
Een maandje voordat Singulus Mastering zijn nieuwe mas-
teringmachine Crystalline op de Media-Tech Expo in Long 
Beach introduceert, schuift Mechatronica Magazine aan bij 

directeur Guido Dalessi en technologiebaas Jelm Franse. De CEO 
en CTO glunderen. Ze hebben de eerste grote hobbel achter de 
rug. De ontwikkelklus is geklaard en ze weten dat ze de deadline 
voor introductie in de VS gaan halen. De marketing ligt op schema, 
verkoopmanagers beschikken over gelikte powerpoints. Kortom, 
het feest kan binnen.

In ruim anderhalf jaar tijd ontwikkelde Singulus Mastering een 
compleet nieuwe machine voor derde generatie optische dataop-
slag. Het hele project kende slechts een uitloop van een maand en 
nog een paar maanden vanwege een verandering van de specifi-
caties. Al met al een supersnel R&D-traject, maar zo geven Franse 
en Dalessi ruiterlijk toe, wat de markt betreft is het toch rijkelijk 
laat. Maar nu staat er ook wat: een machine die zowel masters 
voor Blu-ray als HD DVD-schijfjes kan maken. En voor dvd, als 
klanten dat willen. Sony is al op de markt met een machine voor 
Blu-ray-mastering, maar Sony ondersteunt geen HD DVD- en dvd-
mastering met deze machine.

Singulus Mastering is geen groentje in de cd-wereld. De Eind-
hovenaren kochten in 2002 OMP uit Best en voegde daar twee jaar 
later het voormalige ODME Mastering uit Eindhoven, voortgeko-
men uit Philips, aan toe. Dat resulteerde in Singulus Mastering. 

‘De twee organisaties waar dit bedrijf uit bestaat, waren de num-
mers een en twee in termen van marktaandeel’, aldus Dalessi. ‘Bij 
elkaar vertegenwoordigen ze 70 procent van de markt voor cd- en 
dvd-masteringsystemen.’

Ook Guido Dalessi en Jelm Franse zijn geen onbekenden in de 
optische dataopslag. Dalessi werkt sinds 1997 als verkoopmana-
ger voor OMP in Azië en het Midden-Oosten. Bij de acquisitie van 
OMP door Singulus kreeg hij de leiding over de wereldwijde ver-
kooporganisatie en sinds een jaar is hij directeur. De wortels van 
Franse in de R&D voor optische opslag gaan nog verder terug. Hij 
werkte vanaf 1984 op Philips Natlab aan precisiedraaibanken voor 
optische componenten voor cd-fabricage en groeide sindsdien 
steeds meer in het mechatronicavak. Hij deed ervaring op in de 
VS bij het defensielab Lawrence Livermore en werkte daarna als 
groepsleider, afdelingshoofd en vicepresident bij Philips CFT. Na 
een tussenstop als innovatiemanager bij Philips Lighting kwam hij 
bij Singulus terecht. ‘Hier ben ik weer met echt leuke technologie 
en leuke apparatuur bezig’, lacht hij.

Vijf maal hoger
In 2005 stond Singulus Mastering voor een forse uitdaging. Er 
moest een machine komen voor derde generatie optische schij-
ven met een vijfmaal hogere opslagdichtheid dan dvd. Bij de op-
stap van cd naar dvd was de capaciteit al ruim zesmaal vergroot 
van 800 Mbyte naar 5 Gbyte. De standaarden HD DVD en Blu-ray 
leggen de lat opnieuw drie- tot vijfmaal hoger tot capaciteiten van 
 respectievelijk 15 en 25 Gbyte per laag.

Die eis betekent met hoge precisie foutloos nanometerdetails 
schrijven. Een masteringmachine moet honderden miljarden putjes 
van 150 tot 200 nanometer breed schrijven op sporen met een steek 
van 320 nm. De spoorsteek - de afstand tussen de centra van twee 
naast elkaar liggende sporen - mag niet meer variëren dan 3 nm.

Over een Blu-ray-master doet de machine dik een uur. ‘Het is 
vreselijke nauwkeurige beweging’, zegt Franse. ‘Bij iedere omwen-
teling mogen we niet meer dan 3 nm van het pad afwijken. Dat is 
een kunst apart. Je zou kunnen zeggen dat we in de regio Eindho-
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ven drie kunstvormen in de precisietechno-
logie beoefenen. ASML versnelt en beweegt 
snel en belicht met nanometerprecisie, 
Fei brengt details onder de nanometer in 
beeld en staat daarbij perfect stil en wij 
doen honderden miljarden keren hetzelfde 
kunstje bij een heel langzame translatie 
van micrometers per seconde, gesynchro-
niseerd met een zo snel mogelijke rotatie 
anderzijds.’

Singulus kon niet leveren
Veel technische onderdelen van het maste-
ringproces kon Singulus uit vorige generaties 
machines kopiëren. Zo waren de technische 
principes voor de voorbereiding van de glas-
plaat en de metallisatiestappen bijna een 
op een over te nemen. Het vormgeven van 
de putjes was andere koek. Voor cd en dvd 
werd dat gedaan door met een laser in foto-
lak te schrijven, maar voor 200 nm features 
lukte het aanvankelijk maar niet een geschikt 
schrijf- en fotolakproces te ontwikkelen. ‘We 
konden naar een kortere golflengte van 266 
nm en hebben daar ook een apparaat mee 
gebouwd’, vertelt Franse. ‘Maar het apparaat 
is zeer complex en ultraviolet licht van 266 
nanometer tast alles aan.’

Het gebruik van lasers met kortere golf-
lengten (266 nm) en immersietechnieken 
onderzocht Singulus al in 2004 en 2005, 
maar het bleek om diverse redenen niet 
praktisch haalbaar voor een industriële 
oplossing. Franse: ‘Wel konden we ermee 
experimenteren voor het ontwikkelen van 
de Blu-ray- en HD DVD-formats.’

Maar toen in 2005 de formats waren gede-
finieerd en de markt klaar was voor de eerste 
experimenten met HD DVD en Blu-ray had 
Singulus nog steeds geen productiemachine. 
Er was enkel een Blu-ray-masteringmachine 
van Sony beschikbaar. ‘Het was ons niet ge-
lukt een industriële oplossing te ontwikkelen, 
en de markt vroeg er al om. Ook was het 
duidelijk dat de toekomst van Singulus Mas-
tering valt of staat met het kunnen bedienen 
van die behoefte’, herinnert Dalessi zich deze 
spannende periode.

Rigoureus andere oplossing
De oplossing kwam van Philips Optical Me-
dia & Technology. OM&T-specialisten be-
dachten een rigoureus andere aanpak van 
het schrijfproces. De Philips-dochter ont-
wikkelde een proces op basis van fasever-
andering. Het idee is om met laserlicht ma-
teriaal snel te verwarmen en af te koelen 
en daardoor de structuur van materiaal te 
transformeren zodanig dat het getransfor-
meerde materiaal anders aanetst dan niet-

getransformeerd materiaal, waardoor zeer 
kleine details te schrijven zijn. Dat werd 
bereikt met een laag zinksulfidekwarts 
(ZnSSiO2) op een laagje silicium.

Het werkt als volgt. De laserbeamrecor-
der focust een spot van een diodelaser met 
een golflengte van 405 nm door de trans-

parante laag ZnSSiO2 op het silicium. Het 
silicium stijgt in temperatuur, waarbij het 
warmtefront zich uitbreidt naar de bovenlig-
gende laag zinksulfidekwarts. Dat materiaal 
ondergaat door de snelle verhitting tot 900 
graden Celsius en de snelle afkoeling daar-
na een faseverandering, waarbij de kristal-
structuur deels andere eigenschappen krijgt.

In het centrum van de lichtpot is de tem-
peratuur hoger dan aan de randen, dus is 
met de juiste warmtedosering een materi-
aalverandering op een kleiner oppervlak 
dan de laserspot te bewerkstelligen. Door 
na belichten met een speciale etstechniek 
alleen het niet van toestand veranderde 
materiaal weg te nemen, ontstaat een pro-
fiel. Na de etsbewerking kan dan net als 
in het verleden met sputteren een laagje 
nikkel of koper worden opgebracht waar-
uit met een aantal elektroformingstappen 
een nikkel of chroom moederstempel is te 
groeien. 

Thermisch schrijfproces
Op basis van dit revolutionaire thermische 
schrijfproces werd met een team van vijf-
tien tot twintig mensen in anderhalf jaar 
een complexe machine ontwikkeld. ‘De 
ontwikkeling van een machine die alle pro-
cesstappen ook nog eens in serie kan repli-
ceren, is een grote uitdaging’, zegt Franse. 
De ontwikkeling werd ook nog eens ge-
daan in samenwerking met een groot aan-
tal partners en toeleveranciers, waaronder 

AAE, CCM, Philips OM&T en Promexx. Al-
lemaal leverden ze cruciale bijdragen.

Franse noemt het traject ‘enorm inten-
sief’. ‘Het hele project kende vele ups en 
downs. Wij en onze partners kwamen el-
kaar veelvuldig tegen en we waren sterk 
afhankelijk van elkaar. Het commitment 

waarmee onze partners problemen oplos-
ten, overtrof mijn verwachting’, zegt de 
technologiebaas. ‘Er werd niet met vingers 
naar anderen gewezen, ieder sprong bij 
waar nodig.’

Ook bij financiële kwesties waarbij de 
kortetermijnbelangen niet in lijn lagen 
met het toekomstperspectief, overheerste 
volgens Franse bij managers van de part-
ners de wil om er samen uit te komen. Als 
kritische succesfactoren noemt hij: ‘Elkaar 
kennen op alle betrokken niveaus, respect 
voor elkaars kennis en kunde en elkaar 
vertrouwen. Mensen konden ervan op aan 
dat ze onderlinge afspraken nakwamen.’

Ook wijst hij erop dat het helpt als je 
dezelfde taal spreekt en dezelfde belangen 
hebt. Daarmee doelt Franse niet alleen op 
het Nederlands, maar ook op het uitwisse-
len van vakinhoudelijk taal, wat in het geval 
van de Crystalline onder meer het werken 
in een Simulink-omgeving was. ‘Alle re-
gelaars werden ontwikkeld in een contro-
leomgeving van The Mathworks zoals we 
die ook gebruiken voor de simulaties in de 
designfase van de apparatuur.’ Als laatste 
hielpen ook de korte fysieke afstanden tus-
sen de betrokken bedrijven. ‘We konden 
elkaar snel spreken om face to face issues 
te adresseren’, aldus Franse.

Time to market
De time to market was essentieel. Zoals 
gezegd, was naar een masteringmachine 

Guido Dalessi: 
‘De partners 
hadden vol-
doende ver-
trouwen 
in eigen kun-
nen om het 
avontuur aan 
te gaan.’
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voor Blu-ray en HD-DVD eind 2005 al 
vraag. In een groot deel van dat jaar had 
Singulus de knoop echter nog niet door-
gehakt om er vol voor te gaan en op ba-
sis van OM&T’s phase change-proces een 
compleet nieuwe masteringmachine te 
ontwikkelen en bouwen.

Wel brainstormde het Singulus-team in 
de tweede helft van 2005 al met CCM over 
de mechatronische concepten die nodig 

waren om een nieuwe machine de ver-
eiste hoge nauwkeurigheid te geven. Ook 
werkte Singulus met Philips O&MT aan 
het verbeteren van het thermische mas-
teringproces. Eind 2005 werd het echte 
startschot pas gegeven. ‘Terwijl nog zeer 
veel onduidelijk was, moesten we verrei-
kende keuzes maken ten aanzien van de 
besturingsarchitectuur en de bewegings-
modules’, zegt Franse.

Singulus richtte zich vanaf dat moment 
op zijn kerncompetenties, zoals de functi-
onaliteit voor de laserbeamrecorder, het 
recordingproces, de machinearchitectuur 
en de systeemintegratie. CCM kreeg de 
verantwoording voor de hardware en de 
motion-controlsoftware voor de machine 
en een aantal cruciale mechatronische 
modules van de laserbeamrecorder (zie 
ook kader).

De laserbeamrecorder (LBR) vormt het hart van de mastering-
machine. Hij zorgt voor het schrijfwerk dat de (op een steek 
van 320 nanometer) naast elkaar liggende sporen met een 
precisie van 3 nanometer neerlegt. Zeer nauwkeurig focus-
sen is daarbij bittere noodzaak. Zeer constant en bij een zeer 
hoge rotatiesnelheid. Het hele profiel van vele miljarden putjes 
staat in ongeveer een uur op de plaat.

Om het laserlicht op de lagenstructuur van zinksulfidekwarts 
en silicium op de juiste manier te doseren, moest Singulus de 
focus, translatie, rotatie en het optische pad met nanometer-
nauwkeurigheid in de hand houden. De machinebouwer scha-
kelde voor het ontwikkelen van het mechatronisch concept 
van de LBR het Centre for Concepts in Mechatronics (CCM) uit 
Nuenen in. Het mechatronicateam van CCM kreeg de verant-

woordelijkheid over de systeemarchitectuur van de laserbeam-
recorder en werd in een vroeg stadium bij brainstormsessies 
over de systeembouw betrokken.

Het bleek dat de machinebouwer veel van de benodigde po-
sitioneringstechnologie op de plank had of snel kon inkopen 
- ideaal voor een bedrijf met haast. Zo had Singulus zelf veel 
ervaring met de lay-out en regeling van het optische pad. Voor 
de translatie (een radiale beweging) had Singulus een goede 
leverancier in de VS. Die kon een module op maat leveren die 
aan alle specificaties voldeed. Singulus was ook de trekker 
van de rotatie-unit. Ook daarvoor werd een Amerikaanse partij 
ingeschakeld die zijn sporen had verdiend. Aan de hand van 

de ontwerpeisen van CCM en Singulus werd ook deze op maat 
gemaakt en geleverd.

Scratch
Grootste bottleneck bleek de focuseenheid. ‘Daarmee konden 
we niet hetzelfde spel spelen, want er was geen leverancier 
die aan onze eisen voldeed’, zegt Arend-Jan Beltman, mana-
ger mechatronica bij CCM. De lens moest op tiende millime-
ters afstand het schijfoppervlak volgen bij een snelheid van 
maximaal 45 m/s. ‘En dan hebben we het niet over een per-
fect oppervlak’, zegt Beltman met een understatement. Er zat 
niets anders op: het mechatronicateam moest de hele focus-
eenheid van scratch ontwerpen en bouwen.

CCM ontwierp de hele unit: behuizing, lens, actuator en de 
spoel om de lens te bewegen. In de constructie werd een 
oplossing opgenomen die moest voorkomen dat de re-
actiekrachten van de lens te veel invloed zouden hebben 
op de translatiebeweging. ‘De lens moest het oppervlak 
perfect volgen’, legt Beltman uit. ‘Maar de focuskrachten 
mochten geen verticale excitaties opleveren die de hy-
pergevoelige translatie in het verticale vlak zouden kun-
nen beïnvloeden. Daarvoor vonden we een oplossing in 
een balansmassa waartegen de lens zich kan afzetten.’

Tijdens de ontwerpfase zette het CCM-team hiervoor 
dynamische modellen op met behulp van 20-Sim, too-
ling van Controllab Products uit Enschede. ‘Op basis van 
lumped-mass-beschrijvingen in 20-Sim bleek dat we een 
balansmassa nodig hadden’, zegt Beltman.

Interface-elektronica
Daarna vormde ook de interface voor de digitale stu-
ring met de focussensoren en -actuatoren een forse 
uitdaging. CCM ging in eerste instantie op zoek naar 
een standaard interfacekaart. De eisen die de focusre-

geling aan rekenkracht en I/O stelde, waren echter te hoog 
voor standaard verkrijgbare I/O-kaarten. De regeling had een 
bandbreedte (frequentie tot welke de geregelde beweging het 
oppervlak nauwkeurig volgt) nodig tussen de 4 en 6 kHz. ‘Re-
gelingen tot 4 kHz konden we vinden, maar daarboven werd 
het moeilijk’, aldus Beltman.

De kaart moest over nogal wat rekenkracht beschikken om 
de focus van de laserstraal op de laagstructuur te houden. 
Deze besturing realiseerde CCM met een rekenintensief vier-
kwadrantenalgoritme. De interface moest daarnaast bemon-
steringssnelheden aankunnen van 200 kHz. Beltman: ‘Dat is 
geen sinecure. We moesten parallel aan de signaalbemonste-

Mechatronica Crystalline levert geavanceerde regelkaart op

In deze figuur zijn de excitaties en verstoringen die op de constructie van de 
laserbeamrecorder aangrijpen in beeld gebracht. De rode pijl geeft aan hoe 
de stoorbronnen door de mechatronica lopen en in functionele foutbijdragen 
resulteren. Dit soort berekeningen werd met 20-Sim uitgevoerd.
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ring en analoog-digitaalomzetting de actuator aansturen via 
een digitaal-analoog signaal. Kaarten die tegelijk signalen met 
die snelheid en nauwkeurigheid konden bemonsteren en over 
de gewenste rekenkracht beschikten, konden we niet vinden.’

Eigen ontwikkeling
Daarmee kwamen CCM en Singulus op de vraag wie de regel-
kaart zou gaan maken. CCM zag een eigen productontwikke-
ling zitten. ‘Wij zagen markt voor zo’n kaart’, aldus Beltman. 
In de aanloopfase was al besloten om als centrale besturing 
voor de laserbeamrecorder een pc te nemen met het be-
sturingssysteem XPC van The Mathworks. Daaronder zou-
den de vier kritische regelingen voor rotatie, translatie, 
focus en optisch pad als I/O-kaart in de pc draaien. Toen 
de gedachte ontstond om een eigen focusregeling te ont-
werpen, vroeg Singulus aan CCM of het mogelijk was om 
de hardware voor alle vier de regelingen hetzelfde uit te 
voeren. Dit bleek te kunnen.

CCM ontwikkelde in eigen huis een ontwerpfilosofie voor 
mechatronicasystemen onder de naam Smart and Flexible 
Control Solutions (Saxcs). Onderdeel daarvan is het ge-
bruik van commercieel verkrijgbare technologie en tooling 
zoals XPC Target van The Mathworks. Door hiervan gebruik 
te maken, hoeven ontwerpers zich geen zorgen te maken 
over nieuwe generaties microprocessoren of communica-
tiestandaarden. Dat soort zaken houdt de leverancier van 
de tooling bij. Het voordeel is dat mechatronicaontwerpers 
zo meeliften op state-of-the-art hardwaretechnologie.

Door gebruik te maken van XPC Target kon CCM de con-
troletaken op het besturingssysteem XPC op de pc-hard-
ware draaien. Voor de realtime regelingen met een zeer 
kleine sampletijd werden zaken als filters ook in Simulink 
beschreven en doorgerekend. De embedded-ontwikke-
laars bij CCM maakten daar vervolgens met Summit-tooling 
van Mentor Graphics VHDL-code voor de FPGA van, waarna 
ze simuleerden, testten en de code naar een Cyclone-FPGA 
van Altera op de I/O-kaart brachten. ‘We moesten daarbij wel 
nadenken over onze fixed-pointproblematiek’, verduidelijkt 
Beltman een van de uitdagingen. ‘Om het rekenwerk eenvou-
diger en overzichtelijk te houden, wil je werken met gehele 32 
bit-getallen. Dus moet je kijken met welke getallen je werkt 
en hoe je die vertaalt naar gehele 32 bit-getallen. Drijvende-
kommagetallen zouden veel te veel rekenwerk vergen. Je hebt 
daarvoor vermenigvuldigers nodig en die heb je op een FPGA 
maar beperkt beschikbaar.’

De controle op hoog niveau draait op de pc. Beltman: ‘Bij-
voorbeeld het invangen van de focus draait op de pc. Daarbij 
positioneer je bij de start van het schrijfproces de laserbun-

del exact op het schijfje. Invangen gaat met een algoritme op 
XPC. Daarna treedt de snelle regeling in werking om de plaat 
op volle toeren in focus te houden.’ Algoritmes zoals learning 
feed forward die anticiperen op periodieke oneffenheden op 
de masterglasplaat, werden ook in de pc gezet. Deze algo-
ritmes vragen namelijk erg veel geheugen en zijn bovendien 
zeer goed in Simulink te beschrijven.

Beltman wijst erop dat XPC in combinatie met de interface-
kaarten riante mogelijkheden biedt voor tracing. ‘Relevante 
signalen van de regelaars zijn op de pc te archiveren voor 

analyse. Dat soort diagnosefuncties is heel wezenlijk en wordt 
volop aangeboden. De sky is werkelijk de limit’, aldus Beltman.

De code voor de hoogniveaubesturing die onder XPC op 
de pc draait, werd direct vanuit Simulink gegenereerd. ‘Alles 
gaat met een druk op de knop naar de processor’, vertelt 
Beltman. ‘We vertrouwen daar geheel op tooling van The 
Mathworks. Daar zit geen enkele menselijke factor meer in. 
Ik heb geen aandelen van The Mathworks, maar dat hebben 
ze knap gedaan.’

De interfacekaarten zijn exact hetzelfde en dus uitwissel-
baar. Pas als de machine opstart, deelt het Control Loop In-
terface Board (CLIB) via de PCI-bus functionaliteit uit aan de 
verschillende kaarten. Deze geavanceerde interfacekaart is nu 
‘van de plank’ verkrijgbaar. Voor CCM betekent het een leuke 
spin-off van een uitdagend ontwikkeltraject. 

Projectplanningen, 
voortgangsmeetings en 
teamactiviteiten
CCM werkte vanaf de aanvang deels on-site 
bij Singulus en nam integraal deel aan de 
projectplanningen, voortgangsmeetings en 
teamactiviteiten. Daarnaast deed CCM ook 
werk op eigen locatie in Nuenen. De soft-
wareontwikkeling waar Promexx aan bij-
draagt, gebeurde in huis bij Singulus.

Technici van Singulus werkten gedu-
rende 2006 veel bij Philips O&MT, maar 
tegen het einde van vorig jaar hielpen 
Philips-medewerkers ook bij Singulus met 
de implementatie van het thermische pro-
ces. Tijdens het traject hielden Singulus 
en O&MT wekelijkse voortgangsmeetings 
en maandelijks stak het management de 
koppen bij elkaar. ‘Natuurlijk zijn er ver-
beterpunten’, zegt Franse. ‘Vooral voor wat 

Arend-Jan Beltman van CCM met de interfacekaart die zijn team voor de  
focuseenheid van de Crystalline-laserbeamrecorder ontwikkelde. De hard-
ware is inzetbaar voor de regeling van zowel focussen, rotatie, translatie  
als het optische pad. Het verschil in functionaliteit zit ’m in de VHDL-code  
die wordt geladen bij het opstarten van de machine.

betreft de communicatie over optredende 
problemen. Tijdens de integratie is de af-
stemming van groot belang. In dat stadium 
lopen mensen een grote kans dat ze op 
elkaar moeten wachten als anderen hun 
kunstje niet op tijd af hebben.’

Eerste prototype
De eerste prototypemachine was vorig jaar 
november gepland. Dat werd december, 
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wat in de machinebouw best een mooie 
prestatie mag heten. ‘De procesontwikke-
ling liep in 2006 goed’, zegt Franse. ‘Tij-
dens een review in het derde kwartaal 
van 2006 zijn de specificaties echter door 
productmanagement bijgesteld om in ver-

band met de behoefte in de markt sneller 
te kunnen recorden. Daardoor werd de 
doorlooptijd van de procesontwikkeling 
met nogmaals vier maanden verlengd. 
Ons primaire doel was om de machine in 
mei 2007 op de Media-Tech Expo in Long 

Software ontwikkelen voor een nieuwe machine waarvan de 
specificaties nog niet tot in alle details vastliggen. Voor die 
uitdaging stond Promexx toen het twee jaar geleden aan het 
werk ging om de architectuur, besturingssoftware en gebrui-
kersinterface voor de Crystalline-masteringmachine van Sin-
gulus te ontwikkelen. Ook moest het bedrijf het softwareont-
wikkelproces in de steigers zetten en maakte het keuzes in 
ontwikkelomgeving en -tooling. ‘De uitdaging was om in een 
zeer korte doorlooptijd van anderhalf jaar met Singulus een 
machine neer te zetten’, zegt Maarten Beijloos, mededirec-
teur van Promexx.

Het eisenpakket was omvangrijk. Voor de mastering van Blu-
ray en HD DVD waren hoge snelheden en nauwkeurigheden 
nodig. Dat dwong tot een pragmatische aanpak. ‘Je gebruikt 
zo veel mogelijk standaard technologie en kiest een flexibele 
architectuur. In dit soort complexe machines kun je verande-
ringen verwachten, omdat de mechatronica nog niet helemaal 
is uitgekristalliseerd op het moment dat je de softwareont-
wikkeling start. Het machineproces moet dan nog helemaal 
worden afgeregeld en dat heeft ook consequenties voor de 
hogere besturingslagen waaraan wij werkten.’

Soft-PLC’s
Met uitzondering van de laserbeamrecorder is voor de bestu-
ring van de verschillende Blu-ray- en HD DVD-behandelstations 
zoals het cleaner/developer-processtation en warehouse-sta-
tion gekozen voor soft-PLC’s die omwille van de kleine OS-foot-
print met Windows XP Embedded zijn uitgerust. De hardware 
van de gekozen soft-PLC bestaat uit een industriële pc die de 
beschikking heeft over twee OS-kernels waarbij de realtime 
kernel wordt gebruikt om deze als PLC te programmeren. Op 

de andere OS-kernel draait bij Singulus Windows XP met een 
C#/.Net-applicatie. De koppeling tussen de beide applicaties 
is gerealiseerd met een OPC (DCom)-oplossing. De motioncon-
troller voor de laserbeamrecorder draait op een Mathworks 
XPC Target-platform. De centrale besturing (master system 
controller) en GUI zijn ontwikkeld met C#/.Net en draaien op 
een industriële pc met XP Professional.

Beijloos: ‘Soft-PLC’s zie je vaak in de machinebouw. Afhanke-
lijk van onder meer prijs en prestatie kiezen producenten pc’s, 
embedded microcontrollers, soft-PLC’s, PLC’s of een combina-
tie daarvan. Je wilt van de ene kant gebruikmaken van couran-
te technologie zodat er voldoende functionaliteit van de plank 
beschikbaar is en de onderhoudbaarheid is gewaarborgd. Aan 
de andere kant wil je zoveel mogelijk gebruikmaken van bewe-
zen technologie en bestaande concepten of code.’

Hergebruik gaat overigens niet altijd soepel. In het nieuwe 
besturingsplatform voor de Crystalline is zorgvuldig overwo-
gen om code uit het oude masteringbesturingsplatform te her-
gebruiken. ‘Dan kom je erachter dat heel veel functionaliteit 
beperkt is gedocumenteerd en dat betekent dat je slim moet 
achterhalen wat je doet en of het nog relevant is voor het 
nieuwe platform. Vaak kom je hier pas achter op het moment 
van integratie. Dan lopen zaken soms anders dan je verwacht 
en moet de architectuur robuust genoeg zijn om daar op een 
flexibele manier mee om te gaan.’

Open source
Het ontwikkelproces werd ook versneld door gebruik te maken 
van commerciële off-the-shelf componenten en open-source 
software. Deze vrije-softwaremodules zijn verder niet aange-
past. ‘We gebruiken ze zoals ze zijn’, zegt Beijloos. ‘Naast 

Complete software opnieuw ontwikkeld in C#-omgeving

Beach, Californië commercieel te introdu-
ceren. Dat is gelukt.’

Een maand voor de Media-Tech draaide 
het eerste prototype. Op dit moment wor-
den zes Crystalline-masteringmachines in 
serie gebouwd om nog dit jaar aan klanten 
te kunnen leveren.

Parallel toeleverketen 
opstarten
De vroege betrokkenheid van AAE uit Hel-
mond zorgde voor het parallel opstarten 
van de toeleverketen naast de machineont-
wikkeling. ‘Zij waren al bij de bouw van de 
protomachines betrokken’, vertelt Dalessi. 

‘Ze gingen meedraaien op een moment dat 
de ontwikkeling nog onvoldoende ver was 
om alles te kunnen overzien. Daardoor 
kregen we beiden, al bouwend, meer zicht 
op wat we later in serie moesten gaan ma-
ken. Die situatie kwam de time-to-market 
ten goede.’

Jelm Franse: 
‘Bij iedere 

omwenteling 
mogen we 

niet meer dan 
3 nanometer 
van het pad 

afwijken. Dat 
is een kunst 

apart.’
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het voordeel voor de doorlooptijdverkorting zijn er ook geen 
licentiekosten aan verbonden. Open source geniet daarnaast 
een steeds betere reputatie. We hebben bij de opzet van de 
architectuur onderzocht welke functionaliteit we door open-
source modules konden invullen en hoe we dat in de architec-
tuur moesten passen. Voorbeelden van open-source modules 
zijn Log4net, NCover en NUnit. Log4net biedt functionaliteit 
voor een solide, flexibele en configureerbare gedistribueerde 
logging en tracing.’ Het NUnit-testframework is volgens Beij-
loos een uitstekend gereedschap om de softwarekwaliteit te 

borgen, iets dat uiteraard ook belangrijk is voor een korte 
doorlooptijd van de integratiefase. NCover werd ingezet om 
codecoverage van tests te meten.

Dit soort gereedschappen zijn bij complexe ontwikkelin-
gen onontbeerlijk. ‘Je moet snel analyses kunnen doen en 
met logging en tracing op een goede manier bijhouden wat 
er gebeurt’, zegt Beijloos. ‘Ook moet je over exception hand-
ling goed nadenken. Als operators een fout maken, moet je 
daarna weer snel in productie zijn. Bij zo’n korte doorlooptijd 
en een nieuw platform is het extra belangrijk om dat goed te 
analyseren.’

Gebruikersinterface
Ook de gebruikersinterface vergde veel aandacht. Singulus 
schakelde het industrieel ontwerpbureau Tesign in om een 
speciale GUI te ontwerpen. ‘Dit soort machines staan ook in 
schuurtjes in Taiwan. Ook daar moeten operators op een flexi-
bele manier de receptuur kunnen veranderen, de doorstroom 
blijven volgen en overzicht blijven houden. Je wilt van elk 
schijfje weten welke behandelingen het heeft gehad en of het 
uiteindelijk goed is of afgekeurd. Je werkt met magazijnen en 
je moet weten welke producten waar zitten.’

Beijloos noemt het vooruitstrevend dat een machinebouwer 
zoals Singulus, die zijn installed base nog vele jaren in het 
veld moet servicen, ervoor heeft gekozen om de complete 
software opnieuw te ontwikkelen in een C#-omgeving. De keu-
ze werd gemaakt omdat C#/.Net naast de voordelen van een 
objectgeoriënteerde taal ook uitgebreide ondersteuning biedt 
voor bijvoorbeeld interprocescommunicatie (.Net Remoting) 
en datapersistentie (XML/SQL-databases). ‘Maar het kent niet 
de nadelen van C en C++, zoals pointers en geheugenlekken. 
Tevens kent C# inmiddels een grote gebruikersgroep die veel 
open-source tooling ontwikkelt’, aldus Beijloos. 

Maarten Beijloos is mededirecteur van Promexx. 
Zijn bedrijf is specialist in software voor de 
machinebouw. Promexx was bij de ontwikkeling van de 
Crystalline-masteringmachine verantwoordelijk voor de 
architectuur, besturingssoftware, gebruikersinterface en 
het softwareontwikkelproces met de bijbehorende tooling.

Vanaf Kerstmis is de toeleverketen gaan 
draaien. AAE in Helmond deed alles be-
halve het mechatronische deel. Franse is 
heel tevreden over deze partner. ‘Je zult 
steeds vaker van ze horen. AAE werkt op 
een no-nonsensemanier. Ze vragen wat 
nodig is en leveren dat. In het eerste sta-
dium dat we met ze samenwerkten, kwa-
men ze al met suggesties voor verbetering. 
Heel gericht.’

In de aanloop naar het project sprak 
Singulus ook met andere toeleveranciers. 
Waarom uiteindelijk AAE werd gekozen? 
Franse: ‘Sommige andere toeleveranciers 
waren tijdens de selectieprocedure meer 
op het proces van samenwerken gericht 
dan op de inhoudelijke kant. Ze legden de 
nadruk op hoe ze projectmatig tot resul-
taat zouden komen. AAE was heel concreet 
op inhoud. Op zaken waar het ons om 
ging. Ook in de uitvoering. Ze werken hier 
gewoon bij ons op de vloer.’

Filosoferend over de relatie die hij heeft 
met toeleveranciers, zegt Franse: ‘Je moet 
een bedrijf hebben dat bij je past. Som-
mige zijn te groot voor ons. Daar stellen 
we als relatief kleine klant niet veel voor. 
Andere toeleveranciers worden in het 
keurslijf van grote OEM’s gedwongen. Dat 
is minder flexibel dan hoe wij werken.’

Singulus evalueerde elke drie maanden de 
voortgang op managementniveau. Tijdens 
die bijeenkomst werd ook de geldelijke 
situatie besproken. Daarbij kwamen finan-
ciële afspraken over projectbijdragen aan 
de orde in de vorm van urenvergoeding, 
maar er werden ook overeenkomsten ge-
troffen over resultaatverplichting, inclusief 
levering van hardware en functionele soft-
waremodules. ‘Het ging om het afleveren 
van werkende producten’, zegt Franse.

In het geval van de laserbeamrecorder 
ging het bijvoorbeeld over investeringen 

die CCM moest doen om geavanceerde in-
terfacekaarten te ontwikkelen voor snelle 
regeltaken in het schrijfproces (zie ook 
kaders). Franse: ‘Zij hebben dat gedaan in 
het vertrouwen dat dergelijke motionken-
nis en elektronica ook breder inzetbaar 
zou zijn.’

Met Philips OM&T maakte Singulus ook 
resultaatafhankelijke financiële afspraken. 
De procesontwikkeling werd deels gefinan-
cierd door directe betaling bij het behalen 
van mijlpalen. ‘Maar deels ook door risi-
codeling, waarbij Singulus zich verplichtte 
om per geleverde machine een bedrag aan 
OM&T te betalen’, aldus Dalessi. ‘We had-
den alle drie voldoende vertrouwen in ons 
eigen kunnen om het avontuur aan te dur-
ven en ons risicodragend te verbinden aan 
het tijdpad naar marktintroductie medio 
2007, hoewel dit enorm kort was, gegeven 
de enorme uitdagingen, zowel mechatro-
nisch als procestechnisch.’ 


