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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Samenvatting

Samenvatting

De sectie Precision Engineering van de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktie
en Automatisering aan de Technische Universiteit Eindhoven maakt gebruik van
instrumenten voor metingen in het nanometergebied. De meettechnische waarde van
deze instrumenten met nanometer resolutie heeft alleen betekenis als deze door kali
bratie te herleiden is naar de lengte standaard. Aangezien de thermische Ius bij stan
daard opstellingen te groot is voor kalibraties van instrumenten met deze nauwkeu
righeid, is er binnen de sectie behoefte aan een andere opstelling. Dit rapport is hier
van het gevolg en beschrijft een ontwerp van een kalibratieopstelling voor precisie
instrumenten.

Doel van de opdracht
Het doel van deze opdracht is om een kalibratie opstelling te ontwerpen die enkele
precisietasters, ruwheidssensoren en een AFM (Atomic Force Microscoop) moet
kunnen kalibreren. Voor het kalibreren van deze instrumenten moet de opstelling een
nauwkeurige verplaatsing kunnen opleggen met een bereik van minstens 30 [J.1,m]. De
kalibratie moet daarbij ook dynamisch uitgevoerd kunnen worden met een bereik van
minstens 0 tot 100 [Hz]. Bij de kalibratie wordt de meetwaarde van het instrument
vergeleken met een hogere orde referentiemeetsysteem. Hiervoor moet het referentie
meetsysteem een resolutie hebben van minstens 1 [nm] en een onnauwkeurigheid die
minder is dan 10 [nm]. Tenslotte moet de totale drift van de opstelling bij een con
stante temperatuur minder dan 10 [nm/hr] en tevens minder dan 100 [nmlK] bedra
gen.

Uitvoering van de kalibratieopstelling
In dit ontwerp is de opstelling als voIgt uitgevoerd. Het referentie meetsysteem wordt
gevormd door een laserinterferometrie systeem. Waarbjj er om de thermische Ius
klein te houden gebruik wordt gemaakt van differentiaal optiek. Verder wordt de
nauwkeurige translatie aan een meetspiegel opgelegd door een combinatie van een
rechtgeleiding en een aandrijving. Hierbij bestaat de rechtgeleiding uit een construc
tie met twee keer drie sprieten die gekoppeld zijn door een bus die de torsie vrij laat.
Door deze constructie is een wrijvingsloze, hysteresevrije en spelingsvrije rechtgelei
ding gevormd. Vervolgens wordt de aandrijving voor de beweging van de rechtgelei
ding gevormd door een piezo-electrische aandrijving. Deze kan binnen het bereik een
traploze verplaatsing op leggen, zowel (quasi-)statisch als dynamisch.

Conclusies
De hierboven genoemde onderdelen van de kalibratieopstelling vormen samen het
hart van de opstelling en zijn samen volgens berekeningen in staat om aan de gestel
de eisen te voldoen. Nadat de opstelling gemaakt is zal de werkelijke te behalen
nauwkeurigheid van de opstelling weI nog door metingen moeten worden geverifi
eerd.
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Voorwoord

Voorwoord

Deze stage opdracht is uitgevoerd in opdracht van promovendus drs. W.O. Pri!. Deze
heeft de kalibratieopstelling nodig om een door hem ontwikkelde precisietaster te
testen voor zijn promotie werk. De opstelling zal geplaatst worden in het meetlab van
de sectie Precision Engineering.
Met het schrijven van dit voorwoord wil ik met name drs. W.O. Pril bedanken voor
het geven en begeleiden van deze zeer complete opdracht voor een werktuigbouw
kundige student die binnen de sectie Precision Engineering wi! afstuderen.
Tevens wil ik graag Prof.dr.ir. P.H.J. Schellekens bedanken voor het beschikbaar
stellen van een stageplaats binnen zijn sectie Precision Engineering en voor zijn
begeleiding en kritische beschouwingen.
Verder dank ik alle mede studenten en begeleiders van de sectie voor hun adviezen en
hulp. En ook T. Maas van de CTD wil ik bedanken voor zijn kritische aanmerkingen
op het ontwerp met betrekking tot de fabrikage en montage van de constructie.
Tenslotte wil de Faculteit Werktuigbouwkunde bedanken dat zij mij in staat stelde
om het pakket Unigraphics te leren en gebruiken.
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6

De wereld van de Precision Engineering is een nieuw tijdperk in gegaan en weI dat
van het nanometer gebied. De eisen aan de nauwkeurigheid van veel produkten wor
den steeds hoger en hierdoor zullen de te stellen eisen aan de precisie van het meten,
het positioneren en van het bewerken steeds groter worden. Binnen de sectie Preci
sion Engineering van de vakgroep Werktuigbouwkundige Produktie en Automatise
ring aan de Technische Universiteit Eindhoven gaat dan ook alle aandacht uit naar het
verbeteren van de nauwkeurigheid van deze processen en het ontwikkelen van in
strumenten met een hogere precisie.

Zo wordt er momenteel binnen de sectie Precision Engineering door promovendus
drs. W.O. Pril een precisietaster ontwikkeld die in dit nanometer gebied moet gaan
functioneren. Nadat deze taster uitgedacht en ontworpen is zal men de absolute
nauwkeurigheid van de taster willen bepalen. Want de meettechnische waarde van
een taster met nanometer resolutie is alleen bruikbaar, als deze te herleiden is naar de
lengtestandaard. Dit herleiden naar de lengtestandaard gebeurd door een kalibratie op
het instrument uit te voeren.

Buiten deze precisie taster worden er op de Universiteit nog andere instrumenten
gebruikt voor metingen in het nanometergebied. Dit zijn onder andere enkele ruw
heidssensoren, andere precisie tastsystemen en een AFM (Atomic Force Micro
scoop). Ook deze instrumenten moeten met hoge nauwkeurigheid gekalibreerd wor
den. Omdat een meervoud aan instrumenten gekalibreerd moet worden en deze kali
bratie herhaaldelijk in de loop der tijd uitgevoerd wordt, heeft men binnen de sectie
Precision Engineering graag de beschikking over een opstelling om deze kalibraties
uit te voeren. Ret kalibreren van dergelijke sensoren, die in het nanometer gebied
werkzaam zijn, moet echter nauwkeuriger uitgevoerd worden, dan dat met standaard
kalibratieopstellingen haalbaar zijn. Dit komt omdat bij standaard kalibratieopstellin
gen de thermische Ius te groot is (zie Bijlage A), waardoor door uitzettingen in de
opstelling niet de onnauwkeurigheid van de sensor, maar de onnauwkeurigheid van
de opstelling gemeten wordt. Daarom is binnen de vakgroep besloten tot de ontwik
keling van een kalibratieopstelling voor precisietasters en meetsensoren.
Dit rapport beschrijft de totstandkoming van het ontwerp van de kalibratie opstelling.
Rierin wordt beschreven welke keuzen gemaakt zijn om tot het ontwerp van de
kalibratieopstelling te komen die aan gestelde eisen voldoet. Ook wordt verklaard
waarom die keuzen gemaakt zijn.

1.1 Doel van de kalibratie opstelling
De kalibratieopstelling moet in staat zijn om binnen een bepaald bereik een reeks van
instrumenten te kalibreren en deze zo met de gewenste nauwkeurigheid te herleiden
naar de lengtestandaard. Ret gaat hier om een een-dimensionale kalibratie die zowel
statisch als dynamisch uitgevoerd moet kunnen worden. In eerste instantie wordt de
opstelling ontwikkeld voor de precisie taster, maar met enige kleine aanpassingen
moeten later ook andere tasters en sensoren gekalibreerd kunnen worden. Tijdens het
ontwerp wordt hiermee rekening gehouden.

Om al deze genoemde instrumenten te kunnen kalibreren zal de opstelling aan een
lijst met eisen en wensen moeten voldoen. Deze lijst vormt het eisen pakket voor de
kalibratie opstelling, hierin staan de eisen waar zeker aan voldaan dient te worden en
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tevens worden enkele wensen genoemd waar men graag van heeft dat er aan voldaan
wordt.

1.1.1 Het eisenpakket
De opstelling zal aan de volgende eisen moeten voldoen, waarbij gestreefd moet
worden om ook aan de wensen gehoor te gevenl11 .

Eisen:
• drift < 10 [nmlhr], (T constant)
• drift < 100 [nmIK]
• onnauwkeurigheid < 10 [nm]
• resolutie < 1 [nm]
• bereik> 30 ["1m]
• dynamisch bereik: 0 - 100 [Hz]
• geschikt voor meerdere sensoren

Wensen:
• goedkoop
• nauwkeuriger dan bovengenoemde eis
• groter dynamisch bereik dan bovengenoemde eis

Zeer hoge eisen worden er dus aan zowel de mechanica als aan het principe van
meten gesteld om tot het ontwerp van de kalibratieopstelling te komen. Deze combi
natie maakt het tot een zeer interessante opdracht voor een student binnen de vak
groep Precision Engineering. Dit omdat zowel constructieve als meettechnische
aspecten in het ontwerp uitgebreid aan de orde komen, terwijI het vakgebied van de
sectie ook beide disciplines beslaat. In de komende hoofdstukken zal het ontwerp van
de kalibratie opstelling worden beschreven.

1.2 Indeling van het rapport
Na deze korte inleiding voIgt er in hoofdstuk 2 een beschrijving over het principe van
het kalibreren. In hoofdstuk 3 wordt daar verder op ingegaan door het beschrijven
van enkele mogelijkheden voor een referentie meetsysteem, waama een keuze van
een van deze systemen voIgt. In hoofdstuk 4 wordt de werking en worden de moge
lijkheden van het gekozen referentie meetsysteem verder beschreven. Hierbij wordt
een afweging gemaakt van de verschillende configuraties waama de beste mogelijk
heid wordt gekozen. In hoofdstuk 5 voIgt er dan een analyse naar de mogelijke fouten
van het referentie meetsysteem die tot onnauwkeurigheden Ieiden. In hoofdstuk 6
wordt het ontwerp van de mechanica van de opstelling beschreven, waarbij rekening
gehouden moet worden met de eisen die gesteld zijn en de bevindingen van de analy
se uit hoofdstuk 5. Als na hoofdstuk 6 het complete ontwerp-proces doorlopen is
volgen er in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen. Hiema voIgt nog een Iijst
van de gebruikte Iiteratuur en referenties. En tenslotte volgen dan nog de bijlagen,
waarin enke1e berekeningen en toelichtingen te vinden zijn.

t(j3 WPA Precision Engineering 7
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8

De instrumenten die werkzaam zijn in het nanometergebied werken volgens ver
schillende principes. Zo zijn er onder andere capacitieve- en inductieve precisietas
ters of een AFM. De uitgangswaarden van al deze tasters moeten verbonden kunnen
worden aan de juiste lengtemaat. Dus de microamperes of microvolts moeten omge
zet worden in een meetwaarde in nano- of millimeters. Om dit te bewerkstelligen is
een kalibratieprocedure noodzakelijk.

Dus om de instrumenten eenduidig te herleiden naar de lengtestandaard, moeten de
afwijkingen van een meetinstrument ten opzichte van de lengtestandaard worden
vastgesteld [4]. De meetwaarden van het instrument moeten hierbij vergeleken wor
den met de meetwaarden van een hogere orde meetinstrument. De meetwaarden van
een hogere orde meetsysteem zijn minstens een orde nauwkeuriger gekoppeld aan de
lengtestandaard. Hierdoor is zijn onnauwkeurigheid ten opzichte van het te kalibreren
instrument klein. Dit heeft als gevolg dat het verschil in de meetwaarde van beide
systemen gelijk is aan de onnauwkeurigheid van het instrument. Door kalibratie
worden de systematische afwijkingen van de meetinstrumenten ten opzichte van de
lengtestandaard vastgesteld. Deze zijn te verrekenen in de meetresultaten, waardoor
deze afwijkingen van het meetinstrument geelimineerd kunnen worden en slechts de
toevallige onnauwkeurigheden overblijven. Hiermee zijn deze afwijkingen softwa
rematig gecorrigeerd[2].

De kalibratie kan zowel een statisch als een dynamisch proces zijn, voor welk proces
gekozen wordt hangt af van de toepassing van het te kalibreren instrument.

2.1 Statische kalibratie
Bij een statische kalibratie wordt een (quasi-)statische verplaatsing opgelegd aan het
te kalibreren instrument, waama de meetwaarde van het instrument vergeleken wordt
met deze bekende verplaatsing. Bij een statische kalibratie ontbreekt het echter aan
gegevens over het dynamisch gedrag van het instrument.

2.2 Dynamische kalibratie
Door de dynamisch effecten van de bewegende delen in het instrument ontstaan
afwijkingen in de meetwaarden. Dit betekent dat na een statisch kalibratie de meet
waarden van het instrument in dynamische toepassingen als absolute waarde niet
bruikbaar zijn. De onnauwkeurigheid van het meetinstrument varieert door de dy
namische effecten van het instrument met de frequentie van de verplaatsingen. Hier
door moeten er dus ook dynamische kalibraties uitgevoerd worden, om de eigen
schappen van een instrument op bepaalde frequenties in een dynamisch proces te
achterhalen. Aangezien van de opstelling geeist wordt dat hij instrumenten moet
kunnen kalibreren met dynamische toepassingen, moet de opstelling zowel statische
als dynamische kalibraties uit kunnen voeren.

Bij een dynamische kalibratie wordt een bekende veranderende verplaatsing opge
legd aan het instrument. Om vervolgens de meetwaarde van het instrument te verge
lijken met de bekende verplaatsing. Hierbij worden de afwijkingen van het instru
ment bepaald bij meerdere frequenties. De door de kalibraties vastgestelden systema
tisch afwijkingen kunnen later voor de verschillende optredende frequenties in de
meetwaarde van het instrument gecorrigeerd worden.

t(!; WPA Precision Engineering
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2.3 Opgelegde verplaatsing aan het instrument
De opgelegde verplaatsing dient een orde nauwkeuriger bekend te zijn dan de nauw
keurigheid waarop het instrument door kalibratie aan de lengtestandaard gekoppeld
moet worden. Het is hierbij praktisch onmogelijk om een verplaatsing op te leggen
die nauwkeuriger bekend is als 1 [nm] zonder terugkoppeling van een meetsysteem.
Dit omdat hierbij de eisen ten aanzien van de stijfheid van de constructie en de stijf
heid van de aandrijving te groot worden. Dus er is voor de precieze bepaling van de
verplaatsing met een nauwkeurigheid van enkele nanometers een referentie meetsys
teem nodig.

2.3.1 Meten van de verplaatsing
Voor de kalibratieopstelling wordt dus een verplaatsing opgelegd die tevens zeer
nauwkeurig door een meetsysteem wordt gemeten. Hierbij is het bewegingspatroon
van de verplaatsing volledig bekend. Toch mag de verplaatsing niet willekeurige
opgelegd worden. Daarbij bestaat namelijk het gevaar dat de verplaatsingen te hoge
versnellingen of te grote uitwijkingen hebben. Dit kan leiden tot beschadigingen van
de constructie. Er moet dus een redelijke bekende verplaatsing opgelegd worden door
de actuator. Hierbij wordt de verplaatsing gestuurd opgelegd.

Eventueel kan het gemeten signaal voor terugkoppeling gebruikt worden om de
actuator te aan te sturen, hierbij wordt de verplaatsing geregeld opgelegd. Dit laatste
betekent dat de meetwaarde real-time bruikbaar moet zijn wat inhoud dat deze meet
waarde weinig bewerkingen mogen ondergaan om tot een waarde voor de verplaat
sing te komen. Verder is voor het geregeld aanbieden van een verplaatsing nog een
regelaar nodig wat extra kosten met zich meebrengt.

In dit ontwerp is gekozen voor de methode waarbij de verplaatsing gestuurd wordt
aangeboden waarbij de gerealiseerde verplaatsing nauwkeurig door een referentie
meetsysteem wordt gemeten. De gemeten waarde wordt daarbij vergeleken met de
uitgangswaarde van het te kalibreren instrument. In onderstaande figuur staat het
principeschema van de toegepaste methode van kalibreren .

Instrument

O)--.....jl-- t Opgelegde verplaatsing

Referentie meetsysteem

Figuur 2.1, principeschema kalibratie opstelling

t(i? WPA Precision Engineering
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De functie van de opstelling is dat er een vergelijking moet plaats vinden tussen het
meetsignaal van het instrument en het meetsignaal van het referentie meetsysteem.
Hierbij wordt een verplaatsing opgelegd die zowel door het referentie
meetsysteem als door het instrument wordt gemeten. Door nu te zorgen dat het refe
rentie meetsysteem een orde nauwkeuriger is als de onnauwkeurigheid die vastge
steld moet worden vormt het verschilsignaal van de beide systemen de afwijking van
het instrument. Het gevonden resultaat kan eventueel gebruikt worden voor softwa
rematige fouten compensatie.

t~ WPA Precision Engineering 10
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3 Referentie meetsysteem

Het referentie meetsysteem zal aan een paar eisen moeten voldoen. Zijn nauwkeurig
heid en zijn resolutie moeten een orde hoger liggen dan de nauwkeurigheid waarmee
de afwijking van het te kalibreren instrument vastgesteld moet worden. Ook zal de
snelheid van meten hoger moeten liggen dan de hoogste frequentie waarop gekali
breerd moet worden. In theorie moet volgens het 'theorema van Shannon' de fre
quentie van de metingen minstens twee keer zo groot zijn als de hoogste frequentie
van de beweging [2J. In de praktijk betekent dit dat de frequentie van meten minstens
5 keer zo groot moet zijn als de hoogste frequentie van de aangeboden verplaatsing.
Dit laatste wordt gedaan om er zeker van te zijn dat er geen aliasing optreedt. Bij
aliasing wordt een signaal met een hoge frequentie verwerkt als zijnde een signaal
met een lagere frequentie (of opgebouwd uit lagere frequenties), waardoor de nauw
keurigheid van de meting verloren gaat. Uit het hierboven genoemde volgen de eisen
aan het referentie meetsysteem.

Eisen aan het referentie meetsysteem:
• onnauwkeurigheid < 10 [nm]
• drift < 10 [nm/hr]
• resolutie ~ 1 [nm]
• dynamisch bereik > 500 [Hz]
• bereik> 30 [/lm]
• het meetsysteem moet interfacebaar zijn

3.1 Verschillende referentie meetsystemen
Verschillende mogelijkheden voor het referentie meetsysteem, berustend op ver
scheidene natuurkundige principes, kunnen aan bovengenoemde eisen voldoen[2J.
Hier volgen de, voor dit ontwerp meest geschikte oplossingen, die in het nanometer
gebied toepassing vinden.

3.1.1 Optisch opnemers
Optische opnemers zijn gebaseerd op verschillende optische principes zoals: interfe
rometrie, diffractie, reflectie enz. Met optische opnemers wordt altijd contactloos
gemeten waarbij een hoge nauwkeurigheid kan worden bereikt met een grote band
breedte.

Laser interferometrie

Door interferentie van een referentiebundel met een meetbundel uitgezonden door
een en dezelfde laser lichtbron kan een zeer nauwkeurige meting worden verricht. De
laserbundel uit een laser lichtbron wordt daarbij door een deelprisma opgesplitst in
een referentie bundel en een meetbundel. De referentiebundel gaat dan naar een vaste
spiegel terwijl de meetbundel naar een bewegende spiegel gaat. Door weerkaatsing
van de bundels op de spiegels komen de bundels weer samen, waardoor tussen beide
bundels interferentie optreedt. Door dit interferentie patroon op te vangen kan men
hieruit informatie halen over de verandering van het verschil in afgelegde weg van de
bundels.

In 1983 is de jodium gestabiliseerde He-Ne laser benoemd tot algemene lengtestan
daard. Dit betekent dat minder stabiele lasers eenvoudig en rechtstreeks met deze
laser kunnen worden vergeleken. Dus door met laser interferometrie te meten is de
keten van meting naar de lengtestandaard relatief kort en eenvoudig. Hetgeen bete-
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kent dat er in die keten weinig onnauwkeurigheid ontstaat. Een resolutie van minder
dan 1 [nm] is haalbaar met een onnauwkeurigheid van minder dan 10 [nm]. De
bandbreedte die gehaald wordt bij deze nauwkeurigheid is groter dan 1 [kHz] en het
bereik is zeer groot.

Optische meetlinialen

Systemen met een optische meetliniaal maken gebruik van een transparante liniaal
waarin een faseraster is geetst. Stralen uit een lichtbron worden dan op dit raster
afgebogen, waardoor interferentie van de stralen optreedt. De interferentie van de
eerste orde afbuigingen van de stralen wordt door een opnemer opgevangen en ge
bruikt om het fase verschil van deze stralen te meten. Door verplaatsing van de lini
aal ten opzichte van de opnemer veranderd ook het faseverschil van de stralen en dat
geeft dan een maat voor de verplaatsing. Met dit systeem is een resolutie haalbaar
van 1 [nm], maar de benodigde nauwkeurigheid wordt nog niet gehaald[5].

3.1.2 Inductieve opnemers
Bij inductieve opnemers is de verandering van de zelfinductie in een spoel een maat
voor de verplaatsing. Dit principe wordt toegepast in de LVDT (Lineair Variable
Differential Transformer). Deze LVDT bestaat uit een primaire spoel die gevoed
wordt met een wisselspanning, twee secundaire spoelen en een kern. Als de kern
verplaatst zal de gei"nduceerde spanning in de ene secundaire spoeI toenemen en in de
andere spoel afnemen. De verschilspanning over de beide spoelen is lineair verbon
den met de verplaatsing van de kern en dit vormt dus een maat voor de verplaatsing.
Met inductieve opnemers is een resolutie mogelijk kleiner dan 1 [nm] met een bereik
van enkele tientallen micrometers en een bandbreedte van 20 [kHz].

3.1.3 Capacitieve opnemers
Capacitieve opnemers berusten op het principe van verandering in de capaciteit van
twee condensatorplaaten door onderling verplaatsing. Met dit systeem is een resolutie
van minder dan 1 [nm] haalbaar met een bereik van 50 IJm en een bandbreedte van
20 [kHz][2].
Een nadeel van deze opnemers is dat ze zeer gevoelig zijn voor magneetvelden van
uit de omgeving.

3.2 Keuze
De laserinterferometrie systemen voldoen aan de gestelde eisen met name ten op
zichte van de nauwkeurigheid. Hierdoor en door het feit dat binnen de sectie Preci
sion Engineering veel ervaring bestaat met laser interferometrie en het voorhanden
zijn van de zeer kostbare systemen is voor deze optie gekozen. De keuze voor een
ander principe zal extra investeringen met zich mee brengen en dat maakt het geheel
te duur. In het volgende hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de werking van het
complete laser interferometer meetsysteem.
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Het meetprincipe met laser interferometrie is gebaseerd op het verschijnsel dat licht,
gezien als een golfverschijnsel, door onderlinge beYnvloeding van twee of meer
golffronten interferentie vertoont. Door het interferentie patroon op te vangen van
twee interfererende laser stralen met gelijke en een zeer goed bekende frequentie kan
uit dit patroon infonnatie gehaald worden over het verschil in de optische weglengte
van beide stralen. De veranderingen in het interferentie patroon wordt gebruikt bij
meettechnieken op basis van laser interferometrie.

Om een lengte te kunnen meten wordt de bundel uit een laserbron gesplitst in een
referentie bundel en in een meetbundel. Deze bundels doorlopen ieder een bepaalde
weg via enkele optische elementen, waama ze weer samenkomen en met elkaar
interfereren. Uit het te meten interferentie patroon bepaalt men de verandering van
het optische weglengteverschil tussen de referentie straal en de meetstraal [2]. De
afgelegde weg hangt als voIgt samen met het referentie patroon [2):

1 A
&=L, -L2 =-,(p+a)-(met q =1,2,4,8.....512) (4.1)

2 q
Hierin is:

• A = Go1flengte van de bundel
• p =Aantal maxima in het interferentie patroon
• a =interpolatie tussen fringes
• q =Aantal keer dan een laserbundel naar de meetspiegel wordt gestuurd

Door het meten van de fringes in het interferentie patroon kan er geYnterpoleerd
worden tussen deze fringes, waardoor er niet tussen een minima en een maxima
geYnterpoleerd hoeft te worden[5]. Hierdoor kan met een zeer grote factor geYnterpo
leerd worden (1000). Met een laser met een golflengte van 633 [nm] kunnen daar
door resoluties gehaald worden van minder dan 1 [nm].

Het optisch systeem in het laser interferometrie systeem bepaald mede de werking
van het interferometrie systeem. Dit optisch systeem heeft als functie om de referen
tie bundel en de meet bundel te splitsen en om beide later weer samen te laten vallen,
waardoor interferentie optreedt. In het lasersysteem dat in de opstelling gebruikt gaat
worden vindt splitsing van de meetbundel en referentie bundel plaats op basis van
polarisatie. Dit werkt als voIgt.

De laserbron zendt een bundelpaar uit bestaande uit twee bundels met ieder een
polarisatiegraad die ten opzichte van elkaar 90° gedraaid zijn. De splitsing van de
bundel in een meetbundel en referentie bundel vindt plaats door een polarisatiepris
rna. Dit prisma laat een polarisatiegraad door terwijl de polarisatie graad die daar
haaks opstaat (90°) weerspiegelt wordt (zie Figuur 4.1). De polarisatiegraad van een
bundel kan men 90° 1aten draaien door de bundel twee keer een kwart lambda p1aatje
(1/4 Aplaatje) te laten doorlopen.
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In dit ontwerp is gekozen voor een optisch systeem dat gebruik maakt van vlakke
spiegel optiek. Hiervoor is gekozen zodat er zo dicht mogelijk bij het te kalibreren
element gemeten kan worden zonder gebruik te maken van hulpelementen. Hierdoor
blijft de bewegende massa klein. Een andere oplossing is het gebruik van zogenaam
de 'comcubes' (hoekspiegels). Deze comcubes hebben als functie om een invallende
bundel parallel aan zichzelf te weerkaatsen, maar weI verschoven over een bepaalde
afstand. Deze zijn echter aanzienlijk zwaarder dan vlakke spiegels. Vervolgens kan
men bij vlakke spiegel optiek onderscheidt maken in single beam optiek (een straal)
en dual beam optiek (twee stralen).

4.1 Single beam optiek
Bij 'single beam' optiek wordt er gebruik gemaakt van een enkele bundel die naar de
meetspiegel gaat.

laserbron

uilgaande bundel

meelspiegel
.. .

polarisalieprisma

Figuur 4.1 , Single beam optiek

Bij 'single beam' optiek gaat er maar een bundel naar de meetspiegel. Aangezien het
systeem niet werkt als de ingaande en de uitgaande bundel over elkaar vallen, wordt
de uitgaande bundel zo afgebogen, dat deze parallel aan de ingaande bundel de optiek
verlaat. Dit gebeurt met de zogenaamde comcubes. Maar dit betekend weI dat de
bewegende meetspiegel een comcube moet zijn en deze heeft aanzienlijk meer massa
dan een vlakke spiegel.

4.2 Dual beam optiek
Bij dit optische systeem doorlopen de bundels van de meetbundel twee keer de af
stand naar de vlakke meetspiegel Hierbij wordt de resolutie van het meetsysteem
verdubbeld. Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden voor het gebruik van de
dual beam optiek.

• Eenvoudige vlakke spiegel optiek
• Hoge resolutie vlakke spiegel optiek
• Differentieel optiek
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4.2.1 Eenvoudige vlakke spiegel optiek.
De eenvoudige vlakke spiegel optiek dankt zijn naam aan de eenvoud van het sys
teem met weinig componenten (zie onderstaande figuur).

laserbron

uitgaande bundel

';< ]" plaatje meetspiegel

pularisalieprisma

Figuur 4.2, Eenvoudige vlakke spiegel optiek

In het systeem met de eenvoudige vlakke spiegel optiek leggen de referentie bundel
en de meetbundel ieder een andere weg af in de optiek. De thermische drift die hier
door in de meetwaarde ontstaat (140nm/K [3)) is ontoelaatbaar hoog voor de eisen die
aan dit ontwerp gesteld zijn. Daarmee is dit systeem niet toe te passen voor de kali
bratie opstelling.

4.2.2 Hoge resolutie vlakke spiegeloptiek.
De hoge resolutie vlakke spiegel optiek is speciaal ontworpen om de thermische drift
in het s steem te verminderen.

referentiespiegel

laserbron

uitgaande bundel

meetsoieeel

Figuur 4.3, Hoge resolutie vlakke spiegeloptiek

In het optisch systeem met hoge resolutie leggen beide bundels dezelfde weg af in de
optiek. Hierdoor hebben uitzettingen van de optische elementen veel minder invloed
op de drift van het meetsysteem. Dit komt doordat de referentie bundel en de meet
bundel als gevolg van uitzettingen van de optische elementen dezelfde afwijking
krijgen. De meting bepaalt het verschiI tussen deze twee bundeIs, waardoor afwijking
door uitzettingen wegvaIIen. Dus door het gebruiken van dit optisch systeem wordt
de drift een aanzienIijk gereduceerd (:=:; 10 [nm] [3)).
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Een nadeel van het gebruik van dit systeem is dat er gebruik gemaakt moet worden
van grote optische elementen. Dit betekend dat de referentie spiegel en de meetspie
gel onderling ver van elkaar af staan. Hierdoor geven uitzettingen als gevolg van
homogene temperatuursvariaties afwijkingen in de meetwaarde.

Doordat de afmetingen van de optiek relatief groot zijn is het praktisch onmogelijk
om de optiek dicht bij de beweegbare meetspiegel te krijgen. Want aan de ene kant
staat het instrument en aan de andere kant wordt de ruimte in beslag genomen door
de rechtgeleiding, die voor een nette opgelegde verplaatsing dient. Wordt de optiek
aan de opstelling vast gemaakt dan verplaatst de optiek t.o.v. van de spiegel door
uitzettingen van de opstelling als gevolg van de temperatuurvariaties. Hierdoor ver
andert het verschil tussen de lengte van de meetbundel en de referentie bundel,
waardoor dus een lengteverschil geconstateerd wordt, zonder dat de spiegel beweegt
hetgeen een ontoelaatbare onnauwkeurigheid oplevert.

Een van de mogelijkheden om dit probleem op te lossen is door gebruik te maken
van materiaal compensatie (zie Bijlage B). Een ander mogelijkheid om onnauwkeu
righeden als gevolg van homogene temperatuurvariaties op te vangen is door het
toepassen van het derde optische systeem: Het optisch systeem met differentieel
optiek.

4.2.3 Differentieel optiek.
Bij de differentieel optiek worden meet- en referentie spiegel dichter bij elkaar ge
plaatst (zie onderstaande figuur).

laserbron

uitgaande bundel

referentie spiCf.!cl

meetspiegel

'A lambda pJaaljes

16

Figuur 4.4, Differentieel optiek

In het systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van de differentieel optiek leggen de
referentiebundel en de meetbundel niet aIleen dezelfde weg af in de optiek maar ook
dezelfde weg door het medium naar het te meten object. De referentiebundel zal
daarbij naar een stilstaande spiegel gaan en de meetbundel naar een spiegel die een
opgelegde verplaatsing ondergaat. Het verschil in afgelegde weg wordt dan slechts de
slag van de meetspiegel plus de afstand tussen de middenstand van de meetspiegel en
de referentie spiegel. Door de referentiespiegel in het vlak van het middenstand van
de meetspiegel te plaatsen wordt deze onderlinge afstand beperkt tot de slag van de
geleiding. Dit zeer kleine weglengteverschil maakt dit optisch systeem zeer ongevoe
lig voor uitzettingen als gevolg van homogene temperatuurvariaties. Dit komt door
dat de referentie bundel dezelfde afwijking in zich heeft als de meetbundel, waardoor
de afwijking gecompenseerd wordt en niet terug komt in het interferentie patroon en
meetwaarde. Tevens vertoont dit systeem zeer weinig drift, doordat de referentie- en
meetbundels praktisch dezelfde weg doorlopen.
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Bij de bepaling van de lengte van de verplaatsing uit het interferentie patroon moet
de golflengte van de bundels bekend zijn (zie vergelijking ( 4.1)). Deze golflengte
van de bundel hangt af de brekingsindex van het medium waardoor hij zich beweegt.

Doordat de bundels hun weg afleggen in lucht en niet in vacuum kan deze golflengte
varieren door variaties in de brekingsindex[41. Want de brekingsindex in lucht is
atbankelijk van temperatuur, druk, luchtvochtigheid en COz-gehalte. Deze brekings
index is voldoende nauwkeurig te meten om tot een nauwkeurige meetwaarde te
komen, maar door plaatselijke variaties in de brekingsindex kan de referentie bundel
plaatselijk een andere golflengte hebben dan de meetbundel. Dit leidt tot onnauwkeu
righeid in de meting, doordat andere optisch weglengtes worden afgelegd door beide
stralen dan die worden gemeten. Door nu te zorgen dat beide bundels practisch de
zelfde weg afleggen in het medium wordt ook deze onnauwkeurigheid gecompen
seerd. Dit komt doordat beide dezelfde afwijking in zich hebben en het verschil
tussen beide bepaald wordt. Dit is dus een extra voordeel van de differentieel optiek.

4.3 Keuze van het optisch systeem
Door de beoogde nauwkeurigheid van de opstelling is gekozen voor het optisch
systeem dat gebruik maakt van differentieel optiek. Bij dit systeem wordt precies
daar gemeten waar gemeten worden. Bij de lengte meting wordt direct het verschil
bepaald tussen positie van de meetspiegel en de positie van de middenstand van de
meetspiegel. Waarbij dit verschil nul is als de meetspiegel in de middenstand staat.
Tevens maakt de beschikbaarheid van de dure optische elementen deze keuze finan
cieel haalbaar.
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In dit hoofdstuk zal een analyse van het referentie meetsysteem aan bod komen. De
mogelijke invloeden op de nauwkeurigheid van het systeem worden beschouwd
evenals de te stellen eisen en randvoorwaarden aan de opstelling. Achtereenvolgens
komen aan de orde.

Fouten:
• abbe fouten
• cosinusfout
• niet lineairiteitsfouten
• brekingsindex variaties
• vlakheid van de spiegel
• thermische drift
• totale onnauwkeurigheid

5.1 Abbe fouten.
Abbe fouten ontstaan als niet in dezelfde lijn met de verplaatsing gemeten wordt [5].

Hierdoor kunnen fouten ontstaan in de meetwaarde doordat er geen rekening gehou
den wordt met rotaties in de meetlus (zie Figuur 5.1).

meting

tastkop

abbe arm

-=-_.~J3

J

Figuur 5.1, abbe fouten

De abbe fout die hieruit voorkomt is als voIgt te berekenen:

abbe fout = ~ . abbe arm

Hierin is ~ de variatie in de hoek van de meetspiegel.

Het is dus zaak om in een lijn met de verplaatsing te meten en dit moet door precies
onder de kop van de taster te meten. Hieruit voIgt dat het midden van de twee stralen
zeer nauwkeurig onder de tastkop moet komen te liggen, waardoor de abbe fouten
verwaarloosbaar klein worden.

5.2 Cosinusfout
Door een scheefstand van de meetspiegel ten opzichte van de meetbundel wordt
tijdens het verplaatsen van de spiegel een grotere afstand gemeten dan dat er werke
lijk (loodrecht) wordt afgelegd. Deze fout is de zogenaamde cosinusfout.
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Cosinusfout = Lm(l- Cos(a))

Hierin is Lm de afstand die afgelegd wordt tijdens de meeting.

5 Analyse

Lm is maximaal de slag van het apparaat (=30 [Ilm]). Voor een maximale onnauw
keurigheid door de cosinusfout van 1 [nm] voIgt uit de vergelijking een maximaal
toelaatbare rotatie van 8,16 [mrad]. In de constructie van de opstelling moet worden
gestreefd naar een zuiver translatie van de opgelegde verplaatsing van de meetspie
gel. Dit zal gebeuren door in de constructie een rechtgeleiding toe te passen. Deze
rechtgeleiding zal in het bereik een kleinere rotatie van de meetspiegel moeten ople
veren dan de bovengenoemde 8,16 [mrad].

5.3 Niet Iineairiteitsfouten
De laser bundels doorlopen op weg van de laser naar de interferometer meerdere
optische elementen, zoals deelprisma's en kwartlambdaplaatjes. Door het passeren
van de optische elementen ontstaan er optische niet lineairiteiten. Dit komt bijvoor
beeld door een kleine afwijkingen in de polarisatie van de laser, polarisatiefout van
de kwartlambdaplaatjes en een polarisatiefout in de deelprisma. Door deze optische
niet lineairiteiten bevatten de bundels van de referentie en meet bundel niet zuiver
een frequentie. Hierdoor ontstaat een fase verschil wat door de fase detector opgevat
kan worden als een verplaatsing. Het extra fase verschil dat optreedt is een periodiek
verschijnsel. De invloed van optische niet lineairiteiten op de onnauwkeurigheid is
moeilijk aan te geven en analyse hiervan valt buiten het bestek van deze opdracht.
Binnen de vakgroep wordt de onnauwkeurigheid als gevolg van niet lineairiteiten
geschat op 5 [nm] [51.

5.4 Brekingsindex variaties
Zoals reeds eerder gesteld meet het systeem in feite een optische weglengte en deze is
gekoppeld aan de werkelijke weglengte door golflengte in vacuUm en de brekingsin
dex factor. Met het gekozen optisch systeem met differentiele optiek zijn de onnauw
keurigheden door brekingsvariaties te verwaarlozen. Dit komt in eerste instantie
doordat de brekingsindex voldoende nauwkeurig te meten is om de brekingsindex
vast te stellen. Verder leggen de meetbundel en de referentie bundel dezelfde weg
door het medium af, waardoor plaatselijke afwijkingen in de lengte van de meetbun
del gecompenseerd worden, doordat de referentie bundel dezelfde afwijking heeft.

5.5 Vlakheid van de vlakke spiegel
De spiegels hebben als functie de bundels van de laser te weerkaatsen of af te buigen.
Zo wordt bij een verplaatsing van de meetspiegel de bundel terug gekaatst en opge
vangen in een interferometer. Doordat de spiegel beweegt zal de bundel niet steeds
op hetzelfde stukje van de spiegel vallen. Het is dus zeer belangrijk dat de spiegel
heel vlak is zodat niet een onvlakheid gemeten wordt als men er vanuit gaat dat het
een verplaatsing is. Men wil dus graag dat de onvlakheid van de spiegel kleiner is
dan de resolutie van het meetsysteem. Dit is technisch en economisch helaas niet
haalbaar.
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Een optisch vlakke spiegel met een vlakheid van A/20 (maat voor de vlakheid) is at
moeilijk te maken en daardoor zeer duur terwijl het toch nog een factor 30 boven de
resolutie zit. Maar aangezien de bundel een diameter heeft van 6 [mm] en door de
toepassing van een rechtgeleiding toch maar over een klein stuk van de spiegel zal
bewegen zal de plaatselijke onvlakheid uitgemiddeld worden. Het is dus weI belang
rijk om met een goede rechtgeleiding te zorgen dat de bundels maar over een heel
klein stuk van de vlakke spiegel bewegen.
In deze constructie is gekozen, mede door het kosten aspect, voor spiegels met een
onvlakheid van AllO [7].

5.6 Thermische drift
Afwijkingen door thermische drift van het optisch systeem ontstaan door uitzettingen
van de optiek. De termische drift van het optisch systeem is bepaald met een proef
opstelling. Ais de opstelling lang genoeg heeft aangestaan (1 dag) waardoor aIle
elementen op een constante temperatuur gekomen zijn dan blijkt dat de afwijkingen
ongeveer 4.7 [nm] per uur te bedragen. Voor de meting van de proefopstelling (zie
bijlage C).

5.7 Totale afwijking
De eis ten aanzien van de drift van de opstelling is maximaal 10 [nmlhr] en 100
[nm/K]. De drift van het optisch systeem bedraagt 4,7 [nmlhr], hier moet nog de drift
van de termische Ius aan worden toegevoegd. Dit wordt uitgewekt in het volgende
hoofdstuk.
De eis ten aanzien van de nauwkeurigheid van de opstelling is 10 [nm], waarbij de
onnauwkeurigheid ten gevolge van de drift buiten beschouwing blijft (ceteris Pari
bus). De afwijkingen die optreden als gevolg van de onnauwkeurigheid van het refe
rentie meetsysteem zijn opgebouwd uit de volgende fouten.

• abbe fouten
• cosinusfout
• niet lineairiteitsfouten
• brekingsindex variaties
• vlakheid van de spiegel

De afwijkingen veroorzaakt door de abbe fouten, cosinusfouten en brekingsindex
variaties zijn door de toepassing van een goede constructie te verwaarlozen. Over
blijven dan de afwijkingen veroorzaakt door de niet lineairiteitsfouten en de onvlak
heid van de spiegel. De afwijking van de niet lineairiteiten in het meetsysteem be
draagt 4,7 [nm].

Dit betekend dat de afwijkingen veroorzaakt door de onvlakheid van de spiegel en de
overige afwijkingen in de opstelling samen niet meer dan 5,3 [nm] mogen bedragen.
Afwijkingen in de opstelling kunnen hierbij onder andere worden veroorzaakt door
temperatuursgradienten.
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In het vorige hoofdstuk komt naar voren dat de meetspiegel een zeer nauwkeurige
verplaatsing opgelegd moet krijgen. Dit om cosinusfouten te vermijden en afwijkin
gen veroorzaakt door de onvlakheid van de meetspiegel te minimaliseren. De opge
legde verplaatsing moet hierbij een translatie maken in verticale richting. De bewe
ging moet in de verticale richting zijn omdat de te meten instrumenten ook in de
verticale richting werken. Bij deze beweging moeten de parasitaire bewegingen (de
translaties in de andere richtingen en rotaties) van de meetspiegel klein zijn. Om deze
parasitaire bewegingen te minimaliseren wordt gebruik gemaakt van een nauwkeuri
ge rechtgeleiding.

6.1 De rechtgeleiding
De constructie van de rechtgeleiding bepaalt in hoge mate de nauwkeurigheid van de
kalibratie opstelling en vormt daarmee samen met het referentie meetsysteem het hart
van de opstelling. Dit komt doordat de constructie van de rechtgeleiding de thermi
sche Ius vastlegt en de scheefstand van de meetspiegel bepaald. Voor het opleggen
van de translatie met een nauwkeurige rechtgeleiding zijn meerdere principes moge
lijk. Hiervan zijn de volgende beschouwd.

• rechtgeleiding met elastische elementen
• statisch bepaalde rol- of glijgeleiding
• geleiding met luchtlagers

Voor de te behalen nauwkeurigheid is een hysterese vrij en wrijvingsloze constructie
gewenst, waardoor geen virtuele spelingen in het systeem overblijven[71• Virtuele
spelingen verminderen namelijk de reproduceerbaarheid van de constructie en daar
mee de nauwkeurigheid van de kalibratie. Door de wens om een wrijvingsloze gelei
ding te gebruiken blijven geleidingen met elastische elementen en geleidingen met
luchtlagers over als opties voor de rechtgeleiding.

Lucht lagers hebben als nadeel dat er een extra voorziening aan de constructie moet
worden toegevoegd voor de aanvoer van luchtdruk, die tevens een zeer stabiele
luchtdruk moet leveren. Verder is er nog weinig ervaring met luchtlagers onder dy
namische omstandigheden en zijn de bewerkingskosten voor de lagervlakken hoog.

Doordat het een beweging met een zeer kleine slag betreft zijn elastische elementen
in de constructie zeer goed toepasbaar. Het toepassen van elastische elementen vormt
een eenvoudige oplossing die de gewenste nauwkeurigheid kan bereiken en vormt
daarmee een logische keuze.

De rechtgeleiding gevormd door elastische elementen kan op verschillende manieren
worden opgebouwd. Beschouwd zijn de geleidingen opgebouwd uit:

• vijf sprieten, die ieder een vrijheidsgraad vastleggen
• een parallellogram van twee bladveren
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6.1.1 Vijf sprieten
De constructie met vijf sprieten wordt uitgevoerd met drie sprieten in een vlak ver
bonden door een starre bus met twee sprieten in een evenwijdig vlak [7]. In het vlak
staan de sprieten onder een hoek van 1200 ten opzichte van elkaar tangentieel aan de
starre bus, hierdoor worden drie vrijheidsgraden vastgelegd. De twee sprieten in het
andere vlak leggen de overgebleven rotaties vast.

Figuur 6.1, rechtgeleiding met sprieten Figuur 6.2, drie sprieten in een vlak

De rechtgeleiding opgebouwd door vijf sprieten (zie Figuur 6.1) is statisch bepaald,
hysterese vrij en wrijvingsloos. De constructie is statisch bepaald doordat de vijf
sprieten ieder slechts een vrijheidsgraad vastleggen en dus samen vijf van de zes
vrijheidsgraden vastleggen. De overgebleven zesde vrijheidsgraad blijft vrij en vormt
daarmee de translatie richting van de geleiding. De sprieten leggen slechts een vrij
heidsgraad vast omdat ze in een richting stijf zijn terwijl ze in aIle andere richtingen
sprieten slap zijn. Omdat de sprieten in het elastische gebied van het materiaal wor
den vervormd ontstaat er geen hysterese en van wrijving is ook geen sprake.

De geleiding opgebouwd uit vijf sprieten is, zoals reeds opgemerkt, statisch bepaald,
hysterese vrij en wrijvingsloos. Maar door het toepassen van vijf sprieten is de sym
metrie in het vlak met de twee sprieten verloren gegaan. Dus ten behoeve van de
symmetrie in de constructie kan men kiezen om de geleiding op te bouwen uit zes
sprieten. De constructie is dan enkelvoudig overbepaald en weI de rotatie om de z-as
wordt twee keer vastgelegd. Om deze overbepaaldheid kwijt te raken kan deze rotatie
vrij geven in de bus die de sprieten verbind door deze aIle vrijheidsgraden door te
laten geven behalve de rotatie om de z-as. Deze bus wordt daarmee torsie slap terwijl
de stijfheid in de andere richtingen behouden blijft. Een andere manier die wordt
toegepast om de zorgen dat de overbepaaldheid nauwelijks invloed heeft is door het
geheel van twee lagen met sprieten en de starre bus uit een stuk materiaal uit te voe
ren (monoliet), waardoor materiaaleigenschappen en verschil in afmetingen te ver
waarlozen zijn en daarmee het effect van de overbepaaldheid geminimaliseerd wordt.

Voordelen van de rechtgeleiding met sprieten zijn:
• Het thermisch centrum valt samen met de symmetrie-as. Hierdoor blijft de

as van bewegen bij homogene uitzettingen exact op zijn plaats.
• Door de rechtgeleiding onder het massamiddelpunt aan te drijven wordt

geen extra moment aan de constructie toegevoegd. Hierdoor kan ook bij
dynamisch gebruik een zuivere translatie opgelegd worden, zonder daarbij
extra momenten en dus rotaties in te leiden.

Deze rechtgeleiding heeft weI een parasitaire beweging als nadeel: Een kleine rotatie
om de z-as. Deze rotatie is het gevolg van een schijnbare verkorting van de sprieten
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als gevolg van een translatie in de z-richting. De maximale grote van de rotatie bij
een verplaatsing door het bereik in de z-richting met een schijnbare verkorting van
& is [7]:

& Z2 15.10-3

,1m=- met: &=06·-=06· =6·1O-4 [mm]
'Y r' , L ' 15

6.10-4

,1<p = = 4.10-5 [rad]
15

Hierin is <p de hoekverdraaiing van de geleiding om de verticale as in [rad].

Deze kleine rotatie Jigt in het vlak van de meetspiegel en heeft daarom een te ver
waarlozen invloed op de nauwkeurigheid van de meting.

6.1.2 Parallellogram van bladveren
Een ingeklemde bladveer is aIleen stijf in zijn vlak, hierdoor legt een bladveer drie
vrijheidsgraden vast. De drie richtingen van de bladveer waarvan de vrijheidsgraden
niet vast Jiggen zijn de rotatie om een as evenwijdig aan de inklemming, de beweging
loodrecht op het vlak en de torsie van het vlak (Zie Figuur 6.3).

.- ,.. ,
: ,
: ..... .l...~~ los
: I... ,
.-~

17 v~t
Figuur 6.3, Vrijheidsgraden van een bladveer

Een rechtgeleiding uit bladveren kan gevormd worden door met een starre verbinding
een paraIleIlogram van twee bladveren te maken (Zie Figuur 6.4). De twee bladveren
leggen samen vijf vrijheidsgraden vast, waarbij er tevens een vrijheidsgraad dubbel
is vastgelegd. De overgebleven zesde vrijheidsgraad is een translatie, waardoor dus
een rechtgeleiding gevormd is. De constructie is echter weI enkelvoudig overbepaald,
want een rotatie is twee keer vastgelegd. Het effect van deze overbepaaldheid wordt
geminimaliseerd door het geheel uit een stuk materiaal te maken (monoliet). Dit
betekend dat het geheel gemaakt moet worden met behulp van draadvonken.

I
Figuur 6.4, parallellogram van bladveren
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Voordelen van de geleiding zijn:
• ondanks dat het gevonkt moet worden is de geleiding eenvoudig te maken.

Nadelen van deze rechtgeleiding zijn:
• De paraIleIlogram zal geen zuivere translatie maken, want door een ver

plaatsing in de bewegings richting hebben de bladveren een schijnbare
verkorting. De translatie in de opgelegde richting heeft daardoor een kleine
translatie in een andere richting tot gevolg. Deze parasitaire beweging is
zeer klein en in het vlak van de spiegel en zal hierdoor dus weinig invloed
hebben.

• Voor de nauwkeurigheid van de bladveren is het belangrijk om in beide
bladveren dezelfde kraehten in te leiden. Dit betekent dat de positie van de
kracht inleiding van de aandrijving zo moet plaatsvinden dat de resulteren
de krachten op de bladveren gelijk zijn. Deze positie is echter niet constant
bij verschillende opgelegde verplaatsingen. De positie van de optimale
krachtsinleiding is namelijk verschillend bij statische meting en bij dyna
mische meting en varieert tevens bij een verplaatsing van de middenstand
naar de uiterste stand van de geleiding. De optimale inleiding van de
kracht is dus niet voor heel het gebied van bewegen in het massamiddel
punt van de constructie, waardoor bij dynamisch gebruik extra momenten
worden ingeleid en beide bladveren niet meer dezelfde krachten door te
leiden hebben (zie bijlage D).

• Door homogene uitzettingen zal de meetspiegel een translatie uitvoeren,
doordat het thermisch centrum van de geleiding niet in het hart van de
spiegelligt.

6.1.3 Keuze rechtgeleiding
Heide bovengenoemde varianten zullen gemaakt moeten worden met behulp van
draadvonken. Het is eehter goedkoper om de relatief dunne sprieten te vonken dan de
bredere bladveren te vonken. Verder is de rechtgeleiding met de sprieten door zijn
symmetrie en de juiste plaats van het thermisch centrum nauwkeuriger dan de recht
geleiding met de bladveren. Door deze voordelen is gekozen voor de construetie van
de rechtgeleiding met sprieten. De eonstructie met de sprieten wordt opgebouwd met
zes sprieten, waarbij twee maal drie sprieten gekoppeld worden door een bus die de
torsie vrij laat (zie paragraaf 6.2.5).

6.2 Bepaling van de eigenschappen van de sprieten
Van het gekozen type rechtgeleiding moeten de eigenschappen worden bepaald. De
stijfheid is hierbij van groot belang. De rechtgeleiding moet namelijk in aIle richtin
gen zeer stijf zijn behalve in de bewegingsrichting, waar juist een lage stijfheid ge
wenst is. Want hoe stijver de constructie hoe beter de positie vast ligt en dus hoe
groter de te behalen nauwkeurigheid is. Tevens liggen de eigenfrequenties hoger bij
een stijvere constructie. In de bewegingsrichting moet de geleiding echter niet stijf
zijn, want dat is juist de richting waarin zonder veel moeite bewogen moet worden.
Kost dit weI veel kracht en energie dan gaat dat onherroepelijk gepaard met onge
wenste vervormingen in de rest van de construetie wat leidt tot onnauwkeurigheden.
Vervolgens wordt de stijfheid in de bewegingsrichting geleverd door de aandrijving,
zodat ook in deze richting de positie nauwkeurig vastligt. (De berekeningen van de
stijfheden volgen in paragraaf 6.2.1)
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Naast de bepaling van de stijtbeid is de keuze van het te gebruiken materiaal van
groot belang, omdat dit samen met de afmetingen de eigenschappen van de sprieten
bepaalt. En deze bepalen op hun beurt weer de eigenschappen van de geleiding.

6.2.1 De stijfheid van de geleiding
De stijtbeid van de geleiding wordt bepaald door de sprieten. Deze sprieten hebben in
de lengterichting een zeer hoge stijtbeid ten opzichte van de andere richtingen. Dit is
een eis aan sprieten om te bewerkstelligen dat sprieten ieder maar een vrijheidsgraad
vastleggen. De verhouding van stijtbeid in de trek en de dwars richting is niet onein
dig op te voeren, want de sprieten moeten nog voldoende sterkte bezitten om de
verplaatsingen op te kunnen vangen.

Verder is het dynamisch gebruik van de geleiding mede bepalend voor de eisen aan
de stijtbeid van de geleiding en de sprieten. De geleiding moet een translatie met 100
[Hz] kunnen uitvoeren. Hierbij moet gezorgd moet worden dat de geleiding niet in
een eigentrilling raakt, waardoor een ongecontroleerde beweging ontstaat. Dit bete
kent dat de eerste eigenfrequenties van de rechtgeleiding boven de hoogste frequentie
van bewegen (=100 [Hz]) moet liggen. De eerste eigenfrequentie in een bepaalde
bewegingsrichting van een construetie wordt bepaald door de bewegende massa en
de stijtbeid van de construetie in de betreffende richting volgens [7]:

1~f = -. ->100 [hz]
o 2n m

De bewegende massa (m) ligt vast en wordt bepaald door de massa van de bus die
twee membranen met de drie sprieten koppelt en door de massa van de meetspiegel.
Bij bekende massa moeten de stijtbeden in de verschillende richtingen groot genoeg
zijn om daarmee de eigenfrequenties boven de hoogste frequentie van bewegen te
leggen. Deze stijtbeden worden bepaald door de stijtbeden van de sprieten.
De massa van de bewegende delen is opgebouwd uit de massa van de meetspiegel en
de massa van de verbindingsbus, waarbij de massa van de sprieten verwaarloosd mag
worden. Voor een totale massa van 100 [gr] moet de geleiding loodrecht op de aan
drijfrichting minstens een stijtbeid hebben van:

De stijtbeid in de aandrijfrichting moet minstens net zo groot zijn, maar deze wordt
bepaald door de aandrijving en niet door de geleiding.

6.2.2 Steride
De sterkte van de sprieten wordt bepaald door de toelaatbare spanning van de sprie
ten. Deze wordt bepaald door het gebruikte materiaal. Hierbij moet gekeken worden
naar de toelaatbare spanning bij vermoei'ng omdat de sprieten veel bewegingen moe
ten maken. De optredende spanningen in de sprieten moeten beneden de toelaatbare
spanning van het materiaal liggen. Deze optreden spanningen worden veroorzaakt
door elastische vervorrningen van de sprieten. Dus de optreden spanningen binnen
het bereik worden bepaald door de dimensies van de sprieten en de opgelegde ver
plaatsingen.

6.2.3 Materiaalkeuze
De keuze van het materiaal bepaalt de toelaatbare spanning, maar bepaalt ook de
warmtegeleidingscoefficient. Uitzettingsverschillen in de sprieten, waardoor onge-
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wenste rotaties en of translaties ontstaan, veroorzaken direct een onnauwkeurigheid
van de rechtgeleiding. Deze uitzettingsverschillen ontstaan door temperatuur gra
dienten in de opstelling oftewel plaatselijke variaties van de temperatuur in de op
stelling. Het is dus zaak om de effecten van temperatuursgradienten te minimaliseren.
Want deze gradienten kunnen niet door de constructie worden gecompenseerd.

Door nu een materiaal te gebruiken met een hoge warmtegeleidingscoefficient wor
den verschillen in temperatuur in de geleiding snel door het materiaal vereffend,
waardoor verschil in uitzettingen van de sprieten geminimaliseerd wordt. Dus de
uitzettingscoefficient (a) samen met de warmte geleidingscoefficient (A) zijn belang
rijk bij de keuze van een materiaal met betrekking tot de thermische gevoeligheid
voor gradienten. Voor verschillende materialen is dit in onderstaande tabel uitgezet[81.

Tabel 6.1, Thermische gevoeligheid veer gradienten

Materiaal p a A alA
[kglm3

] [11K] [W/mK] [l/W]
.103 .10-6 .10-6

Staal 7,8 12 45 0,27
Aluminium 2,7 24 220 0,11
Graniet 2,6 6,0 1,3 4,6
Al-keramiek 3,8 7,0 29 0,24

De factor alA karakteriseert de thermische gevoeligheid van materialen voor gra
dienten. Uit de tabel blijkt dat aluminium het ongevoeligste is voor de gradienten. De
materialen Graniet en keramiek zijn ter aanvulling van de tabel, want deze zijn door
hun lage rekgrens niet te gebruiken voor de elastische elementen.

Aluminium heeft voor deze constructie een zeer gunstig materiaal met betrekking tot
thermische gradienten, het heeft een aanvaardbare toelaatbare spanning en het is
goedkoop. Hierdoor is in dit ontwerp gekozen om te werken met aluminium. Door nu
de sprieten en de delen waar de sprieten aan vast zitten van hetzelfde materiaal te
maken, zijn er geen uitzettingsverschillen tussen de verbindingsvlakken onderling en
dus ook geen microslip. Hierdoor blijft de krachtdoorleiding eenduidig bepaald.

Aluminium heeft ten opzichte van bijvoorbeeld staal een lage toelaatbare spanning en
een lage stijfheidsmodulus (factor 1/3). Door deze lagere stijfheidsmodulus zullen de
elastische delen wat dikker uitgevoerd moeten worden om dezelfde stijfheid te halen.
Dit laatste betekent weI dat de relatieve spreiding in de dimensies van de verschillen
de sprieten, als gevolg van fabrikage onnauwkeurigheid, minder zal worden. De
fabrikage onnauwkeurigheid voor draadvonken is ongeveer 0.01 [mm]. En deze
onnauwkeurigheid gaat relatief zwaarder in de dimensies en dus in de stijfheden van
de sprieten meerekenen. Bij sprieten met een dikte van 0.05 [mm] dan bij sprieten
met een dikte van 0.5 [mm].

Ais uit berekening blijkt dat voor bepaalde onderdelen de toelaatbare spanning van
Aluminium tegen vermoe"ing niet hoog genoeg is voor de gewenste beweging, dan
moet een ander materiaal gekozen worden. Een goed altematief hierbij is het werken
met veren staal. Dit heeft een aanzienlijk hogere toelaatbare spanning, maar weI een
lagere warmtegeleidingcoefficient.
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6.2.4 Berekening van de dimensies van de sprieten
De dimensies van de sprieten kunnen nu berekend worden rekening houdend met
gewenste stijfheden. Bij de berekening liggen enkele parameters vast door de con
structie van de rechtgeleiding en andere moeten worden gekozen, waama door een
iteratief proces de beste waarde voor de verschillende parameters gekozen zal wor
den. De berekening van de sprieten in de rechtgeleiding is te vinden in Bijlage E.

De dimensies van de aluminium sprieten zien er na de berekening als voIgt uit:
• lengte spriet =15 [mm]
• breedte spriet =0.5 [mm]
• dikte spriet (membraan) =0.5 [mm]

De stijfheden die horen bij de totale geleiding zijn:
• Cx =Cy =3503 [N/mm]
• Cz =7.963[N/mm]

De maximaal optredende spanning in de sprieten bedraagt:
• crmax =14 [N/mm

2
]

De optredende spanning blijft ruim onder de toelaatbare spanning van aluminium bij
vermoei'ng (O'toelaatbaar 100 [N/mm2

]). Dus de sprieten zijn sterk genoeg om de elasti
sche vervorming door de opgelegde verplaatsing te ondergaan. En zijn zelfs in staat
om een grotere verplaatsing dan het maximale bereik op te vangen (± 200 [J.lm] zie
bijlage E).

De eigenfrequentie van de geleiding loodrecht op de aandrijfrichting ligt nu vast en
deze bedraagt:

1 ~ 1 ~35'1O'f =-. - =-. = 941[hz]
o 21t m 21t 0.1

Deze Jigt wederom ruim boven de eis en boven de hoogste frequentie van bewegen.
Er kunnen dus ook hogere frequenties van bewegen aangeboden worden aan deze
opstelling.

6.2.5 De torsie vrije bus
De torsie vrije bus, die het verbindingselement vormt tussen de twee membranen met
sprieten, wordt opgebouwd uit twee schijven verbonden door vier hoogkantige
schotten. Op de schijven kunnen de sprieten worden bevestigd. Terwijl de hoogkanti
ge schotten er voor zorgen dat de bus aIle vrijheidsgraden doorgeeft behalve de torsie
[7], daarom de naam torsie vrije bus. Door de ruimte die er ontstaat tussen de vier
schotten kan een afbuigspiegel geplaatst worden, die de laser bundels van de optiek
naar de meet- en referentie spiegel afbuigt (zie onderstaande figuur). Hierdoor komt
er onder de geleiding ruimte vrij om een aandrijving te plaatsen.

t(i? WPA Precision Engineering 27



Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren 6 Constructie

Figuur 6.5, torsie vrij verbindingselement

De berekeningen van de stijfheden van de torsie vrije bus volgen in bijlage F.

De verbinding van de membranen van sprieten met de torsie vrije bus vindt plaats
met een lijmlaag en een aandrukring. Door de lijmlaag dun genoeg te maken door
hard aan te drukken wordt dit een stijve verbinding en is de lijrnlaag gemakkelijk in
staat om de kleine krachten door te geven. Aan de kant van de sprieten waar het
membraan aan het binnen huis vast zit gebeurt dit hetzelfde. De membranen worden
op het binnenhuis gelijrnd, aangedrukt door de drukbus waar tevens de bovenste
membraan op wordt gelijmd en deze wordt dan weer aangedrukt door een drukring
die tevens vast gelijmd zit. Voor de verschillende constructie onderdelen zie Bijlage
K.

6.3 Aandrijving
De aandrijving van de geleiding moet aan de volgende eisen voldoen:

• De aandrijving moet de geleiding een redelijk nauwkeurige verplaatsing
kunnen opleggen.

• Bereik ~ 30 [/lm]
• Dynamisch bereik minstens van 0 tot 100 [Hz].
• De frequentie en de slag moeten binnen hun bereik vrij op te leggen zijn.
• De nauwkeurigheid van de slag van aandrijving hoeft niet zeer hoog te zijn

aangezien het referentie meetsysteem zorgt voor de juiste meetwaarden.

Aan de hierboven genoemde eisen kunnen een aantal actuatoren voldoen. De meest
voor de hand liggende actuatoren worden hier besproken, waarna aan de hand van
bovengenoernde eisen mede en gelet op de prijs een keuze voor de actuator gemaakt
wordt. De beschouwde actuatoren zijn:

• Piezo-elektrische actuatoren
• Duikspoel actuator

6.3.1 Piezo-elektrische actuatoren
Piezo-elektrische actuatoren werken op het principe dat piezo-elektrische kristallen
uitzetten onder invloed van een aangebrachte spanning. Door het stapelen van meer
dere kristallen is een slag haalbaar van enkele micrometers met een maximale fre
quentie van ( I [kHz]. De slag is direct afhankelijk van de spanning en niet van de
kracht die op de actuator werkt. Hierdoor is de verplaatsing eenvoudig in te stellen
door een spanningsregeling.
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6.3.2 Duikspoel actuator
Bij een duikspoel actuator wordt gebruik gemaakt van een spoel en een permanente
magneet. Door de spoel aan de geleiding te bevestigen en de permanente magneet aan
de vaste wereld te monteren is de massatoename van de bewegende delen minimaal.
Hierdoor kunnen met dit principe actuatoren een bandbreedte gehaald worden van ~

1 [kHz]. De maximale slag is frequentie afhankelijk, maar minimaal enkele micro
meters. Een nadeel van de duikspoel is dat om een nauwkeurige verplaatsing te be
werkstelligen een regel systeem nodig, wat het geheel relatief duur maakt.

6.3.3 Keuze actuator
In dit ontwerp is gekozen voor een piezo-elektrische actuator. De keuze is bepaald
door de eenvoud van de besturing van de piezo en het prijsvoordeel dat daarmee
bereikt wordt ten opzichte van de duikspoel actuator. De piezo moet een slag aan
kunnen van 30 [!-Im] en een voldoende grote stijfheid bezitten om de eigenfrequentie
in de bewegingsrichting hoog genoeg te leggen. De piezo die gebruikt is de P-841.20
van PI (zie Bijlage J). Deze piezo heeft een ingebouwd meetsysteem waardoor de
verplaatsing gemeten wordt en wordt teruggekoppeld. Hiermee wordt de positie
gecontroleerd met afwijking in de lineariteit van 0.1 tot 0.2 %. Door dit meetsysteem
is een behoorlijk nauwkeurig bekende verplaatsing op te leggen, waardoor in geval
len waar de nauwkeurigheid van de kalibratie minder belangrijk is de opstelling
zonder het referentie meetsysteem kan werken (stand alone).

De stijfheid van de piezo is Cp = 27 [N/Ilm]. En de overige kenmerken van de piezo
zijn te vinden in Bijlage J.
De warmte die door de piezo ontwikkeld wordt tijdens de meting is afhankelijk van
de frequentie van de aangeboden verplaatsing. De volgende relatie geldt voor deze
warmte ontwikkeling [9).

P z tan8·f ·C· U 2

Hierin is:
P =vermogen verlies oftewel warmte
tan 8 =de hoek van het verlies =0.05
f =0-100 [Hz]
C =capaciteit van de piezo =3.6 [nF]
U =voltage =100 [V]

Dit ingevuld in de vergelijking levert een maximaal vermogen dat gedissipeerd wordt
in de piezo bij maximale frequentie van 1,8 .10-4

[watt]. Ais al deze warmte opgeno
men wordt door het stalen huis van de piezo dan zal deze opwarmen volgens de
volgende vergelijking [2).

Q=m·c·L\T

Hierin is:
Q =de warmte die vrij komt door de piezo in [Joule]
m =de massa van het stalen huis, =39.10-3 [kg]
c =de soortelijke warmte van staal =460 [J/(kg·K)]
L\T =de temperatuursverandering van het huis in [K]
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Ais ter indicatie de totale warmte die vrijkomt in een meting van 15 minuten op de
hoogste frequentie alleen wordt opgenomen door het huis van de piezo dan zal deze
een warmte te verwerken krijgen van 15·60·1,8 ·10-4 =0,162 [Joule]. Dit ingevuld in
de vergelijking levert een temperatuurstijging op van het huis van 9.10-3 [K]. Dit is
een zeer kleine gradient in de constructie.

In werkelijkheid zal de warmte zich door heel de constructie verspreiden en zal dus
niet alle warmte door de piezo huis opgenomen worden, hierdoor zal de temperatuur
stijging nog kleiner zijn. Voor een meting van 15 minuten is de ontwikkelde warmte
zo klein dat hij geen schadelijk gradienten op zalleveren.

6.3.4 Bevestiging actuator aan de geleiding
De piezo is zeer gevoelig voor krachten die niet precies in de werkrichting van de
actuator worden ingeleid. Deze parasitaire krachten moeten daardoor geminimali
seerd worden. Tevens is het belangrijk om de geleiding slechts een verplaatsing op te
leggen in verticale richting, waarbij de parasitaire verplaatsingen of krachten moeten
worden geminimaliseerd. Een oplossing voor het hierboven genoemde is om tussen
de actuator en de geleiding een verbindingselement te bevestigen dat alleen de ver
plaatsing in verticale richting stijf doorgeeft, waarbij het element in andere richtingen
slap is waardoor het geen krachten doorgeeft en de parasitaire verplaatsingen kan
opnemen. Dit verbindingselement wordt gevormd door een spriet.
De eigenfrequentie in de richting van verplaatsing wordt bepaald uit een samenspel
tussen de spriet en de actuator. Daarom moet de spriet een hoge stijfheid bezitten
zodat het niet het niet teveel verlies aan stijfheid van de aandrijving teweeg brengt.
Doordat een extra stijve spriet gewenst is gekozen voor een verstijfde spriet zie
bijlage F [7]. De stijfheid van de spriet in lengte richting bedraagt Csz = 10 [N/J.lm].
Hiermee wordt de eigenfrequentie van de constructie in de verticale richting [7]:

f =_1.~c
o 21t m

eq

Met:

1

Hierin is:
ml =massa geleiding =100 gram
m2 = massa spriet en bewegende massa actuator = ± 5 gram

Dit ingevuld levert een eigenfrequentie in de bewegingsrichting van:
fe ~ 1335 [Hz].

6.4 Instellingen
Het is zeer moeilijk om de instrumenten die gekalibreerd moeten worden binnen een
nauwkeurigheid van 2 J.lm te plaatsen zonder het gebruik van een instelling. Dit is
weI gewenst want de geleiding is maar bestand tegen een verplaatsing van 30 J.lm
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plus een kleine marge. Nu kan de instelling zowel in de opstelling als in de houder
voor het instrument plaatsvinden. Aangezien meerdere instrumenten gekalibreerd
moeten worden zijn er meerdere houders nodig. Hierdoor is er voor gekozen om de
grofinstelling in de opstelling te laten plaatsvinden en niet in de houders, waardoor
de grofinstelling maar een keer uitgevoerd hoeft te worden.

Ook de optiek heeft een instelling nodig, want het is zeer belangrijk dat de laserbun
dels loodrecht op de meetspiegel invallen (cosinusfout). Om dit te bewerkstelligen
zijn alleen de hoekinstellingen van de optiek belangrijk. De nauwkeurigheid in X-, y
en z-richting zijn op maaknauwkeurigheid van de constructie te behalen dus is daar
verder geen instelling voor nodig.

6.4.1 Grofinstelling
De grofinstelling moet een slag kunnen maken van 5 mm. Dit is een zeer ruime slag,
omdat de fabrikage nauwkeurigheid van de houder en dus de te maken slag makke
lijk binnen de 1 mm gehouden kan worden. Maar de precisie taster die ontwikkeld is
heeft zelf ook een instelling om het focuspunt van een laserdiode op te zoeken. Hier
door ligt de lengte van het instrument niet geheel vast en is er gekozen voor een iets
ruimere grofinstelling. Voor de andere te kalibreren instrumenten kan worden vol
staan met een kleiner bereik van de instelling.

Voor de deze instelling is wederom gekozen voor het construeren met elastische
elementen, omdat ook hier de te behalen slag relatief klein is. Het elastisch element
dat gebruikt wordt is een gatschanier [71. Zie onderstaande figuur.

Figuur 6.6, grofinstelling met gatschanier

De berekening van het schanier is te vinden in Bijlage G. Het materiaal voor de
grofinstelling is staal, dit omdat staal een hogere sterkte bezit dan aluminium, waar
door de gewenste slag haalbaar is geworden. Het gebruik van een ander materiaal,
met betrekking tot uitzettingsverschillen, voor de instelling is geen probleem, omdat
de instelling zelf geen onderdeel is van de thermische Ius (zie bijlage A).

De aandrijving van de grofinstelling vindt plaats door een microspindel
(M-621,1O van PI). Deze kan een slag maken van 10 mm (zie Bijlage J ). De kleinst
haalbare stapgrootte die reproduceerbaar is met een microspindel is ± 2 J.Lm. Deze
stapgrootte is voldoende om goed in het meetgebied te komen van de kalibratie
opstelling. De spindel moet dan weI met een klein kracht voorgespannen worden,
zodat de speling in de spindel niet doorlopen hoeft te worden. Deze kracht hoeft maar
3 [N] te bedragen [9]. Dus zal de grofinstelling voorgespannen moeten worden tegen
de microschroef aan, waardoor de microschroef altijd aanligt tegen de grofinstelling
en de microschroef de juiste voorspanning krijgt om de stapgrootte van 2J.lm te halen.
De voorspanning wordt gerealiseerd met een eenvoudige trekveer. De benodigde
kracht die de veer moet leveren wordt dus opgebouwd uit de benodigde voorspan
kracht en de kracht nodig om de constructie tegen de microspindel te drukken. Dit is
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± 11,7 [N] (zie Bijlage I). De stijfheid van het contact tussen spindel en grofinstelling
wordt daarmee [7].

dP =4300.Rt .Pj[N/mm2 ]= 4300· 2.5t .3t =8417[N/mm2
]

dB
6.4.2 Instelling optiek

Voor de instelling van de optiek is zoals vermeld een instel mechanisme nodig dat de
drie onafhankelijke hoeken in kan stellen. Er is gekozen voor een eenvoudig mecha
nisme, waarbij de optiek op een plaat staat. Deze plaat heeft aan de onderkant in het
centrum een conusvormig gat waarmee hij rust op een kogeltje. Verder wordt de plaat
via een veer aangetrokken tot twee ste1schroeven, waar mee twee hoeken in te stellen
zijn. Tenslotte wordt de zijkant van de plaat via een veer aangetrokken tot een derde
stelschroef waarmee de derde hoek in te stellen is.

Figuur 6.7, instelmechanisme optiek

De veertjes moeten een kracht leveren die groot genoeg is om de wrijving in de
andere richting op te heffen, waardoor de positie eenduidig vastligt. De kogel geeft
dan de drie translaties door terwijl de stel schroeven de drie hoeken door geven.

6.5 Overig constructie elementen
Het geheel van rechtgeleiding, actuator en binnenhuis aan de ene kant en het te
kalibreren instrument aan de andere kant moeten eenduidig met elkaar verbonden
worden. Dit is gedaan met het zogenoemde huis. Het huis vormt hiermee de basis (of
vaste wereld) van de constructie.

Aan het huis zijn de volgende elementen bevestigd.
• de grofinstelling met gatschanier
• de houder voor de microspindel voor de grofinstelling
• de houder van de atbuigspiege1
• de nog nader te ontwerpen houder voor het te kalibreren instrument
• het binnenhuis, waarin de rechtgeleiding en de piezo zijn bevestigd
• het instel mechanisme voor de optiek

6.5.1 V-groeven
De houder voor de instrumenten moet nog ontworpen worden, maar de houder moet
in ieder geval het thermisch centrum op de symmetrie as van de constructie hebben.
Om uitzettingsverschillen tussen de houder en het huis niet te laten leiden tot een
verplaatsing van de houder ten opzichte van de meetspiegel, zijn in de top van huis
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drie v-groeven gemaakt die onder 1200 ten opzichte van elkaar staan. Drie kogeltjes
kunnen nu de verbinding vormen tussen de houder en de drie groeven. Deze groeven
staan radiaal en zorgen er gezamenlijk voor dat bij uniforme uitzettingen het instru
ment netjes op zijn plaats blijft, doordat de kogeltjes gewoon mee rollen bij uitzettin
gen.

6.5.2 Bevestiging binnenhuis in huis
Nadat door de grof instelling de meetspiegel binnen het bereik van het instrument is
gebracht moet het binnenhuis met de geleiding in het huis worden bevestigd. Door
het binnenhuis in het vlak van de meetspiegel vast te zetten wordt bereikt dat de
thermische Ius directer en korter wordt. Hierdoor hebben uitzettingen niet veel in
vloed, omdat hierdoor de rest van de geleiding van de referentie spiegel af beweegt,
maar de spiegel zelf stH staat ten opzichte van het huis en dus ten opzichte van de
houder van het te kalibreren instrument.

In het huis bevinden zich vijf nokjes. Bovenin het huis in het vlak van de v-groeven
bevinden zich drie nokjes die onder 3 x 1200 zijn verdeelt. Onderin bevinden zich
nog twee nokjes onder 2 x 1200 verdeelt. Bij het vastzetten van het binnenhuis in het
huis wordt bovenin door een elastisch wandje een verplaatsing opgelegd aan een
nokje. Hierdoor wordt het binnenhuis vastgeklemd tussen de drie nokjes. De binnen
bus kan nog weI makkelijk roteren. Door nu onderin het huis een kracht op te leggen
aan het binnenhuis, waardoor deze tegen de twee nokjes wordt aangedrukt en blijft
aangedrukt kan de binnenhuis ook niet meer roteren en ligt de binnenhuis vast te
opzichte van het huis. De onderst kracht moet groot genoeg zijn om te zorgen dat het
binnenhuis aan blijft liggen tegen de nokjes, maar moet klein genoeg zijn zodat bij
uitzettingsverschillen het binnenhuis onder kan glijden ten opzichte van de nokjes.
Hierdoor blijft de positie bovenin vastliggen.

6.5.3 Spiegelhouder
De afbuigspiegel zorgt ervoor dat de laser bundels vanuit de optiek netjes onder 900

afgebogen worden naar de meetspiegel. De vlakheid van deze spiegel is zoals reeds
eerder vermeldt zeer belangrijk. Het is daarbij belangrijk ervoor te zorgen dat uitzet
tingsverschillen tussen het Aluminium en het glas niet tot hoge spanningen in het
glas leiden, die onvlakheden als gevolg hebben. Daarom is ervoor gekozen een elas
tisch element in de houder toe te passen die de uitzettingsverschillen opvangt (zie
onderstaande figuur).

Figuur 6.8, houder afbuigspiegel

Het gatschanier in de houder zorgt ervoor dat het element in dwars richting stijf
verbonden zit met de spiegel. Maar in de verticale richting is het bovenste gedeelte
van de houder slap verbonden met de rest van de houder, waardoor uitzettingsver
schillen niet tot spanningen in het spiegelend oppervlak leiden. Onderin staat de
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spiegel op twee nokjes en tegen twee nokje die allemaal iets uit elkaar staan. Hier
door worden ook klein spanningen opgewekt in het glas en in de houder bij uitzet
tingsverschillen. Maar deze spanningen zitten ver van het spiegelend oppervlak
waardoor ze de vlakheid van dit oppervlak niet te veel zullen aantasten. De bereke
ning van de stijfheden van de houder met zijn gatschanier zjjn te vinden in Bijlage H.

6.6 Onnauwkeurigheidsanalyse constructie
Voor de drift van de opstelling is de drift in de optiek reeds beschouwd. Wat over
blijft is de drift in de thermische Ius. Deze wordt veroorzaakt door de uitzetting van
meetspiegel. Dit bedraagt:
&=~T·a·L=O,I·lO-6 .8.10-3 = 0,8[nm]

Hierin is

• a
• ~T

• L

= de uitzettingscoefficient van glas = 1.10-6 [mIK]

= De variatie in de temperatuur in een meting van 25 min.= 0,1 [K]
= de dikte van de spiegel = 8 [mm]

De overige drift die onstaat in de houder en het contctvlak tussenhouder en opstelling
moet hierdoor minder zijn dan 4,5 [nm].

Vervolgens leiden een plaatsfout van de krachtsinleiding van 0,1 [N] en een kracht in
de dwars richting van 1% van de lengte richting samen tot een rotatie van de gelei
ding van (zie Bijlage E):

0,23.10-7 [rad]

Dit is een te verwaarloosbare klein rotatie fout. De cosinusfout die hierdoor ontstaat
is te verwaarlozen klein. Verder worden aIle homogene thermische effecten gecom
penseerd, waardoor daar ook geen onnauwkeurigheden door ontstaan.
Dus de bijdrage aan de onnauwkeurigheid van aIle overige factoren die invloed
hebben op de nauwkeurigheid van de opstelling, zoals onder andere de gradienten en
de vlakheid van de spiegels, moeten samen mider dan 10-5,7-0,8 =3,5 [nm] bedra
gen. Hierdoor kunnen de gradienten nog vervelend zijn voor de nauwkeurigheid.
Door de ruimte van de opstelling goed af te schermen zal deze onnauwkeurigheid
klein worden ten aanzien van bovengenoemde marge, mede gezien de kleine warmte
die in de opstelling zelf vrij komt. Hierdoor wordt volgens de berekeningen aan de
eis ten aanzien van de nauwkeurigheid voldaan.

Nadat de constructie bij de CTD aan de Technische Universiteit Eindhoven gemaakt
is zal uit metingen moeten blijken dat de constructie ook werkelijk aan de gestelde
eisen voldoet.
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7 Conclusies en Aanbevelingen.

7.1 Conclusies
In de kalibratieopstelling wordt het referentie meetsysteem gevormd door een la
serinterferometrie systeem. Hierbij wordt de verplaatsing aan de meetspiegel opge
legd door een combinatie van een piezoactuator en een rechtgeleiding, gevormd door
de constructie met zes sprieten. Volgens de berekeningen is de totale opstelling in
staat om aan de gestelde eisen aan het ontwerp te voldoen. Tevens kunnen er bij de
dynamische kalibraties grotere frequenties gehaald worden (van minstens 500 [Hz])
en dit was een van de wensen voor het ontwerp. En mede door het toepassen van
elementen die reeds binnen de sectie beschikbaar zijn, vallen de kosten van de totale
opstelling relatief laag uit.

7.2 Aanbevelingen
De opstelling voldoet volgens berekeningen aan gestelde eisen, maar als de opstelling
gemaakt is moet dit door uitvoerige metingen nog geverifieerd worden.

Verder moet men bij het ontwerpen van houders van de instrumenten rekening hou
den met de thermisch Ius. Men moet hierbij de houder zo ontwerpen het instrument
door uniforme thermische effecten niet van de meetspiegel afbeweegt. Dit kan men
bereiken door het toepassen van materiaal compensatie in deze thermische Ius, waar
bij bereikt wordt dat de houder net zoveel uitzet als het instrument.
Bij het ontwerpen van de houders moet men er tevens voor zorgen dat het thermisch
centrum van de houders samenvalt met het thermisch centrum van de opstelling.
Hierdoor blijft het instrument in het horizontale vlak mooi op zijn plaats.
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Bijlage A, Thermische Ius

Bijlage A

38

De thermische Ius wordt gevormd door het materiaal dat door uitzettingen de meet
waarde kan beYnvloeden. Ais materiaal zich buiten de thermische Ius bevindt dan
wordt hun uitzetting gewoon gemeten en dat leidt dus niet tot meetfouten. Bij metin
gen in het nanometergebied kunnen kleine uitzettingen in de meetlus al tot onaan
vaardbare afwijkingen in de meetwaarde leiden, daarom moet de thermische Ius zo

Thennische Ius
instrument

Thennisch Ius
meetsysteem

M-=AT-L·a

Figuur 1, grote thermische Ius

klein mogelijk gehouden worden.
In het hierboven weergegeven schema staat de referentie spiegel van het referentie
meetsysteem ver van de meetspiegel. Hierdoor verandert de lengte tussen de meet
spiegel en de referentie spiegel door uitzettingen als gevolg van temperatuurvariaties.
Dus bij uitzettingen wordt in plaats van een onnauwkeurigheid van de instrumenten
te meten de uitzetting van de kalibratie opstelling gemeten. Om deze reden is de
opstelling niet zonder meer te gebruiken bij de zeer nauwkeurige kalibraties in het
nanometergebied.

Thertnische Ius
instrument

Thennisch Ius
meetsysteern

Figuur 2, kleine thermische Ius

In deze figuur ligt de referentie spiegel van het meetsysteem in het vlak van de meet
spiegel, hierdoor is de zogenaamde thermische Ius kort. Dit systeem is daarmee
relatief zeer ongevoelig voor variaties in de temperatuur en uitermate geschikt voor
de zeer nauwkeurige kalibratie methode.
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Bijlage B, Materiaalcompensatie

Bijlage B

Door het toepassen van materiaalcompensatie kan de afstand tussen twee objecten A
(de referentiespiegel) en B (de middenstand van de meetspiegel) constant gehouden
worden, doordat de lengte veranderingen in de keten van A naar B opgeteld nul is
(zie onderstaande figuur). Dit kan men bewerkstelligen door gebruik te maken van
materialen met een verschillende uitzettingscoefficH~nten.

Lt, al A B

~_L~
L3,a3

Figuur 1, Compensatie lengte

L2,a2

In bovenstaande figuur moet dus gelden dat L onveranderd blijft ondanks homogene
temperatuursvariaties. Hierbij moet dan gelden:

&=~T.(LI '(XI +L3 '(X3 -L2.(XJ=O

~ L I '(XI +L2 '(X2 =L3'(X3

Hierin is:
(X =de uitzettingscoefficient van het materiaal
L =de lengte van het materiaal
~T =de verandering in de temperatuur

Door een juiste keuze van de materialen met hun uitzettingscoefficienten kan men
bereiken dat de afstand van A naar B constant is ondanks homogene variaties in de
temperatuur.
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Bijlage C, Thermische drift in de optiek

Bijlage C

Bij de meting van de drift van de optiek is een proefopstelling van het meetsysteem
gemaakt. Deze is zo geplaatst dat de meetspiegel en de referentiespiegel een en de
zelfde spiegel zijn. De meting is uitgevoerd op het meetlab van de sectie Precision
Engineering. De meetopstelling heeft een paar uur aangestaan en resultaat is te zien
in de grafiek op de volgende pagina.

Nadat de opstelling een tijd heeft aangestaan en alles is opgewarmd, is de drift gere
duceerd tot [4,7 nm/hr]
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Bijlage D, krachtsinleiding in de bladveren

Berekening van de krachten in de bladveren

••••Yo
B

Meetspiegel

Fb

Bladveer A

~ Bladveer B ...... ---.,

Aandrijfkracht Fp
b :............ -..~........................... . ~

Fa

Figuur 1, paraIleIlogram van twee bladveren

De nu volgende berekeningen gelden voor het krachtenspel in de spiegelhouder. De
bladveren zijn hier van los gekoppeld.

Som van de krachten horizontaal: LK = O;Ka+Kb= O==> Ka = -Kb (v 1)

Som van de krachten verticaal: LF= O;Fa+Fb+Fp = Fm+Fz (v 2)

Som van de momenten om punt B:

LM =O;Ma+Mb+Ka·L+Fp·a+(Fm+Fz). b=O (v 3)

We willen Ka = Kb, zodat beide bladveren hetzelfde vervonnen. Dit geldt aIleen als
Ka=Kb=O. Verder geldt door de randvoorwaarden uit de bladveren en doordat de
bladveren door de symmetrie dezelfde vervonningen ondergaan dat:

Fa=Fb

Ma = Mb = _F_a_·L---=.:;bla=dv~r
2

Dit Invullen levert:
uit2:==> Fp+2· Fa = (Fm + Fz)

uit3:==> 2·Ma =-Ka.L-Fp.a-(Fm+Fz)· b

uit3·==> Fa·L =-Fp·a- (Fz+Fm). b-Ka·L. bladvr
L .(Fm+Fz-Fp) ( )uit4&6:==> Fp·a = bladvr -b· Fm+Fz -Ka·L

2

(v 4)

(v 5)

(v 6)

(v 7)

De kracht opgewekt door de het versnellen van de massa (Fm) is afhankelijk van de
beweging die de spiegelhouder maakt (=de massa). Doordat we in het frequentie
gebied van 0 tot 100 [Hz] zitten zal deze kracht niet constant zijn, maar afhankelijk
van de frequentie. Want deze frequentie bepaalt de grootte van de versnellingskrach
ten en bepaald tevens de richting van de krachten. Verder zullen door uitzettingen als
gevolg van homogene temperatuursvariaties de afstanden a en b niet constant zijn.
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Door de hierboven genoemde feiten is het onmogelijk om voor heel het frequentiege
bied de aandrijfkracht zo in te leiden dat de beide bladveren dezelfde krachten te
verwerken krijgen. En dus is van een zuivere translatie dan ook geen sprake. De
ideale plaats om Fp in te leiden wordt.

Lbladvr . (Fm+Fz-Fp) b· (Fm+Fz) Ka·L
uit 7 :~a=

2·Fp Fp Fp
(v 8)

Ais de massakrachten te verwaarlozen zijn en aan de eis Ka=O voldaan wordt, dan is
de beste plaats om de kracht in te leiden in het midden van de bladveer [7]. De hier
boven genoemde situatie ontstaat indien de bladveren van de geleiding in het verti
cale vlak staan, waardoor de massakrachten in een lijn liggen het punt van de mo
menten evenwicht. In de situatie waar de bladveren horizontaal liggen gaat deze
situatie niet op en is het dus niet vanzelf sprekend dat de krachten in het midden
ingeleid moeten worden. Want daarbij moet een gat in een van de bladveren zitten.

De beste a voor de middenstand van de beweging is nu te berekenen en daama valt
de rotatie fout te bepalen in de uiterste standen. Hiema zullen eerst waarde volgen
voor de variabelen uit vergelijking (v 8), waarbij gerekend is met een rechtgeleiding
met reele stijfheden.

Massa is 100 [gr][N]
[N]
[mm]
[mm]

= I
=1
=15
=15

Voor Fm geldt: 2 2 IF = 4· 1t . f . m .slag· -
m r 2

Deze is minimaal voor frO in de middenstand van het bereik.
Fm, min = 0 [N] Ais de parallellogram stil staat in de midden-
stand.
Fz
Fp,min
Lbladvr
b

Nu kan de afstand a bepaald worden uit vergelijking (v 9)waarvoor geldt dat
Ka=Kb=O:

a = -15 mm, dit is precies onder het massamiddelpunt.

De variabelen veranderen ais de positie en de snelheid van de beweging van de gelei
ding veranderd. Maar ook de vergelijking gaat niet meer op als geld: Ka = -Kb ~ O.
Want dan is ook Ma ~ Mb.

Voor de kracht in de bladveer Ka voIgt hiermee:

Ka = _ Lbadlvr . (Fm + Fz - Fp) _ b· (Fm + FZ)
2·L L

a·Fp

L (v 9)
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

De volgende waarde gelden volgen voor de variabelen in een uiterste stand:

Bijlage D

Fm,max
Fz
Fp,max
4ladvr

b
a
L

Invullen levert:

=0.6
= 1
= 1.9
= 15
= 15
= -15
= 15

[N] Teken afhankelijk van de bewegingsrichting
[N]
[N]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Ka = - 3.35 [N]

Met een stijfheid van de bladveren van Cx=5·1Q4 [n/mm] geeft dit een rotatie in het
systeem van:

Dit is natuurlijk zeer klein en nog toelaatbaar voor de te behalen nauwkeurigheid.
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Bijlage E, Berekeningen van de sprieten

Bijlage E

De berekeningen van de sprieten zijn uitgevoerd met het wiskunde pakket Maple.
De uitwerkingen zijn te vinden op de volgenden bladzijden.

Allereerst is uitgerekend hoe het krachtenspel is in een constructie met zes sprieten.
Hierbij zijn de variabelen nog niet ingevuld. In het tweede deel worden de stijf
heidsmatrices ingevuld met variabelen die op de dimensies en materiaalconstante van
de sprieten slaan. In het derde deel worden dan vervolgens de variabelen ingevuld.
Dit leidt dan tot de spanningen in de sprieten en de stijfheid van de constructie.

Dit laatste is gedaan in het ideale geval waar de kracht precies in het centrum aan
grijpt. Vervolgens is dit gedaan voor een kracht die een component heeft in een ande
re richting van 1 % van de kracht in de juiste richting. Tevens grijpt de kracht daarbij
niet geheel in het midden aan maar 0.1 [mm] in beide richtingen daarvandaan. Dit
laatste is een ruime marge met betrekking tot de maaknauwkeurigheid. Vervolgens is
er gekeken welke uitwijking de geleiding nog kan hebben voordat de maximale
spanning in het materiaal (aluminium) wordt bereikt tegen vermoeYng.

Tenslotte is de berekening nog een keer uitgevoerd, maar dan niet mat Aluminium
maar met veren staal.
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Krachten spel in de rechtgeleiding met sprieten.

> restart;
> with(linalg):
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace

Positie vectoren van de sprieten.

> Ps[1]:=vector([xs,O,-1/2*L]):
> Ps[4]:=vector([xs,O,l/2*L]):

Krachtvector van de piezo

> Fp:=vector([Fx,Fy,Fz]):

Positie vectoren van de kracht van de piezo.

Verplaatsings vector van de geleiding

T:= [Tx, Ty, TzJ

Rotatie matrix voor een rotatie van 120 graden

> R:=vector([RxIRy,Rz]):
> R120: =matrix(3, 3, [cos (Pi*2/3), -sin(Pi*2/3) I 0, sin(Pi*2/3) I cos (Pi*2/3), 0 , 0,0 , 1]

) :
> save 'R120.m';
> Ps[2]:=evalm(R120&*Ps[1]):
> Ps[3]:=evalm(R120 A2&*Ps[l]):
> Ps[5]:=evalm(Rl20&*Ps[4]):
> Ps[6]:=evalm(R120 A2&*Ps[4]):

Stijfheidmatices van de sprieten

> Cs[l] :=diag(csx,csy,csz,ksx,ksy,ksz):
> Cs[l] [l,6]:=csxksz:
> Cs[l] [3 , 4]:=cszksx:
> Cs[l] [4,3]:=cszksx:
> Cs[l] [6,l]:=csxksz:
> cs[l]:=eval(Cs[l]);

csx 0 0 0 0 csxksz
o csy 0 0 0 0
o 0 csz cszksx 0 0

cS I := o 0 cszksx ksx 0 0
o 0 0 0 ksy 0

csxksz 0 0 0 0 ksz
> cs[2] :=evalm(diag(Rl20,R120)&*Cs[l]&*diag(R120,R120)A(-l»:
> cs[3]:=evalm(diag(R120 , R120)A2&*Cs[1]&*diag(R120,Rl20)A(-2»:
> cs[4]:=eval(Cs[1]):
> cs[S]:=evalm(diag(R120 I R120)&*Cs[l]&*diag(R120 , Rl20)A(-1»:
> cs[6]:=evalm(diag(R120 , R120)A2&*Cs[1]&*diag(R120,R120)A(-2»:

Verplaatsing van de geleiding opgebouwd uit translaties en rotaties maal de positie
vector

> disp:= (T,R,P) ->
[op(convert(evalm(T+crossprod(R,P»,list»,op(convert(R,list»];
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disp := (T, R, P) ~ [op( convert( evalm(T+ crossprod(R, P)), list)), op( convert(R, list))]
> Ds:=[seq(disp(T,R,Ps[i]),i=1 •• 6)]:

Krachten zijn een produkt van de stijfheid en de verplaatsing

> FMs:=[seq(convert(map(simplify,evalm(cs[i]&*Ds[i]»,list),i=1 •• 6)]:
> Ftot: =convert (map (simplify, evalm(sum(' -FMs [i] [1..3]' , 'i' =1 •• 6) +Fp) ), list) :
> Mtot:=convert(map(simplify,evalm(sum('-FMs[i] [4 •• 6]+ crossprod( Ps[i],

-FMs[i] [1. .3])', 'i'=1. .6) + crossprod(Pp,Fp») ,list):

Krachten zijn een produkt van de stijfheid en de verplaatsing

> Nul:={seq(Ftot[i]=O,i=1 •• 3),seq(Mtot[i]=O,i=1 •• 3)}:

De oplossing voor het krachten spel

> Solution:=convert(solve(Nul,{Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz}),list);

[
1 -xp Fy + yp Fx 1 Fy 1 Fx 1 Fz

Solution:= Rz=- , Ty=- , Tx=- ,Tz=--,
6 xs2 csy + ksz 3 csx + csy 3 csx + csy 6 csz

4 zp Fx - xp Fz 4 zp Fy - yp Fz ]
Ry =- Rx =- ---------':....-.-'--....;..:.------

3 4 xi csz + csx L2 + 4 ksy + L2 csy + 4 ksx' 3 4 xs2 csz + csx L2 + 4 ksy + L2 csy + 4 ksx
> save 'Solution.m';
> assign(Solution);
> Ds:
> FMs:
> save 'FMs.m';
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As:= bsds

cszksx:=-Es*ds A3*bs/2/1s A2;

Is

1 Es bs ds3

ksx:=---
3

csz :=

csy:=Es*bs*ds/ls;

1 Es ds3 bs
cszksx := - ----

2 Is2

1 Es bs3 ds
csxksz :=----

2 Ii

Definitie van de constanten van de stijfheids matrix van de sprieten

1
Wz :=-bids

6

Es bs ds
csy:=

Is

1 2
Wx :=-bsds

6

Es bs3 ds
csx :=

Is3

ksx:=Es*bs*ds A 3/3/1s;

csxksz:=Es*bs A 3*ds/2/1s A2;

csx:=Es*bs A3*ds/ls A3;

ksz:=Es*bs A3*ds/3/1s;

csz:=Es*bs*ds A3/1s A3;

Wx:=1/6*bs*ds A2;

restart;
As:=bs*ds;

Wz:=1/6*bs A2*ds;

1 Es bs3 ds
ksz:=----

3 Is
> ksy:=Gs*bs*ds A 3/1s*(1/3-.21*(ds/bs)*(1-1/12*(ds/bs)A4»;

Gs bs ds3 [.!._.21 ds (
1

- i2 -::-:)J
3 bs

ksy := -------'---------'"
Is

[ > save 'constl.m';
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Bepaling van de stijfheden en spanningen bij bekende afmetingenen

> restart;
> with(lina1g):
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace
> read 'FMs.m';
> read 'R120.m';

Oproepen krachten in de sprieten

> Fs:=[FMs[1],seq(norma1(convert(eva1m(diag(R120,R120)A(-(i-l»&*FMs[i]),list»
, i=2 •• 3) ] :

Om van krachten naar rekken te komen moeten we de spanning uitrekenen

> sigma:=vector([-x*ls/Wz,l/As,-z*ls/Wx,-z/Wx,O,x/Wz]);

[
xIs 1 z Is z x ]

(J"- -- - -0
.- - Wz' As' - Wx' - Wx' 'Wz

> delta:=seq(eva1m(Fs[i]&*sigma),i=1 •• 3):
> read'constl.m';

Parameters

Lengte breedte dikte sprieten

> ls:=15;
> ds:=O.5;
> bs:=O.5;

Is := 15

ds:= .5

bs :=.5

Materiaal eigenschappen

> Es:=70e3;
> Gs:=28e3;

Es:= 70000.

Gs:= 28000.

Afmetingen geleiding zoals afstand tussen membranen en positie van de spriet

> L:=70;
> xs:=15;

L :=70

xs:= 15

Positie van de krachtinleiding van de piezo

> zp:=.l;
> yp:=O;
> xp:=.li

zp:= .1

yp :=0

xp:= .1

Kracht die geleiding te verdragen krijgt

> Fz:=30e-3*6*csz;

Fz:=.2333333333
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Kracht die de piezo te verdragen krijgt opgebouwd uit versnellingskrachten en
stijfbeidskrachten

> Fzl:=(lOO*2*pi)A2*75e-3*30e-6/2 + 30e-3*6*csz:
> simplify(R);

.6774655315

Parameters om de hoogste spanning in de sprieten te bepalen

> z:=-l;
> x:=l;

z:= -1

x:= 1

Parameters die een eventuele afwijking kunnen voorstellen

> Fy:=.Ol*Fz;
> Fx:=O;

Fy:=.002333333333

Fx:=O

De spanningen in verschillende sprieten
> simplify(delta[3]);

13.99951238
> simplify(delta[2]);

13.99745950
> simplify(delta[l]);

14.00305821

De stijfbeden van de sprieten

> csx,csy,csz;

1.296296296, 1166.666667, 1.296296296
> unassign('Tx', 'Ty','Tz','Rx', 'Ry', 'Rz'};

De verplaatsing als gevolg van een kracht
> Solution;

[Rz =.148093298710'9, Ty =.665926747910.6
, T.>: =0, Tz =.03000000001, Ry =-.543459714410'8,

Rx =-.543459714410.10
]

> unassign('Fx','Fy', 'Fz'};

> Solution;

[Rz =.6346855661 10.7Fy, Ty =.0002853971777 Fy, Tx =.0002853971777 Fx, Tz =.1285714286 Fz,

Ry =.2329113062 W-7Fx - .232911306210-7Fz, Rx =-.232911306210,7 Fy]
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Bepaling van de stijfheden en spanningen bij bekende afmetingenen

> restart;
> with(linalg):
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace
> read 'FMs.m' ;
> read 'R120.m';

Oproepen krachten in de sprieten

> Fs:=[FMs[1],seq(normal(convert(evalm(diag(R120,R120)A(-(i-l»&*FMs[i]),list»
, i=2 •• 3) ] :

Om van krachten naar rekken te komen moeten we de spanning uitrekenen

> sigma:=vector([-x*ls/Wz,l/As,-z*ls/Wx,-z/Wx,O,x/Wz]);

cr ._ [_ x Is _1__ z Is _ _z_ 0 ~]
.- Wz' As' Wx' Wx" Wz

> delta:=seq(evalm(Fs[i]&*sigma),i=1 •• 3):
> read'constl.m';

Parameters

Lengte breedte dikte sprieten

> ls:=15;
> ds:=O.5;
> bs:=O.5;

Is := 15

ds:= .5

bs :=.5

Materiaal eigenschappen

> Es:=70e3;
> Gs:=28e3;

Es:= 70000.

Gs:= 28000.

Afmetingen geleiding zoals afstand tussen membranen en positie van de spriet

> L:=70;
> xs:=15;

L:=70

xs:= 15

Positie van de krachtinleiding van de piezo

> zp:=O;
> yp:=O;
> xp:=O;

zp :=0

yp :=0

xp :=0

Kracht die geleiding te verdragen krijgt

> Fz:=30e-3*6*csz;

Fz := .2333333333
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Kracht die de piezo te verdragen krijgt opgebouwd uit versnellingskrachten en
stijtbeidskrachten

> Fzl:=(lOO*2*pi)A2*75e-3*30e-6/2 + 30e-3*6*csz:
> simplify(R);

.6774655315

Parameters om de hoogste spanning in de sprieten te bepalen

> z:=-l;
> x:=l;

z:= -1

x:= 1

Parameters die een eventuele afwijking kunnen voorstellen

> Fy:=O;
> Fx:=O;

Fy:=O

Fx:=O

De spanningen in verschillende sprieten
> simplify(delta[3]};

13.99999998
> simplify(delta[2]);

13.99999998
> simplify(delta[l]);

13.99999999

De stijtbeden van de sprieten

> csx,csy,csz;

1.296296296, 1166.666667, 1.296296296
> unassign('Tx', 'Ty','Tz','Rx','Ry', 'Rz'};

De verplaatsing als gevolg van een kracht

> Solution;

[Rz = 0, Ty = 0, Tx = 0, Tz = .03000000001, Ry = 0, Rx = 0]
> unassign('Fx','Fy', 'Fz');
> Solution;

[Rz = 0, Ty = .0002853971777 Fy, Tx = .0002853971777 Fx, Tz = .1285714286 Fz, Ry = 0, Rx = 0]
>
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Bepaling van de stijfheden en spanningen bij bekende afmetingenen

> restart;
> with(linalg):
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace
> read 'FMs.m' ;
> read 'R12 0 . m' ;

Oproepen krachten in de sprieten

> Fs:=[FMs(1),seq(normal(convert(evalm(diag(R120,R120)A(-(i-l»&*FMs[i),list»
, i=2 •• 3) ) :

Om van krachten naar rekken te komen moeten we de spanning uitrekenen

> sigma:=vector([-x*ls/Wz,l/As,-z*ls/Wx,-z/Wx,O,x/Wz);

0-'=[- xIs _1__ zls __z_ O~]
. Wz' As' Wx' Wx" Wz

> delta:=seq(evalm(Fs[i]&*sigrna),i=1 •. 3):
> read'constl.m';

Parameters

Lengte breedte dikte sprieten

> ls:=15;
> ds:=O.5;
> bs:=O.5;

Is := 15

ds:= .5

bs:=.5

Materiaal eigenschappen

> Es:=250e3;
> Gs:=28e3;

Es := 250000.

Gs:= 28000.

Afmetingen geleiding zoals afstand tussen membranen en positie van de spriet

> L:=70;
> xs:=15;

L:=70

xs := 15

Positie van de krachtinleiding van de piezo

> zp:=-1/2*L;
> yp:=O;
> xp:=O;

zp:= -35

yp :=0

xp :=0

Kracht die geleiding te verdragen krijgt

> Fz:=60e-3*6*csz;

Fz := 1.666666667
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Kracht die de piezo te verdragen krijgt opgebouwd uit versnellingskrachten en
stijfbeidskrachten

> Fzl:=(lOO*2*pi)A2*75e-3*30e-6/2 + 30e-3*6*csz:
> simplify(R);

1.277465532

Parameters om de hoogste spanning in de sprieten te bepalen

> z:=-l;
> x:=l;

z :=-1

x:= 1

Parameters die een eventuele afwijking kunnen voorstellen

> Fy:=O;
> Fx:=O;

Fy:=O

Fx:=O

De spanningen in verschillende sprieten

> simplify(delta[3]);

99.99999990
> simplify(delta[2]);

99.99999990
> simplify(delta[l]);

100.

De stijfbeden van de sprieten

> csx,csy,csz;

4.629629630, 4166.666667, 4.629629630
> unassign('Tx', 'Ty','Tz','Rx', 'Ry', 'Rz');

De verplaatsing als gevolg van een kracht
> solution;

[Rz =0, Ty =0, Tx =0, Tz =.06000000001, Ry =O. Rx = 0]
> unassign('Fx', 'Fy','Fz');
> Solution;

[Rz =O. Ty =.00007991120976 F)', Tx =.00007991120976 Fx, Tz =.03600000001 Fz.

R)' =-.2282549669 10-5 Fx, Rx =.2282549669 10-5 Fy]
>
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Bepaling van de stijfheden en spanningen bij bekende afmetingenen

> restart;
> with(linalg):
warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace
> read 'FMs.m';
> read 'R120.m';

Oproepen krachten in de sprieten

> Fs:=[FMs[1],seq(normal(convert(evalm(diag(R120,R120)A(-(i-l»&*FMs[i]),list»
, i=2 •• 3) ] :

Om van krachten naar rekken te komen moeten we de spanning uitrekenen

> sigma:=vector([-x*1s/Wz,1/As,-z*ls/Wx,-z/Wx,O,x/Wz]);

[
xis 1 z Is z x ]

(}"'- -- - -0
.- - Wz' As' - Wx' - Wx' 'Wz

> de1ta:=seq(eva1m(Fs[i]&*sigma),i=1 •. 3):
> read'constl.m';

Parameters

Lengte breedte dikte sprieten

> 1s:=15;
> ds:=O.5;
> bs:=O.5;

Is:= 15

ds:= .5

bs :=.5

Materiaal eigenschappen

> Es:=210e3;
> Gs:=70e3;

Es := 210000.

Gs:= 70000.

Afmetingen geleiding zoals afstand tussen membranen en positie van de spriet

> L:=70;
> xs:=15;

L :=70

xs:= 15

Positie van de krachtinleiding van de piezo

> zp:=.l;
> yp:=O;
> xp:=.l;

zp:= .1

yp :=0

xp:=.1

Kracht die geleiding te verdragen krijgt

> Fz:=30e-3*6*csz;

Fz:=.7000000000
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Kracht die de piezo te verdragen krijgt opgebouwd uit versnellingskrachten en
stijfbeidskrachten

> Fzl:=(lOO*2*Pi}A2*75e-3*30e-6/2 + 30e-3*6*csz:
> simplify(n);

1.144132198

Parameters om de hoogste spanning in de sprieten te bepalen

> z:=-l;
> x:=l;

z:= -1

x:= 1

Parameters die een eventuele afwijking kunnen voorstellen

> Fy:=.Ol*Fz;
> Fx:=O;

Fy:=.007000000000

Fx:=O

De spanningen in verschillende sprieten
> simplify(delta[3]);

41.99853712
> simplify(delta[2]);

41.99237848
> simplify(delta[l]);

42.00917463

De stijfbeden van de sprieten

> csx,csy,csz;

3.888888889, 3500.000000, 3.888888889
> unassign('Tx', 'Ty','Tz','Rx','Ry', 'Rz');

De verplaatsing als gevolg van een kracht

> solution;

[Rz =.1480932988 10-9
, Ty =.665926747910-6

, Tt =0, Tz =.03000000001, Ry =-.5434607545 10-8
,

Rx =-.5434607545 10-10
]

> unassign('Fx','Fy','Fz'};

> Solution;

[Rz =.211561855410-7 Fy, Ty =.00009513239256 Fy, Tt =.00009513239256 Fx, Tz =.04285714286 Fz,

Ry =.7763725063 10-8 Fx - .7763725063 10-8 Fz, Rx =-.7763725063 10-8 Fy]

>
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Bijlage F, Berekeningen torsie vrije bus

Bijlage F

Ook deze berekeningen zijn uitgevoerd met het wiskunde pakket Maple. De bereke
ning staan op de volgende bladzijden.
Allereerst zijn de krachten bepaald in de constructie van vier rechtopstaande schot
ten. Vervolgens is berekend wat de stijfheid van dit element is.
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Krachten spel in de Torsiebus.l> restart;

[

> with (linalg) :
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace

r

Positie vector van de bladveren.

> Ps[l]:=vector{[xs,O,O]);

PSI := [XS, 0, 0]

r

Krachtvector van de piezo

> Fp:=vector{[Fx,Fy,Fz]);

Fp:= [Fx, Fy, Fz]

r

Positie vectoren van de kracht van de piezo.

> Pp:=vector{[xp,yp,zp]);

Pp := [xp, yp, zp]

r

Verplaatsings vector van de geleiding

> T:=vector{[Tx,Ty,Tz]);

T:= [Tx, Ty, Tz]

[
Rotatie matrix voor een rotatie van 90 graden

> R:=vector{[Rx,Ry,RZ]):
> R90:=matrix{3,3,[cos(Pi*1/2),-sin{Pi*1/2),O,sin{Pi*1/2),cos(pi*1/2),O,O,O,l])

;

R90=[! -~ ~]
save 'R90.m';
Ps[2]:=evalm{R90&*Ps[1]);

PSz := [0, XS, 0]

Ps[3]:=evalm{R90 A2&*Ps[1]);

PS3 := [-XS, 0, 0]

Ps[4]:=evalm(R90 A3*Ps[1]);

PS4 := [0, -xs, 0]

[
Stijfheidmatices van de sprieten

> Cs[l] :=diag(csx,csy,csz,ksx,ksy,ksz):
[ > Cs[l] [1,5] :=csxksy:
[ > Cs[l] [2,4] :=csyksx:
[ > Cs [1] [5,1]: =csyksx:
[ > Cs[l] [4,2] :=csxksy:

> cs[l] :=eval(Cs[l]);

csx 0 0 0 csxksy 0
0 cS)' 0 csyksx 0 0
0 0 csz 0 0 0

CSt :=
0 csxksy 0 ksx 0 0

csyksx 0 0 0 ksy 0
0 0 0 0 0 ksz

[ > cs[2]:=evalm(diag{R90,R90)&*Cs[1]&*diag{R90,R90)A(-l»:
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[> cs[3]:=evalm(diag(R90,R90)A2&*Cs[lJ&*diag(R90,R90)A(-2»:
[> cs[4J :=evalm(diag(R90,R90)A3&*Cs[1]&*diag(R90,R90)A(-3»:

l
Verplaatsing van de geleiding opgebouwd uit translaties en rotaties maal de positie vectoren
> disp:= (T,R,P) ->

[op{convert{evalm(T+crossprod{R,P»,list»,op{convert(R,list»J;

disp := (T, R, P) ~ [op( convert( evalm( T + crossprod(R, P», list», ope converteR, list»]
[> Ds:=[seq{disp(T,R,Ps[i]),i=1 •• 4}]:

[
>

Krachten zijn een produkt van de stijfheid en de verplaatsing

FMst:=[seq{convert(map(simplify,evalm(cs[i]&*Ds[i]»,list),i=1 •• 4)]:

[
> Ftot:=convert(map(simplify,evalm{sum('-FMst[i] [1 •• 3]' ,

'i'=1 •• 4)+Fp»,list}:

[
> Mtot:=convert(map(simplify,evalm(sum('-FMst[i] [4 •• 6]+ crossprod{ Ps[i],

-FMst[iJ [1 •• 3J)','i'=1 •• 4) + crossprod(Pp,Fp}»,list):

[
>

Krachten zijn een produkt van de stijfheid en de verplaatsing

Nul:={seq(Ftot[iJ=O,i=1 •• 3),seq{Mtot[i]=O,i=1 •• 3)}:
[> Solut:=convert(solve(Nul,{Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz}),list):
[ > assign{Solut);

[
» Ds:

FMst:
[> save 'FMst.m';
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l Bepaling van de stijfheden bij bekende afmetingenen

[ > restart;

[

> with(linalg):
Warning, new definition for norm
Warning, new definition for trace

[ > read 'FMst •m' ;
[ > read 'R90.m';
[ > read' constt.m' ;

[ Parameters
> ds:=2;
> ls:=70;bs:=10;

ds:= 2

is:= 70

bs:= 10
Gs:=28e3;
Es:=70e3;

Gs:= 28000.

Es:= 70000.

.00001250000000 Fz

> yp:=O;
> L:=70;
> xp:=O;
> zp:=L;
> xs:=16;

yp :=0

L :=70

xp :=0

zp:= 70

xs:= 16
> Fx:=O;
> Fy:=O.l/L;
> Fz:=O.l;

Fx:=O

Fy:=.001428571429

Fz:= .1

[
> csx, csy, csz;

408.1632653, 16.32653061,20000.00001
[> unassign('Tx','Ty', 'Tz', 'Rx','Ry','Rz');

[ De verplaatsing als gevolg van een kracht

[
> Solut;

[Tz=.1250000000 lO'S, Ry=O, Rx=-.1184210526 10'7, Ty=.1268218624 10'5, Rz=O, Tx=O]
[ > unassign( 'Fx', 'Fy', 'Fz');

[ De stijftteden

[

> Solut;

[Tz =.00001250000000 Fz, Ry =.8289473680 10'5 Fx, Rx =-.8289473680 10.5 Fy, Ty =.0008877530365 Fy,

Rz =0, Tx =.0008877530365 Fx]
[ : assign(Solut);

[ > Tz;
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Bijlage G, De spriet als verbindingselement

Bijlage G

De spriet vormt het verbindingselement tussen de geleiding en de aandrijving. Hierbij
moet de spriet in de z-richting stijf zijn en in de andere richtingen juist slap.

Met verstijfde sprieten iPeen groot voordeel te halen in de verhouding tussen de
stijfheid in de lengte-richting en de stijfheid in de dwarsrichting ten opzichte van de
gewone sprieten[71. Daarom zijn deze in dit ontwerp gebruikt.

De stijfbeid van de verstijfde sprieten in trek- en dwars richting.

3E 1t D2

Trekstijfheid, Ct = 4
L

Dwarsstijfheid, Cd <::; 0,7. E~4
L

D2

Verhouding Ct : Cd =1: 0,29 '-2
L

Voor een verhouding van 1000:1 moet gelden: L <::; 17·D
Voor een verhouding van 500:1 moet gelden: L::::; 12·D

Bij een lengte van de spriet van 30 [mm] moet voor de stijfheid gerekend worden met
een lengte van 6/7 van de lengte. Dit is 25,7 [mm]. Verder is een stijfheid gewenst die
in de buurt ligt van de stijfheid van de aandrijving. Dit is 27.103 [Nfmm].

Een onnauwkeurigheid van de centrum van de spriet van 0,01 [mm] kan al voorko
men door de fabrikage onnauwkeurigheid. De kracht die hierdoor op de geleiding en
op de piezo komt mag niet groter zijn dan 1% van de langskracht. Deze kracht is
maximaal ongeveer 1 [N] (zie bijlage E). Dus de dwarsstijfheid moet kleiner zijn
dan:

Cd ~ 0,1·1 = lO[N fmm]
0,01

In onderstaande tabel zijn voor Aluminium en Staal enkele combinaties van stijfhe
den en afmetingen gegeven voor de verstijfde bladveren.

Tabel1, Combinaties van stijfheden en afmetingen

Materiaal Trekstijfheid Dwarsstijfheid Lengte Diameter
[nfmm] [nlmm] 7/6·L [mm] D in[mm]

Aluminium 10,0.103 7 30 1,25
Aluminium 14,4.103 14 30 1,45
Staal 30,0.103 21 30 1,25
Staal 19,2.103 9 30 1,00

In dit ontwerp is na overleg met de medewerkers van de werkplaats gekozen om de
spriet van staal te maken. Staal heeft een vele hogere vloeispanning, waardoor er bij
de montage minder snel vervormingen optreden. De spriet krijgt hiermee een dia
meter van 1 [mm].
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren Bijlage H

Bijlage H, Gat schanieren
Berekening van het gat schanieren van de grofinstelling en de hOll
der voor de afbui s ie el.

105

130

157

De vergelijkingen van de stijfheden volgen uit [2].

Cx = trekstijfueid
Cz = afschuifstijfueid
K'P =rotatie stijfueid

De volgende formules gelden voor een gatschanier

{h = ~ 1 = 0223Vct 20 '

C =048· (h.E.t
x ' Vct

~
D 1

C =056· -·E·t·tI2+-)-
Z ' D \ , h

~ 2K = 0 093· -. E . t . h
'II' d

~
T",

llf ::::: 107· -. .
'l'x ' D E.h 2 .t

cr = 058 . llf. {h. E
x , 'I' Vn
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren Bijlage H

Bij de grofinstelling is het belangrijkste dat de schanier de maximale hoek kan maken
zonder daarbij zijn maximale rekgrens te overschrijden.

De maximale hoek die optreedt in het gatschanier van de grofinstelling is:

'II~ tan 'II = 2.5 / 105 ~ 'II = 0,0238 [rad]
De optredende buigspanning in dit schanier is daarbij
Aluminium:

O"x =0,58· 'I' ·ffr·E =0,58· 0,0238 ·0,2236· 70.103 =216[N / mm2
]

Dit ligt al boven de toelaatbare spanning van Aluminium bij vermoelng. Hierdoor is
voor de grofinstelling gekozen voor staal.

Staal:

O"x = 0,58· '1" ffr· E =0,58· 0,0238 ·0,2236· 211.103 =648[N / mm2
]

Door het invullen van de andere formules verkrijgt men de volgende waarden
voor de stijfbeden.

Cx =3,4.105 [N/mm]
Cz =1,87.104 [N/mm]
K'I' =6,58.104 [Nmm]
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren Bijlage H

Bij de houder is het belangrijkste dat de verhouding tussen de trekstijfheid in het
schanier en de dwars stijfheid op de spiegel zo groot mogelijk is.

Het verschil in uitzettingen van de spiegel en de houder.
Bij een variatie in de temperatuur 10K, wat kan voorkomen tijdens transport, zal er
een verschil in uitzetting van de houder ten opzichte van de spiegel optreden van.
&=a·L·i1T
met:

ClaIuminium

a glas

L
i1T

=24·10'6 [11K]
= 8·10,6 [IlK]
=18,5 [mm]
=10 [K]

VoIgt hieruit een verschil in lengte van 6,3·10'3 [mm].
Ret schanierpunt ligt op 16 [mm] van de spiegel en hiermee wordt de hoek die ge
maakt wordt.

De maximale hoek die optreed in het gatschanier van de spiegelhouder is:

qt ~ tan qt = 6,3·10'3 / 16~ qt = 3,94·10,3 [rad]

De optredende buigspanning in dit schanier is daarbij
Aluminium:

~ ={f =0,354

cr =058·",· fh. E =058.394.1O-s .035.70.103 =56[N/mm2
]

x' VI) " ,

Door het invullen van de andere formules verkrijgt men de volgende waarden
voor de stijfheden.

Cx =1,78.105 [N/mm]
Cz =2,26.104 [N/mm]
K", = 3,45.104 [Nmm]

De kracht die nu optreedt tussen de spiegel en de houder is:
K", = 3,45.104 [N/mm] = P·arm / '"
P =7,55·10,2 [N]
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Bijlage I, Voorspankracht in de grofinstelling

105

Bijlage I

130

157

Fv

De kracht Fz is de kracht die wordt veroorzaakt door de massa van de geleiding op de
grofinstelling. Deze massa bestaat voor het grootste deel uit de massa van het binnen
huis, de drukbus en de bodem. Deze massa is als voIgt af te schatten.

Massa binnenhuis Plus drukbus:
massa = inhoud . dichtheid[Kg]

= 1t. h . (R 2 • r 2
). p

= 1t .180,5.10-3
• ((35 .10-3 )2 - ((27,25 .10-3 )2) . 2700

= 0,74[Kg]

Massa bodem:
massa = inhoud .dichtheid[Kg]

= 1t. h . (R 2 - 7 . r 2
). p

= 1t ·180,5 .10-3
• ((27,25 .10-3 )2 - (6 .10-3 )2).2700

= 0,062[Kg]

De totale massa wordt hiemee m=800 [gr] en samen met de gelding en de piezo
wordt de massa die de instelling moet dragen afgerond.
Massa = 1 [kg]

Hiermee wordt Fz = 10 [N]

Fs is de voorspankracht die de microschroef nodig heeft.
Fs=3 [N]

Uit het momenten evenwicht om het gatschanier voIgt nu de benodigde kracht die de
veer moet kunnen leveren.

CFz ·105) + CFs ·157)
Fv = 130 = 1l,7[N]

Dus de veer moet een kracht va minstens 11,7 [N] leveren over een traject van
6.2[mm]. Hiervoor is een slappe veer te prefereren die in hetr gebied van 6 [mm], een
kracht levert die niet te veel afwijkt van de 11,7 [N]
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Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren

Bijlage J, Specificaties en informatie van de Piezo

Bijlage J

Op de volgende bladzijden volgende aanvullende informaties over de piezo en de
microschroef van PI. Verder is ook een bladzijde uit het handboek van PI bijgevoegd,
over de opwarming van een piezo.
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Power loss in the translator. tan <5 is the angle of loss and is
about 0.05

POUT = C . U . Uo . f (5.17)

Required output powerofan amplifier which operates a PZT
with a frequency f. Uo is the maximum output voltage and U
the amplitude of the PZT operating voltage

The maximum output voltage Uo is specified in the technical
data of the amplifier.

Please note the non-linearity of the capacitance C when apply
ing equations (5.17) and (5.18).

Heating of a Piezotranslator

A piezotranslator which is charged up to a voltage U stores the
electrical energy E = 1/2 CU2. This is provided by the voltage
supply during the charging process. Most of it flows back to the
voltage supply during the discharging cycle and only a small
amount of about 5 to 8% is converted into heat in the translator.

In static positioning operations or low-frequency applications
heating of the element can thus be neglected. However, this is
not true for dynamic operations, i.e. when the translator is ope
rated with large amplitudes at a few 100 Hz. The element then
noticeable heats up and when operating frequencies are even
higher, cooling measures should be considered.

The thermal heat P generated in the translator can be estimated
with the following equation:

The Equivalent Circuit for a PZT

A piezotranslator mechanically represents a spring and mass
system and can be electrically represented by an equivalent
circuit diagram. During slow movements of up to a few Hertz,
only the main capacitance Co is apparent; the series resonance
circuit which is connected to it in parallel must be taken into
consideration at higher frequencies. It describes the effect on
the dynamic behaviour of the mass being moved and of its stiff
ness.

(5.16)
t

Uc(t) = Uo(1- e- RC)

Voltage on the piezo after switching on

Example 4:

What peak current is required to operate the P-244.20
Translator (capacitance 40 nF) at 300 Hz and a voltage
difference of 1000 V?

Using equation 5.15 the peak current is calculated to be
29 mA. The HV driver P-265 can only supply this current for
short periods « 10 ms). For constant operation the power
driver P-270 is required, which can supply an average out
put current of 100 mA at a voltage difference of 1000 V.

Example 5:

If the P-244.20 Translator (capacitance 40 nF) is operated at
a voltage amplitude of 1000 V and a frequency of 1 kHz, 2 W
of power will be converted into heat according to equation
(5.18). This can lead to considerable heating of the ceramic
stack for long-term operations. In this case measures should
be taken to cool the equipment.

A more detailed analysis of this transient response is given in
application note PZ 14.

The voltage rises or drops exponentially with a time constant
RC. Under static conditions the expansion of the PZT would be
proportional to the voltage, but in dynamic operation we must
take the real mechanical properties of the translator into ac
count: its mass and its elastic properties determine its vibratio
nal behaviour.

A resonance oscillation is induced by the switching process
and is superimposed on the voltage causing a transient respon
se.

Switched Operation

There are many applications where a PZT element needs to be
quickly switched between two positions. This binary operation
differs considerably from linear position control as the PZT only
has two expansion positions. These mechanical switching pre
cesses are used for example, in valve control or for generating
shock waves (impulse transmission).

An electronic switch is used to alternate the piezo element bet
ween a HV potential and ground. The voltage on the PZT as a
function of time is given by

Power Requirements

Another important question concerns tbe output power of an
C1mplifier required to operate a PZT of capacitance C with a
frequency f. If its maximum output voltage is Uo (maximum vol
tage difference), then it must provide the power given in eq.
(5.1 7). Electrical equivalent circuit diagram ofa piezotranslator 5.1 7/1

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. 5.17



LVPZ Translators

P-840.xx, P-841.xx LVPZ Translators

• Expansion up to 90 11m

• Standard and Sensor Models

• Mechanical Preload

• For Pushing and Pulling Forces

The P-840.xx and P-841.xx series of piezotranslators are manu
factured with the stacks inside a metal casing which has an M5
tapped hole in the base for mounting. The top piece has an M3
tapped hole.

A position sensor can be Integrated onto the piezo stack inside
the casing. With the sensor fitted it is possible to achieve posi
tion control with a linearity of 0.1 to 0.2%.

Translators with position sensors have the model number
P-841.xx, those without have the number P-840.xx. Both series
of piezos are mechanically preloaded.

Accessories:

P-176.20 Magnetic Adapter

To attach these piezotranslators to various positioning and ad
Justing mechanisms a magnetic top piece is sometimes requir
ed. The P-176.20 Magnetic Adapter has an M3 thread and can
therefore be screwed directly onto the top of the P-840.xx and
P-S41 .xx senes.

5,66/2

5.66/1

Top piece 1"-840.95

LV cable

"l'I','T?ri-jPher
e

04,',~T~-

f'( 1.,0
y . '- c_._-..--.-

~- :y-~
__~~~.l..- __

P-840j841 LVPZ Translator

Teflon coax. cable, 1 m, with
LEMO-plug, Type DOS 250
PVC-cable, 1 m long, with
4-pin LEMO-plug, size 0
non-magnetic stainless steel
non-magnetic stainless steel
35 Ncm

- 20 V to + 120 V
100 t-J
- 20° to + 8GoC

~nd piece:

Technical Data:

Operating voltage:
rv'is:;namca! pl'eloae
Per'llssible :e~llperaturerange:
~le:t! !::Cl: connecrio:ls:

_. ~=)oerating \/o~tage:

Casing:

Ootior.:

P-S40.95 Spnerlcal Top Piece

IViax. torque at the end piece:

MlJdel
P-840.10 P-840.20 P-840.30 P-840.40

P-841.10 P-841.20 P-841.30 P-841.40

Nomina: expansion at + 100 V, ± 10% rum] 15 30 45 60

I,/'ax, pushing force [N] 1000 1000 1000 800

tAal.. pUlilhg force [t~] 100 100 100 80

EiE;ctrical capacitance (smail-Signal). ± 20s/c [nF] 1.8 3.6 5.4 7.2

Stiffness, :±: 10"s [N/!1m] 55 27 17 13

f18sonant freauency [kHz] 18 14 10 8.5

Weight [g] 31/50 39/58 47/66 60/78

TOle:: length L [mm] 32 50 68 86

I/vl-J:'lh~ witnoutJwltn sen:;or

P-840.60
P-841.60

90

800

80

10.8

8

6

73/95

122



Micrometer Heads

Precision Micrometer Heads

• Conforming to DIN 863 Precision Standard

• Hardened Surfaces and Matte Chrome Finish

• Thread Ground into Hardened Spindle

Precision micrometer heads of the PI program are conform to
DIN 863 precision standard. The measuring spindle is bull
hardened through out. The thread with 0.5 or 1 mm pitch is
ground into the hardened spindle. Spindle and sleeve have a
matte chrome finish. In standard version the micrometers are
supplied without ratchet. On request also micrometers with
ratchet ( = e - 12 mm) are available. The scale increases as the
spindle retracts.

Micrometers with Rotating Spindle

3.56/1

3.56'2

M-626.00

3.56/3

Range Model Pitch Scale ! a b
I

c d
I

e I Notes,

No, Reading Shaft Shalt Tip at Tip Thimble Thimble
[mm] diameter length o mm diameter at 0 mm diameter

6.5 M-619.00 0.5 0.01 6 6 9 3.5 22 9.5 ') ')
M-619.10 0.5 0.01 6 6 16.5 3.5 22 9.5 ') ')

10 M-620.00 0.5 0.01 6 7 13 3 24 15 2)
M-621.00 0.5 0.01 8 8 13 5 24 15 2)

15 M-622.00 0.5 0.01 10 10 18 5.5
I

35 17 ')
I

I iM-623.00 0.5 0.01 12 16 18 5.5 I 35 17 ')
I i ~

I I
I i

,
18 M-626.00 0.5 0.01 6 I 7 19 3 I 27 13 i 2 ) j

M-626.10 0.5 0.01 6
I

7 30.5 3 I 27 13 i
'jI , i

,

I
I

I

I I I I

I I I
I

I

25 M-624.00 0.5 0.01 12 16 I 28 6.8 43 17 I
')I I I i

I
I

,
I I60 M-625.00 0.5 0.01 12 16 63

I
6.8 I 83 20 'ji ! 'I !

All dimensions given in mm

remarks'
') witn plane measunng face
'I Without ratchet

35fl Ph'lsik Instrumente (PI) GmbH & C,'



Kalibratieopstelling voor precisietasters en ruwheidssensoren Bijlage K

Bijlage K, Ontwerp tekeningen en stuklijst van het ontwerp

AIle tekeningen van de opstelling zijn bijgevoegd, zoals ze ook naar de werkplaats
zijn gegaan. Nu eerst volgen enkele 3D tekeningen die met Unigraphics gemaakt zijn
van hoe de opstelling er uit komt te zien..
Ook zijn de eigenschappen van de gebruikte materialen bijgevoegd.
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1
2 1 Huis AI 51 ST 001
3 1 Binnenhuis AI 51 ST 003
4 1 Drukbus AI 51 ST 004
5 1 Drukrina AI 51 ST 005
6 2 Sprieten AI 28 ST 006 Draadvonken
7 1 Meetspieael Glas 007 lambda/10
8 1 rePo spieae Glas 008 lambda/10
9 1 Torsiebus AI 28 ST 009 Draadvonken
10 1 Buiaspieael Glas 010 lamda/10
1 1 1 Houderspiea AI 28 ST o 1 1 Draadvonken
12 2 Klemrina AI 51 ST 012
13 1 Soriet AI 51 ST 013
14 1 Piezo 014 PI
15 1 InstelOptie AI 51 ST 015
16 1 InstelBodem AI 51 ST 016
17 1 Houderpiezo AI 51 ST 017 .
18 1 Microschroe 018 PI M621 000
19 1 Houder AI 51 ST 019
20 1 Instel GroP Staal O?O Draadvonken
21 1 Optiek 050 Aanwezia
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LINEAR OPTICS

Net Wt: 224 9 (.5 Ib)

f---t--30.0mm
(1.18io)

Net Wt: 536 9 (1.2 Ib)

10766A/1 0767A
INTERFEROMETER COMBINATION

...,

1---+-+-30.0mm
(1.18in)

30.0mm

.t-~1r=r~~~--l(1.18io)

40.0mm
(1.57io)

J-----=o.J:d~~---'-

M3XO.5
(24 PLACES)

10767A
LINEAR RETROREFLECTOR

[~~~~IEESf-~__-I·1
(1.S7in) 30.0mm

l'6==~~~~(1.18in)arnr::rm ,0,'eUJ:Tn)~==_~Ot)---J'-

2S.0mm~
(.98in) M3XO.S

(4 PLACES)

r-90.0mm-j
M10X1.S I (3.54io) I

~~:~~::;---j-..oI.....-j~t--~~-:~""-E~

I 0 CAPTIVE
SCREW

30.0mm
(2 PLACES)

(1.18io) 19.0mm
(.7Sin)

M3XO.5 -.---e11.7mm(4 PLACES) 0 ( .46in)

M10X1.5 SIDE
-.

10785A HEIGHT ADJUSTER/POST
10784A BASE

C-2



Model 5528A
Appendix C: Hardware Dimensions

FLATNESS ACCESSORIES

63.5mm
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50.8mm
(2.00in)

o

o

PATTERN TO MATCH
10771A (M3XO.5)
CLEARANCE HOLES

[L J]

~~
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101.6mm -Ci',IH--L..
(4.00in) !.;;;.===;:';J' .Lo

,+
'rno
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(4.5

L
Oin) ~~

,1,
lb=~-~I""'~/~-L..

~~~:8f,::;l
to d

L~~:8f,::;J~12'7!TIm
( .50m)

L d Net Wt: 1.4 kg (3 lb.) Total

.+
'r
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"'-, 0,_,
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.L
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I
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10 tj _ t
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J
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-+----1-0- 0 DO
: I

TO MATCH 10770AAt=--~- 30.0mm
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SPEC/ALISTEN IN BRONS, NON FERRO METALEN EN KUNSiSTOFFEN

i O·wI

'1U _E/-It/

#_. /~7CJ.t:4 S

RosTrlalen

Onze Refere::ltie

HEMIMEX* BV
Postbu, 206, 5240 AE ROSl'T'lllen
Sllffii!rborc:'\ 10. Roma/en
~ (on) 521 91 25*
Fax (073) 521 77 72
Postbar.k: rek.nr. S~ 56 96
Bank: ABN·AMRO 52.42.28.620
ST'JV code nT. ~L8030.99.095BOl
K.v.K. 's·Hertogenbostr 56545

CERT:::;'ICAAT
C<!rtificaat-Nr.

3estelnr.
Datum

Materiaal

Werkstofnr.

Afmetingen

Hoeveelheid

Aanta.:' K~.

Charge-Nr.

samenscelling

50049/2.2.

Ah:.minium (~si)

Al eu Mg Pb

Cu% $% Zn% I Pb~ Si% Ni~. Fe%' Cr%' 0.1
':'i% 0.2

3.3/ 0.2 I 0.8 0.8/ C.S 0.2 0.3 Mn% 0.5/1.0
4.6 i 1.5 Mg% 0.4/1.8 I

Opmerkingen ;

Oo~· em,. ¢ffe~.,. os: aile opdrachten ';In ons Nl op al!~ met Drlsgesloten ovoreenkom~ten .ijn 1ocpa".hjk de METMl-UN'EVOORWAAAO~N. !If'd~oO"l!ero ~r
Griff ... y~n de Re:mb.nl< Ie Rotterdam, 20.1, de.l! IV;den \olQens de a'daar n~r9fl!qdCtek~t De leoI~ri~g5voorwo3,den worde, ~ OQ vcrzoet \Ocge2o"al'ln.



tLB
Intern normblad

Normaanduidingen Yolgens:

DIN 1746/1747

Euronorm 60-31

USA 6351

NON FERRO

ALUMINIUM

Werkstoffnummer3.2315.
Aanduiding Al MgSi 1 ~g

Nr.12.1.1

Sept. '87

Aanduiding AI~gS i 1

~LEURCODE BRUI~GEEL

Benaming Aluminium 51 ST (Vol Veredeld)

Vorm Buis rond,rechthoekig/plaat/staf rond Istaf vierkant Iu profiel

Chemische samenstelling in gewicht %:

Si Mg Cr Zn

0,8-1 ,2 0,9 0,15 0, I

~n

0,7

AI.

res t

Eigenschappen: VolVeredeld(Hard) Zdcht

Treksterkte N/mm2 320 150

Elasticiteitsmodulus N/mm2 70.10
3 ----

0,2 rekgrens N/mm2 280 250

Hardheid Brinell N/mm2 95~' 35~

Breukrek dp 5 % 18 8

Insnoering %

Dichtheid Kg/m3 2710 ------

Smeltpunt °c 590-665 ------

I
Lineaire uitzettingscoefficient 1O-6k-1 23 ------

Soortelijke warmte J/KgK 960 --------

I Warmtegeleidingscoeficient W/m K 200 170

I Specifieke electrische weerstand 12 ~,un21 ill
0,035 -------

j ,..,
Electr.geleidbaarheid m/.sJ,/nn L

26-32 ------

Corrosiebestendig: Goed Soldeerbaar/Lasbaar: Goed

Verspaanbaar: goed Polijstbaar: Matig

I Koudvervormbaar: Anodiseerbaar: Ma t ig

OpmerkingenlToepassingen: Veredelbare aluminiumlegering geschikt voor machine

onderdelen en optische apparatuur

Centrale Technische Dienst

Magazijn technische materialen Nr.12.1.1
L--- --'"- .• _
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