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SAMENVATTING 

Een 2-D mechanische manipulator moet zo worden geregeld, dat 
een end-effector een gewenste trajectorie aflegt. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet de positie van de end- 
effector on-line bekend zijn, welke input is voor een compu- 
ter. De computer stuurt dan via een regelwet de actuatoren aan 
die voor de beweging van de end-effector zorgen. 

Het probleem is dat het meetsysteem de positie van de end- 
effector niet binnen de gewenste nauwkeurigheid bepaald. 

Via optimaliseren en verbeteren van het bestaande meetsysteem 
wordt getracht de gewenste nauwkeurigheid voor de positiebepa- 
ling te behalen. 
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1 INLEIDING 

Een 2-D mechanische manipulator, ook wel xy-tafel genoemd, is 
speciaal niet-stijf ontworpen. Er zijn flexibele stangen en 
overbrengingen in verwerkt, waardoor het meten van de positie 
van de end-ef fector op een indirekte manier (via hoeksensoren 
aan de actuatoren) veel te onnauwkeurig zou zijn. De enige 
wijze waarop de meting nauwkeurig kan zijn, is via een direkte 
met ing. 
De positie van de end-effector dient over een oppervlak van 
1x1 m2 gemeten te kunnen worden. 

Aan het meetsysteem worden de volgende eisen gesteld: 

-de positie van de end-effector moet binnen een nauwkeurigheid 
van 0.05 nun gemeten kunnen worden. 
-het meetsysteem moet ongevoelig zijn voor kleine verplaatsin- 
gen in z-richting (kleiner dan 3 mm) en voor kleine rotaties 
om de drie assen van de end-effector. 
-er moeten metingen gedaan kunnen worden bij een maximale 
snelheid van 5 m/s van de end-effector. 
-de meting moet in minder dan 2 milliseconden gedaan kunnen 

-geen delen van het meetsysteem mogen de normale beweging van 

-de kosten van het meetsysteem moeten redelijk zijn t.o.v. de 

worden, vanwege de on-line controle van de manipulator. 

de end-effector kinderen. 

kosten van de manipulator. 

Er is gekozen voor een optisch meetsysteem bestaande uit 
semiconductor lasers, draaibare spiegels, retroreflectors en 
laser-spot detectors. 

Het probleem is nu dat dit systeem niet voldoet aan de eerste 
eis m.b.t. de nauwkeurigheid van de positie van de end-effec- 
tor. Bij metingen die verricht zijn aan de positie van de end- 
effector, blijkt dat de positienauwkeurigheid een faktor 4 
kleiner is dan de geëiste nauwkeurigheid. 

Geprobeerd wordt nu om de geëiste nauwkeurigheid te behalen 
via verbeteringen aan het bestaande systeem. 

In dit verslag is geprobeerd om aan te geven op welke terrei- 
nen er nog verbeteringen aan het meetsysteem mogelijk zijn, 
ten einde de geëiste positienauwkeurigheid van 0.05 nun van de 
end-effector te kunnen bereiken. 

Tevens zijn er mogelijkheden om tijd te besparen, tijdens het 
calibreren en tijdens de werkelijke meting. 

Er worden tenslotte een aantal conclusies en suggesties gege- 
ven om het meetsysteem voor verder onderzoek te optimaliseren. 



2.1 De werking van het meetsysteem 

Figuur 2.1 laat het schematisch overzicht zien van de werking 
van het meetsysteem. 
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fig. 2.1 : Schematisch overzicht van het meetsysteem 

Het systeem is opgebouwd uit 2 identieke laser-laserdetector- 
spiegel eenheden, scanner A en scanner B. Verder bevindt zich 
op de manipulator end-effector een retroreflectorpaar (punt 
R), waar de positie van bepaald moet worden. Het retroreflec- 
torpaar zorgt ervoor dat elke invallende laserstraal in de- 
zelfde richting wordt teruggestuurd. De spiegels A en B kunnen 
d.m.v. actuatoren om de z-as roteren.ze dienen om laserstralen 
afkomstig van de laser te versturen en teruggekaatste laser- 
stralen afkomstig van het retroreflectorpaar naar de duocell 
detectors te sturen. De duocell detectoren meten de verSchui- 
T-7ir?g VUT! de teragkerende straal t.o.v. de verstuurde straal (d, 
en dB). De hoeken oA en oB zijn afhankelijk van de spie' 
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gelrotaties en worden m.b.v. een PD-regelaar zo geregeld dat 
teruggekaatst licht midden op de duocell detector blijft 
vallen. 
Indien wordt aangenomen dat alle componenten van het meetsys- 
teem een ideale oriëntatie en positie in de ruimte hebben, 
volgen volgende relaties voor de positie van punt R : 

y,=i -tan ( aA> . xr- dA 
2cos (aA) 

De positie (x,,y,) kan worden berekend als de spiegelrotaties 
en dA en d, worden gemeten en als de positie van de componenten 
exact bekend is. Omdat dit laatste niet het geval is, wordt de 
positie van punt R op een andere wijze bepaald. Voor het meten 
wordt er een calibratie uitgevoerd om een tabel met 
hoekrotaties en bijbehorende positie van punt R te maken. Bij 
het 'werkelijkel meten, wordt aan de hand van de gemeten spie- 
gelrotaties in de calibratietabel opgezocht welke de positie 
van punt R is. 

2.2 Rotatiemeting van de spiegels 

Voordat de rotatiemeting van de spiegels enig nut heeft, is 
het noodzakelijk dat de laserstralen het retroreflectorpaar 
raken en dan blijven volgen. 

Indien de laserstralen het retroreflectorpaar nog niet hebben 
geraakt, moeten deze het xy-vlak afzoeken totdat ze het re- 
flectorpaar wel raken. Dit gebeurt d.m.v. een zoekaktle, 
uitgevoerd door de zaagtandoscilator (fig. 2.2), waardoor de 
spiegels blijven roteren, totdat de lasers het retroreflector- 
paar raken. Daarna wordt door de Schmidt-trigger omgeschakeld 
op een volgaktie. Deze aktie is bedoeld om het retroreflector- 
paar te blijven volgen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een 
PD-regelaar. Deze probeert steeds om het teruggekaatste licht 
in het midden van de duocell detector te laten vallen. Een 
duocell detector bestaat uit 2 lichtgevoelige cellen, waaruit 
2 spanningen komen V, en V,. Indien op de rechtercel bijvoor- 
beeld meer licht valt dan op de linker, dan is V, groter dan V, 
en Vverschi i=V,-V, dus ongelijk aan O .  Vverschi I dient dus naar O toe 
geregeld te worden om de straal in het midden te laten vallen. 
Eveneens wordt Vsom=VL+Vr gemeten welke een maat is voor de 
Schmidt-trigger om over te schakelen van de ene aktie op de 
andere. Indien V,, groter is dan een bepaalde drempelwaarde, 
wordt er overgeschakeld van zoekaktie naar volgaktie en omge- 
keerd wordt er overgeschakeld van volgaktie naar zoekaktie. 
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fig. 2.2 : Regelkring voor de spiegelactuatoren 

Om te komen tot een meetnauwkeurigheid van de positie van punt 
R van 0.05 mm over een gebied van 1x1 m2, moet de nauwkeurig- 
heid van de rotatiemeting van de spiegels 10’’ zijn. De rotatie 
van iedere spiegel wordt gemeten via 3 optische encodermo- 
dules en 1 encoderwiel ( zie fig. 2.3 ) .  Het encoderwiel 
bestaat uit 1000 incrementen. Via het hoofdencodermodule kan 
tussen elk increment nog 4 gebieden onderscheiden worden en 
worden bepaald welke richting de spiegel opdraait. Omdat met 
dit ene encodermodule niet de gewenste nauwkeurigheid kan 
worden behaald, zijn er nog 2 additionele encodemodules 
bijgeplaatst welke 1/4 cyclus t.o.v. elkaar zijn verschoven. 

De additionele encodermodule bestaat uit een infrarood LED en 
een spot 2-D duocell detector ( zie fig. 2.4 ) .  De LED zit aan 
de ene zijde van het encoderwiel en de duocell detector aan de 
andere. Verder is er een kleine opening boven de detector 
waardoor het infrarode licht binnenvalt. De verschilspanning 
‘verschi 1 afkomstig van één duocell is sinusvormig als functie 
van de stand van het encoderwiel. Omdat de additionele enco- 
dermodules 1/4 cyclus t.o.v. elkaar zijn verschoven, zijn hun 
verschilspannlngen dit ook ( periode=2~/1000=6,28 mrad ) .  
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fig. 2 . 4  : Werking van ad- ’ fig. 2 . 3  : Encoderwiel met 
3 encodermodules ditionele encodermodule 

De signalen afkomstig van de additionele encodermodules zijn 
te zien in figuur 2.5 e 

. -  

Tig. 2.5 : Verschilspanningen van de additionele encodermodu- 
.es 

We zien dat deze signalen w / 2  in fase t.o.v. elkaar zijn 
verschoven. Het signaal is het slechtst geconditioneerd in 
zijn extreme waarden, vanwege het vlakke verloop. Er moet dan 
overgegaan worden op h e t  andere signaal dat, door zijn ~ / 2  
verschuiving, geen vlak verloop heeft, waardoor de nauwkeurig- 
heid van de uitlezing overal op een aanvaardbaar is. 
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3 verbeteringen aan het meetsysteem 

3.1 Inleiding 

Bij metingen van de positie van de end-effector blijkt dat er 
een nauwkeurigheid wordt bereikt van 0,2 mm. Dit is een faktor 
4 kleiner dan de geëiste nauwkeurigheid. Om toch deze nauwkeu- 
righeid te bereiken, moet er gezocht worden naar verbeteringen 
van het bestaande meetsysteem. 

3.2 Andere rotatietransducers 

De rotatie van een spiegel wordt gemeten via 3 componenten, te 
weten 1 hoofdencodermodule en 2 additionele encodermodules. 
Indien dit aantal gereduceerd kan worden tot één component die 
de spiegelrotatie theoretisch binnen de gewenste nauwkeurig- 
heid kan bepalen, zal de gewenste nauwkeurigheid bij praktisch 
gebruik eerder bereikt worden dan bij meerdere componenten. 

De eisen waaraan deze transducer zou moeten voldoen zijn de 
volgende : 
-De meting moet in minder dan 2 milliseconden worden gedaan, 
dus moet de transducer in ieder geval sneller zijn dan 500 
Hz . 
moeten minder zijn dan f1.5000,=. 

3 3 O  

-De kosten van de gehele verbetering aan het meetsysteem 

-De transducer moet een rotatiemeetbereik hebben van minimaal 

-de rotatie van de spiegel moet binnen een nauwkeurigheid van 
rad gemeten worden 

Tevens moet er ook vooral op gelet worden, dat de dynamica van 
de roterende delen van de transducer, gekoppeld aan de spie- 
gel, niet te veel verandert. 
Het traagheidsmoment van alle roterende delen is J=10 gcm', 
waarbij het traagheidsmoment van het encoderwiel te verwaarlo- 
zen is t.o.v. het traagheidsmoment van de spiegel. Het maxi- 
maal vermogen per actuator is vastgelegd op P,,=lOO mW, om 
oververhitting te voorkomen. Voor het maximale traagheidsmo- 
ment dat de actuator aankan volgt J,,=79 gcm2 ( zie appendix A 
) .  Eierdoor wordt het maximale traagheidsmoment dat de hoek- 
transducer mag hebben Jm,,=69 gcm'. 

De transducer die aan de gestelde eisen voldoet, is de Rotary 
Position Sensor van het type RVDT-R3OA van de fabrikant Schae- 
vitz. Het enige probleem van deze transducer is, dat deze te 
groot is om in te bouwen in de scanners. Zie voor afmetingen 
en specificaties Appendix B. Indien wordt overwogen om de 
scanners opnieuw te bouwen, d.w.z. te vegroten, dan zou deze 
Rotatie Positie Sensor een oplossing kunnen bieden. 
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3.3 Verbeteringen aan bestaande systeem 

3.3.1 De calibratieprocedure 

volgende redenen : 
-De lasers, detectors en spiegels hebben geen ideale positie 
en oriëntatie. 
-De profielen van de encodersignalen zijn niet precies bekend. 

De calibratiepunten moeten zover anogeiijk van de spizyels af 
gekozen worden i.v.m. de hogere nauwkeurigheid ( zie Îig. 3 . i  
) . Eenzelfde maatonnauwkeurigheid levert bij posities ver van 
de spiegels verwijderd een kleinere hoekonnauwkeurigheid dan 
dichtbij de spiegels. 

fig. 3.1 : HoeksnnauwkeufigheiI 
bij gelijke maatonnauwkeurig- 
heid 

I 

scanner B 

..**-*-*.. .- . -o*  . 
t . . . . . 

ner B (rechts) 

Ir! figuur 3 = 2  z i j n  de calibratiepunten van scanner A en B te 
zien. 

‘ I  \ .  

\ I  
\ I  

\ 

\ -  
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De huidige manier van calibreren is, dat de calibratiewaarden 
van scanner A en scanner B na elkaar bepaald worden. 
Een zekere manier van tijdsbesparing bij de calibratie zou 
zijn als trajekt PS voor beide scanners tegelijk gebeurt. 
Omdat het calibreren onder een vrijwel statische beweging 
gebeurt, is het opslaan van de calibratiegegevens voor scanner 
A en B tegelijk op trajekt PS sneller dan de beweging, waar- 
door de snelheid van de beweging gelijk kan blijven. De tijds- 
besparing die op deze manier verkregen wordt, is de tijd voor 
3 i.p.v. 4 lijnstukken. De tijdsbesparing is dus ongeveer 25%. 

Ook kan er een tijdsbesparing worden verkregen, indien ae 
samplefrequentie als functie van de positie wordt gevarieerd. 

Hetvolgende is alleen afgeleid voor scanner B, maar kan even- 
eens voor scanner A op soort gelijke wijze worden gedaan. 

Voor as kan als functie van de y-coördinaat de volgende formule 
worden afgeleid ( Appendix C ) :  

1.3 ) aB ( y )  =9 O' -a tn ( y + o .  35 

Wanneer de afgeleide van y constant is, zal de calibratietabel 
met a,-waarden niet lineair oplopen. Bij constante samplefre- 
quentie zullen het aantal aP-waarden aanwezig in de calibra- 
tietabel voor y+O kleiner zi7n dan als y+1. 
Het efficienste zou zijn, indien er een lineair oplopende 
calibratietabel wordt gemaakt. De remedie hiervoor is dat de 
samplefrequentie wordt gevarieerd als functie van y ( de 
snelheid is moeilijk te variëren vanwege nare bijeffecten bij 
versnellingen en vertragingen ) .  Voor y+O moet de samplefre- 
quentie hoger zijn dan voor y+1 bij het calibreren van scanner 
B. 
Een lineaire oplopende tabel met calibratiewaarden zou een 
tijdsbesparing opleveren bij het 'werkelijke' meten van de 
positie ( interpoleren in de tabel ) ,  omdat de tabel dan 
minder groot is. 
Een bijkomend probleem is, dat de exacte y-waarde niet bekend 
is door het niet-oneindig stijf zijn van het systeem en door 
optredende droge wrijving. Op een eventuele correctiemogelij k 
hiervoor zal nog later worden teruggekomen. 

3.3.2 Het nulpunt 

De spiegelhoeken worden gemeten met relatieve optische enco- 
ders, waarbij het aantal pulsen afkomstig van het encoders 
worden geteld. Het gevolg hiervan is dat er een nulpunt moet 
zijn. Indien de spanning van de encoders is geweest, zal dus 
eerst naar het nulpunt gegaan inseten worden en de counters op 
nul gezet worden. Hierbij is ook van belang dat het nulpunt 
van de calibratie overeenkomt met het nulpunt van de meting. 
De criteria die aan een nulpunt gesteld worden zijn : 
-Er moet nauwkeurig vastgesteld kunnen worden, wanneer het 
nulpunt is bereikt. 
-Bij calibratie en meting moet hetzelfde nulpunt gelden. 

Het nulpunt moet dus liggen in een gebied waar de nauwkeurig- 
ste metingen gedaan kunnen worden. Om een zo groot mogelijke 
nauwkeurigheid te behalen, moet het nulpunt zo ver mogelijk 
van de scanners af worden gekozen. Voor scanner A is dit bij 
hoekpunt P ( zie fig. 3.2 ) en voor scanner B bij hoekpunt S. 
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Indien beide scanners tegelijk gereset worden, is het makke- 
lijk aan te tonen dat het nulpunt dan in het midden van tra- 
jekt PS ligt. De grootste nauwkeurigheid wordt echter behaald 
in het eerste geval bij aparte nulpunten voor de scanners. 
Het calibreren bij twee aparte nulpunten wordt dan anders. Aan 
het begin van de calibratie moet eerst naar het nulpunt worden 
gegaan en de counters op n u l  worden gezet. 

scanner A scanner B 
c R 

P o, 
c 

fig. 3.3 :Calibreren van de scanners b i j  aparte nulpunten 

In figuur 3.3 wordt getoond hoe de nieuwe calibratie eruit 
ziet bij aparte nulpunten van de scanners. 

De calibratieprocedure voor scanner A wordt : 
1) end-effector naar P 
2) counter op nul 
3) calibratie van P naar S 
4 )  end-effector naar P 
5) counter op nul 
6) calibratie van P naar Q 

De calibratieprocedure voor scanner B wordt : 
1) end-effector naar S 
2) counter op nul 
3) calibratie van S naar R 
4 )  end-effector naar S 
5) counter op nul 
6) calibratie van S naar p 

Er dient hierbij opgemerkt te worden, dat de counters in staat 
moeten zijn om negatieve waarden te tellen. Is dit niet het 
geval, dan moet de counter bij het nulpunt niet op nul, maar 
op een positief getal worden gezet. Dit positieve gztal m o e t  
groter zijn dan de maximale counterwaarde van het meetgebied. 
Het voordeel van deze methode van calibreren, is de vergroting 
van de nauwkeurigheid. Het nadeel is echter, dat deze methode 
meer tijd zal kosten dan de oude. 

3.3.3 Indicatie van droge wrijving 

A.g.v. droge wrijving kunnen er fouten optreden bij de bepa- 
ling van de positie van de end-effector. Het is dus nuttig, 
dat de arootte van deze wrijving vastgesteld kan worden, zodat 
een correctie op de positie van de end-effector kan worden 
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Formule 3.2 geeft aan hoe de droge wrijving zich gedraagt : 

F,=F,,,-mX (3 2) 

De manier om een indicatie te krijgen van droge wrijving, is 
door een dubbele calibratie voor elk trajekt uit te voeren. Er 
moet voor elk traj ekt in twee tegenovergestelde richtingen 
bewogen worden. Door de wrijving en niet-oneindige stijfheden 
zullen de metingen van de positie bij eenzelfde spiegelrotatie 
niet hetzelfde zijn. Bij aanname dat de fout bij heen-en 
terugbeweging gelijk is, zal de fout per positiemeting gelijk 
zijn aan de helft van het verschil tussen beide positiemetin- 
gen. Bij de 'echtel meting kan de positie dan voor deze fout 
worden gecorrigeerd. 

~- 
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4 METINGEN 

4.1 Aangetroffen gebreken van het meetsysteem 

Bij metingen verricht aan het meetsysteem werden de volgende 
gebreken aangetroffen : 

-De spiegel en daarmee de laserstraal van scanner A volgt de 
end-effector niet. De scanner A blijft in zoekaktie. 
-De verschilspanningen Vverschi =V,-V, van de additionele 
encodermodules (1) en (2) van scanner B zijn niet a/2 (=1/4 
cyclus) t. 0.v. elkaar verschoven, hetgeen noodzakelijk is 
voor een goed geconditioneerde meting. 
-De verschilspanning van additionele encodermodule (i) van 
scanner B geeft een vervormd signaal. 

4.2 Oplossen van gebreken aan het meetsysteem 

4.2.1 Scanner A blijft im zoekaktie 

De laserstraal van scanner A is niet in staat om de end-effec- 
tor te volgen. De scanner blijft in zoekaktie. 
De reden hiervan is, dat de spiegel van de betreffende scanner 
geen volledige rotatie van 33' kan maken. De laser kan hierdoor 
niet de hele range van 1x1 m2 afscannen, waardoor de end- 
effector vaak niet gevonden wordt. Het gevolg hiervan is, dat 
de scanner A in zijn zoekmode blijft. 

De oorzaak van dit gebrek is een defekte bladspringveer van de 
scanner. De scanner heeft twee van zulke bladspringveren om 
ervoor te zorgen dat de spiegels naar een evenwichtsstand 
worden teruggebracht na een rotatie. 

4.2.2 Verschilspanningen additionele encodermodules van scan- 
ner B hebben niet de gewenste faseverschuiving 

De verschilspanningen van additionele encodermodules (1) en 
(2) van scanner B zijn niet a/4 in fase t.o.v. elkaar verscho- 
ven. Deze faseverschuiving komt tot stand door de additionele 
encodermodules (1) en (2) ( zie fig. 2.3 ) a/4 in fase t.o.v. 
elkaar te verschuiven over het encodemiel. Ket encoderdiel 
heeft 1000 incrementen, zodat de periode van elk signaal 6,28 
mrad (=2a/1000) is. De gewenste faseverschuiving is dus 1,57 
mrad, hetgeen een kleine waarde is om met de hand te moeten 
instellen zonder extra voorziening. Na vrij lang proberen is 
het toch vrij goed gelukt om de gewenste faseverschuiving te 
krijgen voor de twee genoemde encodermodules ( zie fig. 4 . 1  ) .  
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Opvallend hierbij is, dat het signaal van additionele encoder- 
module (i) vervormd is. 

4.2.3 Vervorming van verschilspanning van additioneel encoder 
module (1) van scanner B 

Bij meting van het signaal van het additioneel encodermodule 
van scanner B, blijkt dat dit vervormd is en een hoogfrequente 
ruis vertoont (ongeveer 3 KHz). 
W i l  scanner B weer optimaal kunnen functioneren, dan moet dit 
encodermodule worden vervangen. 
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5 CO~CLUSIES 

De mogelijkheid van het meetsysteem om in theorie de end- 
effectorpositie binnen een nauwkeurigheid van 0.05 mm te 
bepalen, is aanwezig. Alleen wordt deze in praktijk bij het 
bestaande systeem niet gerealiseerd. Wil deze nauwkeurigheid 
toch worden gerealiseerd, dan moeten er dingen aan worden 
verbeterd of veranderd. 
Uit de resultaten van hoofdstuk 3 kunnen de volgende cc>siclü- 
sies worden getroffen : 

le conclusie : Het blijkt mogelijk te zijn de 3 encodermodules 
en 1 encoderwiel, gebruikt voor de rotatiemeting van de spie- 
gel, te vervangen door l rotatietransducer. Er moeten dan wel 
grotere scanners worden gebouwd, vanwege de afmetingen van de 
transducers. 

2e conclusie : De calibratieprocedure kan worden verbeterd, 
zodat er tijd bespaard kan worden tijdens de calibratie zelf 
en ook tijdens het 'werkelijke' meten. De samplefrequentie zou 
dan afhankelijk moeten worden gemaakt van de positie. 

3e conclusie : De nauwkeurigste metingen kunnen worden ver- 
richt, indien de scanners A en B apart een nulpunt hebben. Het 
nadeel hiervan is, dat de calibratieprocedure langer duurt. 

__ 

4e conclusie : Het is mogelijk om een indicatie van droge 
wrijving tussen motoren en end-effector te krijgen. Deze kan 
worden teruggekoppeld en de ingang, dus de actuatorkracht, kan 
dan worden gecorigeerd. 

Uit de resultaten van hoofstuk 4 kunnen de volgende conclusies 
worden getroffen : 

5e conclusie : De spiegel van scanner A volgt de end-effector 
niet, vanwege een defekte bladspringveer. Deze moet worden 
vervangen om goede werking te kunnen garanderen. 

6e @on@Pus~e : Het additionele encodemodule (I) van scanner A 
is defekt. De verschilspanning van de duocell is vervormd. Ook 
hier geldt weer, dat deze vervangen moet worden om een goede 
werking te kunnen garanderen. 

5.1 Suggesties voor verder onderzoek 

Bij het meten van de positie van de end-effector bleek, dat 
het het meetsysteem zeer gevoelig is voor sterk zonlicht. Te 
sterk zonlicht veroorzaakte verstoringen bij het meten . Een 
oplossing zou zonwering voor de ramen kunnen bieden. Een 
~ n d e r e  ~plossing zou kunnen zijn, het verplaatsen van de xy- 
tafel naar een donkerder gelegen plaats. 
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Het afstellen van de twee additionele encodermodules is een 
tijdrovende bezigheid, omdat dit zonder enig hulpmiddel moet. 
Een oplossing die hierbij zou kunnen helpen, is het aanbrengen 
van stelschroeven met een hele fijne spoed. Het zal zeker veel 
tijd kunnen besparen bij het genoemde afstellen. Ook kan 
gedacht worden aan speciaal voor het afstellen van de encoder- 
modules geschreven software, waarbij de end-effector voortdu- 
rend wordt bewogen en onderwijl het afstellen kan plaatsvin- 
den. 
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APPENDIX A: BEREKENING MAXIMALE TRAAGHEIDSMOMENT 

Het maximale vermogen, dat door de actuatoren geleverd kan 
worden is 100 mW. De maximale hoeksnelheid van de spiegels is 
5 rad/s en de maximale hoekversnelling is 125 rad/s2. 
Er volgt voor een 2de orde massa-veer-dempersysteem : 

J a  +b& + (K-+K,> a =KI (A. 1) 

Hierbij is J het traagheidsmoment van alle roterende delen, b 
de dempingscoëfficiënt (verwaarloosbaar klein), I$, is de 
veerstij fheid van de bladspringveren (=2,56. Nm/rad) , K,,, is 
de magnetische stijfheid (=-2.10-3 Nm/rad) , K is de wrin- 
gingscoef f icient (=6 , 2. Nm/A) , I is de stroomsterkte door 
de actuatoren CY is de rotatiehoek van de spiegel. 
Voor het maximale vermogen P geldt : 

m T Z  

P ~ ~ = I ~ ~ ~ .  vmax= '= = l o o .  10-3w K 

M e t  de maximale spanning Vmx=0.55 V, volgt dan voor het maxi- 
male moment Tmax=l , 1. 
Zodat geldt : 

Nm. 

~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ +  (K~+K,) amaX=iJ i 10-3~m 

Hieruit volgt dus, dat J,,,=79 gcm2. 
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APPENDIX B t SPECIFICATIES RVDT-R3OA (SCHAgVITS) 

De afmetingen 
figuur B.l . van deze rotatietransducer zijn 

i 

+-22 * , 75 1 1  

+.o00 
-.O13 

gegeven in 

I I 

fig. B.l : Afmetingen van RVDT- 
3 OA 

Het produceert een spanning, die lineair is aan de draaiing 
van de as. Een magnetische koppeling van mechanische input 
naar elektrische output zorgt voor een verwaarloosbaar kleine 
resolutie. De units zijn ontworpen zonder slipringen of wrij- 
vingscontacten, waardoor wrijving verwaarloosbaar klein is. 

General specifications 

Input voltage . . . . . . . .  AC 3 V (nominal) 
Input frequentie . . . . . .  .400 Hz to 20 Hz 
Operation temperature . . . .  -55' C to 150' C 
Temperature coefficient e e e 0.07 % 1 O c over range -5' c to 
Bearings . . . . . . . . . .  .ABEC class 7 75' c 

Electrical specifications 

Frequentie . . . . . . . . .  .2,5  KHz 
Linearity . . . . . . . . . .  0.25 over range -30' to 30' 
Sensitivity . . . . . . . . .  2.3 mV/v/' 
Impedance (pri.) . . . . . .  .125 

Phase angle . . . . . . . . .  35' (sec.) . . . . . .  .588 
Mechanical specifications 

Maximum unbalance . . . . . .  0.004 inch-ounces 
Maximum friction . . . . . .  .0.015 inch-ounces 

Moment of inertia . . . . . .  0.35.10-6 pound-inch-second2 

Maximum load (radial) . . . .  8 pounds 

Weigth . . . . . . . . . . .  .36 grams 
"bL Cn-K? m9unt (RU-ORD) e = 3 : .I1 

(axial) . . . .  .10 pounds 
Prijsopgave per januari 1989 : f1.813,= 
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APPENDIX C : BEPALING as ALS FüHCTIE vály Y 

Voor de rotatie van de spiegel van scanner B kan de volgende 
formule worden 

I 
fig. C . l  : Afleiding spiegeiro- 
tatie aB 

I 

Er geldt dat : 

a,=9 ûo -p 

zodat voor P1 en P2 geldt : 

(1-1) p 
2 

P1= 

en voor de som geldt : 
1-1 

2 
Pl+PZ=l+b= (Y+-) tanp 

waarbij : 

1 +b 
1-1 Y+ - 
2 

p =a tan 

zodat voor de spiegelrotatie geldt : 
1 +b 
1-1 Y+ - 
2 

a,=9 OO -a tan 

met l=l,7m en b=0.3m volgt dan : 



IV 

1.3 
Y+O. 35 a,=9 O' -atan 
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