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I.  INLEIDING 

A.  LVD 

LVD is een machinebouwer en bevindt zich in het 

marktsegment van de plaatverwerkende industrie. 

Hun productgamma omvat lasersnijmachines, 

afkantpersen, guillotinescharen, ponsmachines en 

CAD/CAM systemen. 

B.  CO2-lasersnijmachine 

Een CO2-lasersnijmachine van LVD maakt gebruik 

van ‘Flying Optics’. Hierbij bevindt de laserbron 

zich op een vaste positie naast de machine. De 

laserstraal wordt naar de laserkop geleidt via 

spiegels. Wanneer de laserkop zich verplaatst over 

de snijtafel, zal de afstand tussen bron en snijkop 

variëren. De focusdiameter na de lens (w1 en w2) 

wijzigt omdat een laserstraal geen parallel verloop 

kent, wat nadelig is voor de snijkwaliteit. Dit is 

weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: probleemstelling 

Tot op vandaag gebruikt LVD een compensatie-as 

om dit op te lossen. Deze mechanische compensatie 

zorgt ervoor dat de afstand tussen de bron en de lens 

constant blijft, met een constante focusdiameter als 

gevolg. Verder heeft deze extra as geen functie. 

 

C.  Adaptieve optiek 

Een adaptieve optiek is een spiegel die het mogelijk 

maakt om de kromming van het spiegeloppervlakte 

te wijzigen door de druk in de ruimte achter het 

spiegeloppervlak te wijzigen. Hierdoor verandert de 

positie van de brandpunt van de spiegel. Waardoor 

het mogelijk is om de vorm van de laserstraal te 

wijzigen. Zoals te zien is in Figuur 2. 

 

Figuur 2: adaptieve optieken 

Een combinatie van twee adaptieve optieken maakt 

het mogelijk om de focusdiameter (w1) na de lens te 

wijzigen, alsook de focuspositie (f1) (Figuur 3). Zo 

wordt de compensatie-as overbodig.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is het inbouwen van 

adaptieve optieken in een CO2-lasersnijmachine en 

het onderzoeken van de stabiliteit van dit systeem. 

Zo wordt onderzocht of het mogelijk is om de 

compensatie-as te elimineren en deze te vervangen 

door een systeem met adaptieve optieken.  

Dit onderzoek ligt aan de basis voor het 

ontwikkelen van een snijkop met één lens. Het 

voordeel hierbij is dat met één lens verschillende 

plaatdiktes kunnen gesneden worden. 
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III.  RESULTATEN 

Om praktische redenen wordt ervoor gekozen om 

de twee adaptieve optieken in een z-opstelling te 

plaatsen zoals te zien is in Figuur 3.  

 
 

Figuur 3: opstelling adaptieve optieken 

De eerste adaptieve optiek varieert tussen vlak en 

bol. Hiermee wordt de diameter van de invallende 

straal geregeld op de tweede optiek. De tweede 

adaptieve optiek varieert tussen hol en vlak. 

Hiermee wordt de divergentie en de invallende 

diameter op de lens geregeld. De combinatie van 

beide optieken zorgt voor een regeling van 

focusdiameter (w1) en focuspositie (f1). 

De aansturing van de adaptieve optieken gebeurt via 

een drukregeling. De druk wordt met behulp van 

een frequentiegestuurde centrifugaalpomp geregeld 

en de drukwaarde van de adaptieve optiek wordt 

met een sensor teruggekoppeld in een regelkring. 

 

 

Figuur 4: hydraulisch circuit 

 

De stabiliteit van het systeem zal afhangen van de 

stabiliteit van de laserbron, de optische weg en de 

adaptieve optieken. 

A.  Stabiliteit van de laserbron 

Uit herhaaldelijke metingen blijkt dat de bron 

variaties heeft op drie niveaus. Een eerste wijziging 

van de laserbron is de wijziging in beginradius. Een 

tweede wijziging is de kromming van de bundel en 

een derde wijziging is deze van de M²-factor. Deze 

laatste factor is een maat voor de bundelkwaliteit. 

Een variatie van deze factor heeft de grootste 

invloed op de focusdiameter en focuspositie. 

 

 

Figuur 5: radius verloop bij variatie M² 

De oorzaken van deze variaties liggen aan 

omgevingsfactoren en de interne vervuiling van de 

bron. Om deze wijzigingen naar een minimum te 

reduceren, blijkt dat een ‘aging cyclus’ 

noodzakelijk is na uitschakeling van de bron. Bij 

een ‘aging cyclus’ wordt het lasergas in de bron 

verschillende keren gespoeld. Dit zorgt ervoor dat 

de voorgeschreven parameters van de producent 

benaderd worden. Zo wordt een stabieler verloop 

van de laserbron verkregen, en zijn de metingen 

reproduceerbaar. 

B.  Optische weg 

De optische weg is het pad die de laserstraal aflegt 

tussen bron en de lens. Dit pad wordt afgesloten met 

balgen. De luchtkwaliteit in de optische weg heeft 

een grote invloed op het laserverloop. In het huidig 

systeem wordt CO2-gecleande lucht gebruikt in de 

optische weg. Uit metingen is gebleken dat bij een 

hoog CO2-gehalte de laserdiameter groter wordt. 

Dit is te zien in Figuur 6. Dit zorgt voor 

vermogenverlies, daarom wordt gekozen om 

regelkring 

centrifugaal -

pomp 
PT 

adaptieve 

optiek 

afgelegde weg 

radius 

M² = 3 

M² = 4 

w1 adaptieve optiek 1 

lens 

vlakke 

spiegel adaptieve optiek 2 

f1 



 3 

stikstof te gebruiken als medium in de optische 

weg, omdat stikstof niet gaat reageren met de 

laserstraal.  

 
CO2-gehalte: 400 ppm 

 
CO2-gehalte: 30 ppm 

Figuur 6: stabiliteit optische weg 

C.  Adaptieve optieken 

Een correcte drukregeling is uiterst belangrijk voor 

een stabiel systeem. Een verschil in druk zorgt ter 

hoogte van de adaptieve optiek voor een 

verandering van brandpuntsafstand van de optiek. 

Wat directe gevolgen heeft voor de focusradius en 

focaal punt.  

 

 

Figuur 7: stabiliteit adaptieve optieken 

Een adaptieve optiek kent zijn meest stabiele gebied 

bij een kleine brandpuntsafstand. Bij een grotere 

brandpuntsafstand zal een klein verschil in druk 

zorgen voor een groot verschil in 

brandpuntsafstand. Aangezien verschillende 

kromming - combinaties mogelijk zijn die leiden tot 

een constante focusdiameter, wordt ervoor gekozen 

om te werken in een gebied met een kleine 

kromming. 

 

IV.  BESLUIT 

Deze masterproef heeft heel nuttige informatie 

opgeleverd over het implementeren van adaptieve 

optieken en de beperkingen hiervan. Zo zorgt het 

gebruik van adaptieve optieken ervoor dat de 

compensatie-as overbodig wordt. 

Het stabiliteitsonderzoek heeft ook een basis gelegd 

voor de verdere ontwikkeling van adaptieve 

optieken op lasersnijmachines binnen LVD. 

Verder zijn de verkregen resultaten hoopgevend 

voor het verder onderzoek naar een snijkop met één 

lens om zo tot een nieuw type lasersnijmachine te 

komen. 
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