet is info genoeg te vinden, er is zelfs een stappenmotor site. Wie er nog niets
over weet kan ik aanraden echt zelf wel kritisch te gaan zoeken ,want zoals bij veel
onderwerpen kom je ook hier alles-weters tegen die keurig gecopieerde info op brallende
site’s en eigen naam presenteren. Als je stappers gaat verzamelen kijk dan wel even naar de
draadjes, als je er maar 4 ziet dan is het een wat moeilijker aan te sturen 2 spoels vorm, bij 5
of 6 draadjes heb je een exemplaar met vier halve spoeltjes te pakken, en het bouwsel dat ik
nu klaar heb kan alleen met die soort werken. De eerste is wel veel sterker. Op oudere
exemplaren staat meestal precies op wat ze aankunnen maar op de modernere vaak alleen een
nietszeggend code nr.
Zoek met een Ohm meter bij een 4 draads de twee spoeleinden van de spoel op, als je meer
dan 25 Ohm meet dan heb je vermoedelijk een 12 V exemplaar te pakken. Zodra je lager

komt dan is het vaak een 5 volt exemplaar. Bij 5 of 6 draadjes moet je wat meer meet werk
doen om de gezamelijke middenaftakking te vinden maar ook daar heb ik ervaren dat je zo
een idee kunt krijgen van de spanning.
Omdat de gekleurde draadjes van de stappers helaas niet universeel zijn lijkt het moeilijk om
de motor aan te sluiten, maar dat is niet zo.
Doe het gewoon zo:
1. Zoek de gemeenschappelijke middenspoeldraden op, daarvandaan meet je steeds
dezelfde weerstand naar de andere twee draden van de spoel.
2. Sluit die aan op de + connector op de print en sluit andere 4 willekeurig aan. Gebruik
hiervoor de aansluitingen voor de arm stapper. (De riem er nog niet op!!)
3. Zet de schakeling aan en als je geluk hebt gaat de motor draaien maar ik heb dat geluk
nooit en bromt de zaak. Zet de spaning op de printplaat weer af.
4. verwissel de 2e en de 3e draad en probeer opnieuw, nog niet goed dan :
5. verwissel 3e en 4e draad zonder de eerste wissel van punt 4 ongedaan te maken
6. nog niet, verwissel dan de 1e en de 4e , dan moet de motor draaien.
7. Draait hij verkeerd om, keer dan alle draden om. Dus 1 naar 4, 4 naar 1,2 naar 3 en 3
naar 2
2. Overbrenging
De nauwkeurigheid van de ponserij hangt af van de overbrenging. Stel dat je een 100 stappen
per omwenteling hebt en een tandriem met riem erop van 10 mm doorsnede dan krijg je een
verplaatsing van 10 x 3.14 / 100 oftewel een nauwkeurigheid van 0.3 mm In mijn schakeling
werk ik met halve stappen dus dan is de nauwkeurigheid 0.15 mm. En dat is helaas nog grover
dan Piets Midiboek levert. Als je een 200 stapper hebt zit je uiteraard goed maar dan is de
zaak wel erg langzaam en duurt het ponzen per meter nog langer. Ergens zul je een optimum
moet zoeken en dat is voor iedereen verschillend denk ik.
Gelukkig kun je achteraf met Piets Midiboek en je Gamma de zaak in de pas brengen want
mijn schakeling is niets meer dan een interface.

3. Spanningsverzorging.
Zoals ik al zei zijn stappers stroomvreters en zeker als je met 5 volt’s te doen hebt. Een oude
voeding uit een afgedankte PC kan veel af, dit zijn geschakelde voedingen waarbij je niet
moet vergeten dat ze pas regelen als ze stroom leveren. Een constant brandend lampje is
meestal al voldoende. Alleen oppassen bij kortsluiting, ik heb al gehad dat de printsporen van
de print af brandden Neem bij voorkeur geen lydl stekkers maar een goede stabiele voeding.
4. De aansturing
Vroeger bestond er een heel gemakkelijk IC :de SA 1027 waar je de 5/6 draads gemakkelijk
mee kon aansturen. Ze worden niet meer gemaakt maar zijn hier en daar nog wel te koop. Ik
had er nog een paar (en wat die allemaal al niet hebben meegemaakt!!!) Voor de grotere
jongens moet je op zoek naar losse torretjes (NPN darlington) of een komplete driver, voor
de 4 draads moet je bv naar de L297 en L298. Bij kleine motortjes kun je zelfs de gewone
ULN 2803 gebruiken maar voor de ponzer zijn die gauw te klein. Ik heb de losse torretjes
gepakt waar ik nog een berg van had liggen maar je kunt rustig andere pakken waarvan de
specificaties in de buurt liggen

5. Midifor ( en nu Midiser)

Het omzetten van de PRT file van Piet was erg omslachtig en toen ik hem daarover benaderde
produceerde hij binnen de kortst mogelijke tijd zijn Midifor, en dat niet alleen, wijzigingen en
aanpassingen vielen haast nog sneller bij mij binnen dan ik ze kon bedenken.
De midifor levert nu de info voor de aansturing perfect aan en past zich keurig aan. Haast
voor elk wat wils. Ik heb van Piet begrepen dat hij het programma, net als alle andere
poducten van hem weer gratis uitdeelt.
6. C_Control
Aanvankelijk ben ik met de systematiek van C-control begonnen en dat werkte goed maar
later ben ik over gestapt op de toepassing van de PIC processors omdat ik hiermee nog meer
mogelijheden had. Daar om ga ik hier niet verder meer op in.
7. De interface zoals die er nu uitziet kun in deel 2 van dit verhaal vinden
8. Bouwpakket en onderdelen
Mijn vriend www.kent-electronics.nl kan de print met onderdelen en geprogrammeerde Pic
processor alleen nog op bestelling leveren. (geen stappers). Voor de zelfdoeners in deel 2 de
print layout, de componeten opstelling en aansluitgegevens.
Dan nog de vraag hoe je aan de overige onderdelen kunt komen.
Bijvoorbeeld door de sloop van een HP 660C die je bijna alles levert voor een ponser:

2 st 5 draads stappers waarvan één met wormvertraging
1 aandrukrol voor het papier
1 getande riem met spanrol en poelie
1 lichtsluisje
1 hoog koppelmotor voor de ponserij (als je de "decoupeerzaag methode"toepast)
1 geleide as , als je de busjes uit de kop haalt (niet zichtbaar op de foto, maar vinden doe je
die zeker)
1 encoder strip (bewaren voor later, kostbaar, "je kunt nooit weten", wel voorzichtig
opbergen!!)
1 encoder sluis (bewaren voor later, kostbaar, "je kunt nooit weten", wel voorzichtig
opbergen!!)
verder nog een berg afval.
Vindplaats: Ik breng altijd mijn gesloopt afval terug naar de milieu-container van de gemeente
en kijk dan gelijk of er nog iets van mijn gading bij ligt, mag wel niet maar als na een
vriendelijk babbel met de beheerder kijkt ie vast wel even ergens anders naar.
Wees met de inkzaken voorzichtig want je krijgt het maar erg moeilijk van je vingers af, snap
je nou waarom zoveel kinderen in het verre oosten er gekleurd bijlopen? Triest toch?
Zo zag dus de interface er op eerst uit
In deel 2 vind je de laatste stand van zaken.

1.
EEN TOTAAL CONCEPT.
Een van de forum leden verzuchtte eens dat het toch wel leuk zou zijn om een ponser gewoon
rechtstreeks vanaf een midi file te laten werken. Dus gewoon een midifile erin druk op de
knop en als je terug bent van boodschappen doen is de rol klaar.

Met die gedachte heb ik aan een totaal concept gewerkt. De ponser zelf is zoals alle vorigen
maar de elektronica is verder uitgebreid.
De midi file wordt vanaf de PC op een SD kaartje gecopieerd. Bij de ponser zit een LCD
schermpje waarop je keuze menu’s kunt zien en de voorgang van het ponzen kunt volgen.
verder zitten er een aantal knoppen op voor de bediening.
Voordat de zaak gaat werken moet hij eerst wat “geleerd “ worden. Met de handbediening
wordt de arm op de plek gebracht waar een midi noot moet komen en met de andere knoppen
wordt het betreffende midinoot nr ingevoerd. Zo gaan we door tot alle benodigde posities
bekend zijn. Ook de papier verplaatsing wordt op die manier ingesteld. De microprocessor
onthoudt dit allemaal ook als hij wordt uitgeschakeld.
Dan wordt een keuze gemaakt welke melodie van de kaart geponst moet worden en de zaak
gaat aan het werk.
Er waren twee grote hobbels die ik moest nemen. In de eerste plaats hoe de pic de midifile
van de kaart moet halen en in de tweede plaats hoe hij de midi informatie moet omzetten in de
commando’s aan de stappers en de ponspen. Een erg leuke uitdaging waar ik na veel vallen en
opstaan doorheen worstelde. De zaak werkte maar zoals altijd in den beginne verre van ideaal.
Ik vroeg me toen af of het zinvol zou zijn om ook dit voor anderen uit te werken en ik
realiseerde me toen dat de elektronica behoorlijk complex geworden was, een bouwpakket etc
ontwikkelen is geen eenvoudige zaak, temeer omdat de doorsnee orgelbouwer niet zoveel op
heeft met die zaken.
In de tweede plaats, wat is eigenlijk de winst?
Eigenlijk heel weinig, je hebt alleen geen PC meer nodig tijdens het ponzen. En dat terwijl er
op dit ogenblik overal oude pc’s/laptops voor een prikkie op de kop te tikken zijn.
Nog iets, als je met Midi’s wat wilt doen zul je toch een programma als bv Noteur nodig
hebben. Als je dat kunt is de stap naar Midiboek een kleintje en het sprongetje naar Midifor
nog minder.!!
Dan is de zaak eigenlijk rond, een oude laptop met de interface die ik aangaf en een portie
doorzet en gezond verstand.. (heb je trouwens altijd nodig!)
Daarom blijft deze aanpak bij mij rusten, mocht ik ooit zelf moeten gaan ponzen dan grijp ik
naar Piet’s voorbereidende werk. Voor kijkers hier wel een paar prentjes:

BRUGPONSER
De bouwerij stopt niet zo gauw. Omdat ik steeds weer denk aan eenvoud en zelfbouw geef ik
hierna nog een paar ervaringen.
De ponserarm
Meestal zie je bij ponsers een “naaimachine”opbouw. Een zware vork constructie meestal.
Om die reden heb ik een “Brug_concept gemaakt” De prentjes spreken denk ik voor zich.

Hierbij schuift het papier
tussen een brugconstructie
door die aan beide zijden
gesteund is. Ik heb hier
gebruik gemaakt van de
aluminium buis van een
oude droogmolen. De
wagen wordt nu uiteraard
twee maal zo lang. “Voor de
ponskop heb ik hier ook
weer de oude decoupeerzaag
gebruikt waar ik een 12V=
motor met ca 200 rpm
gebruikt heb.Hierbij een
maatschetsje:

Alternatieve Printkoppen:
In een aanbieding vond ik een decoupeerzaag die echt niet voor zijn werk geschikt is maar die
zo goedkoop is dat je er best een ponskop van kunt maken:

De voet eraf schroeven en een hoekje uit de voorkant zagen. Dan een stevige alu basisplaat
met hoeksteuntjes maken en in de gaten van de voet bevestigen. Op de hoekstukken de twee
eindschakelaars die nodig zijn voor de interface. De motor blijft hier intact en wordt met het
relais van de interface geschakeld. 220V~ is niet zo plezierig dus in de toekomst zal ik de
motor vervangen door een laagspannings motor maar voorlopig werkt dit.
DE ZELFBOUW PONSKOP
Kun je een ponskop maken zonder draaibank, dacht ik? Wel hierbij dan:

Hier een detail van de kop:

De meeste onderdelen zijn zo in de hobbyzaken
te koop. bv CONRAD. Ik zet er (C) achter. Niet
omdat ik er aandelen van heb maar omdat ik
regelmatig bij hun bestel. De pons zelf is een
normale pendrijver van 3 mm, de geleiding aan
de onderzijde is een bronzen 3mm lager bus (C).
De motor is een 12V= met vertraging 120 – 250
rpm (C). De krukas is gemaakt van een dik
tandwiel waar ik de tanden vanaf heb gevijld.
Het asje heb ik vlak naast de hoofdas geboord en
getapt zodat dan ook de hoofdas goed vast zit.
De lagertjes en de lagerbussen zijn ook gewoon
verkrijgbaar(C) evenals de koppeling(C). Het schuivende de deel aan de pons is gewoon alu
profiel geklemd en geborgd. De bovenlagering is een stukje kunsstof waar een gat in geboord
is ter grootte van de overhoekse maat van de pons. Door hier een zaagsnede in te maken en
een klemboutje kan ik de speling wat bijstellen. Kritisch is dit niet omdat de afstand tot het
onderlagerbusje groot is. Het veertje onder de pons houdt de speling eruit en drukt het
bronzen busje op zijn plaats als dit niet voldoende klemt. (Mag ook niet te veel klemmen
omdat dan de passing van het busje te klein wordt).

Hier nog een andere kop maar
daar is wel een draaibank voor
nodig: Slag is 11 mm en de as
wordt hier ook rechtstreeks
aangedreven door een reductie
motortje. De diameter van de
plunjer is 16 mm dus het
drukpunt blijft steeds in de
lengte richting werken. De
ovaal waar het lager indraait is
een platgedrukt stukje rvs pijp
(inw : lageromtrek + 2x de slag
+ een beetje)

Tot zover dan de algemeenheden. Omdat ik met het brugpons concept de meest goede
ervaring heb kun je in deel 2 van mijn schrijverij de laatste ontwikkelingen vinden
Deel 1 aangepast dec 2011

