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Opdrachtoascbrijving 

Bedenk verbeterde konstrukties voor de zwakke punten van een 
gereedschapswerktuig ten behoeve van fijnverspanen met betrekking tot 
het statisch en dynamisch gedrag. 
Leg dit gedrag vast door het bepalen van de overdrachtsfuncties, 
eigenfrequenties en eigenvectoren middels modale analyse. 
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Saaenva tting 

Door middel van modale analyse zijn de overdrachtsfuncties, eigen
frequenties en eigenvectoren (trillingsmodes) van een fijnverspanings
bank bepaald. 
Het ingangssignaal was een krachtimpuls, aangebracht middels een hamer 
met ingebouwde krachtopnemer. Het uitgangssignaal was de verplaatsing 
van de beitelpunt t.o.v. het werkstukoppervlak. 
Drie belangrijke plaatsen waar in werkelijkheid krachtvariaties optre
den, n.l. de aandrijfpoelie, het werkstuk en de beitelpunt, zijn nader 
bekeken. De ordegrootte van de krachtvariaties is bepaald en via de 
overdrachtsfuncties zijn bij verschillende eigenfrequenties de ver
plaatsingen van de beitelpunt t.o.v. het werkstukoppervlak berekend. 
Het blijkt dat de optredende variaties in de aandrijfkracht (mede ver
oorzaakt door het gebruik van aandrijfsnaren) "aanzienlijke" ver
plaatsingen veroorzaken, ordegrootte 0.01 )Jm. 
Aan de hand van de figuren die de verschillende eigentrillingen weer
geven, worden de zwakke punten van de konstruktie zichtbaar. 
Tenslotte zijn een aantal konstruktieve wijzigingen aangegeven ter 
verbetering van het dynamisch gedrag. 
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1. Inleiding 

Bet fijnverspanen is een beverkingsmethode vaarbij met een verktuig 
met hoge stijfheid en demping en met een speciaal beitelmateriaal 
oppervlakken met hoge nauwkeurigheid, zowel ten aanzien van geometrie 
«1 ~m) als qua ruwheid (Ra<O.01 ~m), kunnen vorden geproduceerd. 
Deze submicron beverkingen vinden vaak plaats daar vaar de metaalbe
werking betrokken is bij de fabdcage van optische componenten. 
De kwaliteit van het bewerkte oppervlak is afhankelijk van het ver
spaningsproces en van het gedrag van het gereedschapswerktuig. 
Bet verspaningsproces zelf valt buiten het kader van deze opdracht. 
Verder zal dan ook aIleen het gedrag van het gereedschapswerktuig in 
ogenschouv genomen worden. 

Bet submicron beverken met een diamantbeitel stelt bepaalde eisen aan 
het gereedschapswerkuig. Etn van de belangrijkste eisen is dat het ge
reedschapswerktuig een grote stijfheid (zowel statisch als dynamisch) 
moet bezitten. Behalve deze stijfheid moeten de bevegingen van de 
hoofdspil en de sleden precies gecontroleerd en bestuurd kunnen 
worden. 
Verder moet de konstruktie vrij zijn van trillingen. Dit betekent dat 
het gereedschapsverktuig ge!soleerd moet worden opgesteld om de in
vloed uit de omgeving zoveel mogelijk te vermijden. 
Tevens is een geringe gevoeligheid voor temperatuursvisselingen een 
vereiste. Oit wil zeggen dat de machine zelf zo weinig mogelijk warmte 
mag opvekken en dat de konstruktie zodanig uitgevoerd moet zijn dat 
zelfs geringe temperatuursveranderingen geen ontoelaatbare invloed 
hebben op de nauwkeurigheid van het produkt. . 
Al deze eisen zijn noodzakelijk om ten aIle tijde een regelmatig be
stuurbare beweging te kunnen uitvoeren van het gereedschap t.o.v. het 
produkt. 

Bij al deze eisen moet men in gedachten houden dat het gedrag van het 
gereedschap in de richting loodrecht op het werkstukoppervlak (= sne
dediepterichting) in bijna aIle gevallen ttn orde belangrijker is dan 
het gedrag van het gereedschap in de andere richtingen. Bet is dus 
zaak om te zorgen dat de verplaatsing van de beitelpunt t.o.v. het 
verkstuk in deze belangrijke richting beneden bepaalde grenzen blijft 
om de vereiste ruvheid en vormnauvkeurigheid te kunnen bewerkstel
ligen. 



- 6 -

2. Keetopstelling en resultaten 

2.1 Inleiding 

Om verbeterde konstrukties te kunnen bedenken voor het gereedschaps
werktuig ten behoeve van fijnverspanen (verder kortweg "fijnverspa
ningsbank" genoemd) zal eerst het huidige statische en dynamische ge
drag van dit bankje bepaald moeten worden. Dit gedrag wordt vastgelegd 
door het be palen van de overdrachtsfuncties, eigenfrequenties en bij
behorende eigenvectoren (trillingsmodes) met behulp van modale analy-
se. , 
Na aanstoten van de konstruktie kunnen de verplaatsingen van een 
machineonderdeel via deze analyse berekend worden. Daaruit kan men dan 
concluderen of de machine op bepaalde plaatsen al dan niet voldoende 
stijf is. Bet doel van de modale analyse is dus het vinden van de 
be1angrijkste eigentrillingsvormen en de daarbij behorende eigenfre
quenties en verplaatsingen. 

2.2 Keetopstell1ng en meetaethode 

Om de modale analyse uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van een 
fourier-analyzer, type BP 5423A. 
Randapparatuur hierbij waren; signaalversterkers (Kistler 5007), ~en 
hamer met ingebouwde krachtopnemer (Kistler 9311) en een optische tas
ter (CD-lichtpen). De optische taster was gemonteerd op de plaats waar 
zich normaal de beitel bevindt. Een globaal overzicht van deze meet
opstelling is te zien in fig.1. 

Bet meten gebeurt door een aantal keren met de hamer ieder meetpunt 
aan te slaan. Bet ingangssignaal wordt geregistreerd met de kracht
opnemer in de hamer. Bet uitgangssignaal is de verplaatsing van de 
beitelpunt ten opzichte van het werkstukoppervlak in snedediepte
richting (zoa1s reeds vermeld in de inleiding is deze richting een 
orde belangrijker dan de andere richtingen), gedetecteerd met de CD
lichtpen. Beide signalen worden versterkt door de signaalversterkers 
en naar de analyzer gestuurd. 
Na enige bewerkingen en berekeningen kan de analyzer de resonant ie
vormen op het beeldscherm weergeven. Door het model op het beeldscherm 
te laten roteren en deze tekeningen te plotten kan een goed overzicht 
verkregen worden van het trillingsgedrag van de machine bij de gevon
den eigenfrequenties. 
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Voor het simuleren van deze resonantievormen wordt gebruik gemaakt van 
een geometrisch model van het verspaningsbankje. Dit model is terug te 
vinden in bijlage 1. Tevens is in deze bijlage een assenkruis gedefi
nieerd met x, y en z richtingen. De x-richting komt overeen met de 
snedediepterichting, de y-richting met de richting van de aanzet en de 
z-richting met de richting van de snijsnelheid. AIle verder in dit 
verslag genoemde x, y of z-richtingen hebben betrekking op dit zojuist 
gedefinieerde assenstelsel. 

CD-Ii ch t pen 
werkstuk 

hamer hoofdasondersteunin , 

frame 

beitelslede 

ladin versterkers 

fig.1 
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2.3 "eetresultaten 

Er zijn twee series metingen verricht en weI bij twee verschillende 
waarden van de bandbreedte. Het een zachte hamerkop werd een band
breedte gerealiseerd van 100Hz. (t.b.v. het vaststellen van de lage 
eigenfrequenties) en met een iets hardere hamerkop een bandbreedte van 
1600 Hz. (t.b.v. het vaststellen van de hogere eigenfrequenties). De 
gebruikte instelwaarden van de analyzer bij deze metingen zijn te vin
den in bijlage 2. 
Trillingen en bijbehorende verplaatsingen zullen optreden als gevolg 
van krachtvariaties. Hogelijke plaatsen waar deze variaties op kunnen 
treden zijn: 

* bij de aandrijving, achteraan de hoofdas ter plekke van de 
poelie als gevolg van slip van de aandrijfsnaren, lengtevaria
ties ten gevolge van diktevariaties van de snaren en vormon
nauwkeurigheden van de poelie. Deze krachtvariaties zullen in de 
ordegrootte van 0.1 N (tot 1 N) zijn, voornamelijk in z-richting 
(zie voor definitie van de x, y en z-richting bijlage 2) 

* op de plaats waar het verspaningsproces zich werkelijk voltrekt, 
dus bij de beitelpunt en het werkstuk als gevolg van variaties 
in de verspaningskrachten, waarbij de aanzetkracht een orde 
kleiner is dan de overige krachten. Deze variaties zullen in de 
ordegrootte van 0.01 N (tot 0.05 N) zijn. 

* de verplaatsingen van de beitel ten opzichte van het werkstuk 
als gevolg van vloertrillingen zijn van dusdanige kleine waarde 
dat deze verder buiten beschouwing gelaten zullen worden. 

Aangezien het niet mogelijk was om de metingen te verrichten tijdens 
het verspanen, zullen de gemeten overdrachten ter plekke van de bei
telpunt en het werkstuk iets lager zijn dan de werkelijke waarden. 
Door het verspaningsproces zelf wordt namelijk een extra stijfheid ge
introduceerd, maar deze is van een dusdanige lage waarde ten opzichte 
van de gemeten waarde dat ongestraft verwaarlozen toegestaan is. 

Besloten werd om de bovengenoemde plaatsen onder invloed van kracht
variaties in de x- en z-richting nader te bestuderen. Dit leverde een 
aantal (12 stuks) overdrachtsfuncties op die weergegeven zijn in 
bijlage 3. 
In deze overdrachtsfuncties staat horizontaal de frequentie in [Hz] en 
vertikaal de overdracht in [um/N1 uitgezet (b.v. 140.000 m = 0.14 
um/N). 
Bij de overdrachtsfuncties behorende bij het slaan met de hamer op het 
werkstuk en op de beitelpunt zijn tevens de fasediagrammen weergegeven 
en weI om de volgende reden. 
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De snijkrachtvariaties treden in werkelijkheid op tijdens het ver
spanen, als de beitelpunt dus in kontakt is met het werkstuk. Ben op
tredende krachtvariatie zal daarom gelijktijdig en tegengesteld van 
richting werken op zowel het werkstuk als de beitelpunt. 
In de hier toegepaste meetmethode is dit proces van "actie=reactie" 
echter gesplitst (zie fig.2). De beitel is niet in kontakt met het 
werkstuk en er wordt met de hamer afzonderlijk op het werkstuk en op 
de beitelpunt geslagen. Om de relatieve beweging van de beitelpunt 

in werkelijkheid tijdens de metingen 

fig.2 

ten opzichte van het werkstuk ten gevolge van de snijkrachtvariat,ies 
uit de overdrachtsfuncties te kunnen bepalen, moet het faseverschil 
tussen de overdrachtsfuncties t.g.v. het slaan op het werkstuk en 
t.g.v. het slaan op de beitelpunt bekend zijn. Dit onderlinge fasever
schil is te bepalen uit de afzonderlijke fasediagrammen (zie toelich
ting fig.3) 

tegenfase ___ d!JI -', 
• I -- , -'" 

+beitel - +kracht = n 
+werkstuk +kracht = 0 + 

n 

fig.3 

in fase 

~
- ..... 

I \ -, 
" -",' 

+beitel - +kracht 
+werkstuk - +kracht 

= n 
= n 

o + 
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Algemeen optredende fouten bij het meten met een fourier-analyzer zijn 
de bemonsteringsfouten, zoals aliasingfouten en signaallek. 
Aliasingfouten zullen zeer gering zijn omdat de bemonsteringsfrequen
tie een factor vier hoger is dan de hoogst gemeten frequentie. 
Omdat het uitgangssignaal een redelijk snel gedempte trilling was, is 
er geen gebruik gemaakt van een exponentieel-window, weI van een nega
tieve delay om te garanderen dat het signaal nul is op t=O (uitdempen 
van het inschakelverschijnsel). Dit laatste geldt ook voor het in
gangssignaal. Om deze twee redenen zal de signaallek gering zijn. 
Een andere foutenbron is de volgende. Door het slaan in z-richting op 
by. de poelie kunnen, als gevolg van oppervlakteruwheid (orde 0.01 ~m) 
en vormonnauwkeurigheden (orde 0.1 ~m), schijnbaar trillingen in x
richting gemeten worden (orde 50 nm), die in werkelijkheid niet op
treden (zie fig.4) 

meetbundel 
1 verkelijk trilling 

schijnbare trilling 

fig.4 

De belangrijkste eigenfrequenties die uit de overdrachtsfuncties be
paald zijn, zijn met bijbehorende dempingswaarden weergegeven in bij
lage 4. 
Laagfrequente eigentrillingen komen voor omdat de machine op slappe, 
rubber pootjes staat. Het frame, waarop de gehele machine geplaatst 
is, is eveneens slap en heeft bij ongeveer 11 Hz. een eigentrilling. 
De hogere eigenfrequenties zijn vooornamelijk trillingsvormen van de 
dwarsslede en van de middenconsole, waarop de hoofdas bevestigd is. 
De hoogste eigenfrequentie die bepaald is (1160 Hz), is een eigen
trilling van de beitelhouder (zie bijlage 5). 

In bijlage 6 zijn voor de belangrijkste eigenfrequenties de gevonden 
soepelheden, c.q. stijfheden, ten gevolge van krachtvariaties in de 
aandrijving weergegeven. 
Deze optredende krachtvariaties zijn van de ordegrootte 0.1 N. Deze 
variaties zullen voornamelijk in z-richting optreden (= trekrichting 
van de snaren). 
Deze krachtvariaties leiden via de soepelheden tot verplaatsingen van 
0.005 ~m tot 0.025 ~m. Bij geringe, enkele tienden grootte kracht
variaties kan het dus al problematisch worden om optisch glad de werk
stukoppervlakken (Rt<0.04 ~m) te produceren. 
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In bijlage 7 zijn voor de belangrijkste eigenfrequenties de gevonden 
soepelheden, c.q. stijfheden, ten gevolge van krachtvariaties in het 
snijproces weergegeven. 
De afzonderlijke soepelheden bij de eigenfrequentie van ongeveer 3 Hz 
zijn groter dan de overigen omdat bij het afzonderlijk aanslaan ook 
een kracht op de rubberpootjes wordt uitgeoefend. Hierdoor treden 
relatief grote trillingen van de machine op, die vervolgens trillin
gen tussen werkstuk en beitel veroorzaken. Bij variatie van de verspa
ningskrachten is de kracht op de pootjes nul en zullen bovengenoemde 
effecten niet optreden. 
De optredende krachtvariaties zijn van de ordegrootte 0.01 N en kunnen 
oplopen tot 0.05 N. 
Om de onderlinge amplitude van beitelpunt en werkstuk uit de afzonder
lijke amplitudes (verkregen via krachtvariatie*soepelheid) te kunnen 
bepalen, zal de onderlinge faseverschuiving verdisconteerd moeten wor
den. Deze onderlinge amplitude is als voIgt te berekenen. 
De optredende krachtvariatie is te schrijven als 

F = f * sin(oot) 

De verplaatsing van het werkstuk ten gevolge van deze krachtvariatie 
is dan te schrijven als 

Sw = A * sin(oot+ta) 

met ta = faseverschuiving t.o.v. het krachtsignaal, te bepalen uit 
fasediagram 
en A = amplitude, te bepalen uit overdracht*krachtvariatie 

De verplaatsing van de beitelpunt ten gevolge van deze krachtvariatie 
is op soortgelijke wijze uit te schrijven 

Sb = B * sin(wt+,b) 

met +b = faseverschuiving t.o.v. het krachtsignaal 
en B = amplitude 

De onderlinge trilling tussen beitelpunt en werkstuk is te verkrijgen 
door de voorgaande twee trillingen bij elkaar op te tellen. 

Sw+Sb = A * sin(wt+ta) + B * sin(wt+,b) 

Verder uitwerken geeft 

Sw+Sb = Asinoot cos,a + Acosoot sinta + Bsinwt cos,b + Bcoswt sin+b 

of 

Sw+Sb = (Acosta + Bcos,b)sinwt + (Asin+a + Bsin,b)coswt 



met C = Acos+a + Bcos+b 
D = Asin+a + Bcos+b 

wordt 

Sw+Sb = Csinoot + Dcosoot 

Introduceer nu + = arctan D/C 

dan 

~D 
C 

cos+ = C/~(C2 + D2) 
sin+ = D/~(CZ + DZ) 
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(zie fig.5) 

fig.5 

Invullen geeft 

ofwel 

~(C2 + D2)*(COS+ sinoot + sin+ cosoot) 

Sw + Sb = E sin(oot + +) 

De aldus berekende waarden van E, de amplitude tussen de beitelpunt en 
het werkstuk, zijn weergegeven in bijlage 8. 
Tevens zijn in deze bijlage de waarden voor A, B, +a en +b alsmede de 
berekende waarden van C en D weergegeven. 

Uit deze resultaten is af te lezen dat, bij optredende krachtvariaties 
van 0.01 N in het snijproces er trillingen ontstaan tussen beitelpunt 
en werkstukoppervlak met amplituden tot 0.0045 pm. 
Amplituden veroorzaakt door krachtvariaties in x-richting (= richting 
terugdrukkracht) zijn een factor twee groter dan die ten gevolge van 
krachtvariaties in z-richting (= richting van de hoofdsnijkracht). 



- 13 -

Uit aIle resultaten samen blijkt dat een gelijke krachtvariatie, aan
gebracht op de poelie of op de plaats waar de beitelpunt en het werk
stuk met elkaar in aanraking zijn, een, in grootte, gelijke verplaats
ing geeft van de beitel t.o.v. het werkstukoppervlak. Omdat echter de 
optredende variaties in aandrijfkracht een factor tien gro-ter zijn 
dan die in het snijproces, veroorzaken deze dus een veel gro-tere 
verplaatsing van de beitelpunt t.o.v. het werkstukoppervlak. 

De gevonden trillingsmodes zijn voor iedere eigenfrequentie weergege
ven in bijlage 5. Uit deze plots blijkt dat bij de meeste modes ver
vorming van de dwarsslede en de middenconsole (waarop de hoofdas be
vestigd is) optreedt. Vervorming van de dwarsslede is niet gewenst om
dat de beitel op deze slede gemonteerd is. Omdat, zoals reeds vermeld, 
de hoofdas zich op de middenconsole bevindt is vervorming van deze 
console eveneens ongewenst. 
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3. Konklusies en aanbevelingen 

* Beitelhouder 

In de oorspronkelijke situatie was er sprake van een relatief grote 
"overhangende" massa, wat resulteerde in een grote kinetische tril
lingsenergie (zie fig.6). Als de kap verwijderd en de bevestigings
plaat ingekort wordt zal de kinetische trillingsenergie verminderen en 
de konstruktie stijver worden. 

-------- = oorspronkelijke situatie 

* Frame 

-------- = huidige situatie 

r-----
/ 

kap bei tel ..-
-1- - -, 

bevestigingsplaat , 

f- - - - - - - - --~ 
I 

~ - - - - - - - ~---...,...---' , 
L. - - - - - - - "--r-----........ 

iezo-element 

fig.6 

r- - - - -., 
I I 

g 
vooraanzicht 

Vervormingen van het frame zlJn te verminderen door het te vervangen 
door een zwaar, b.v. ganieten blok. Tevens heeft zo'n granieten blok 
een groter dempend vermogen. 

* Aandrijving 

Er is gebleken dat de optredende variaties in de aandrijfkracht een 
aanzienlijke verplaatsing opwekken van de beitelpunt t.o.v. het werk
stukoppervlak. Deze variaties worden o.a. veroorzaakt door slip van de 
snaren, lengteveranderingen van de snaren door diktevariatie en vorm
onnauwkeurigheden van de poelie. 
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Beter is om een direkte koppeling te maken tussen de motoras en de 
hoofdas door middel van een torsiestang. Slip treedt dan niet meer op 
en door een speciale konstruktie kan de hoofdas een translatie uitvoe
ren in het verlengde van de torsiestang, wat noodzakelijk is om op 
deze bank een langsaanzet te kunnen realiseren (zie fig.7). 

torsieas 
motoras 

... .. 
translatie 
hoofdas 

fig.7 

doorsnede A-A 
(niet op schaal) 

Om eventuele uitbuigingstrillingen (staande golven) van de torsieas te 
voorkomen kan een, met vet gevulde buis om de torsiestaaf aangebracht 
worden. 

* Console 

Uit de trillingsmodes is te zien dat bij veel eigenfrequenties af
schuiving van de middenconsole optreedt, vooral in de x-richting. Dit 
is te verbeteren door het aanbrengen van verstijvingsschotten in deze 
console. Het grootste effect voor zowel verbetering van de torsie
stijfheid om de z-as als zowel vermindering van de afschuiving in x
richting is te bereiken door het aanbrengen van twee, loodrecht op el
kaar staande verstevigingsplaten (zie fig.8). 

o 
huidig 

(bovenaanzicht) 

fig.8 

verbetering 
(bovenaanzicht) 
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* Hoofdasondersteuning 

De hoofdasondersteuning moet zwaarder uitgevoerd worden om de hoofdas 
beter (stijver) te kunnen ondersteunen. 

* Hoofdas 

De buigstijfheid van de hoofdas kan vergroot worden door het aanpassen 
van de lagerafstanden en de invloed van trillingen van de aandrijving 
kan verkleind worden door een optimale keuze van de bevestigingsplaats 
van de torsiestang t.o.v. de hoofdas. 

* Dwarsslede 

Uit de meeste modes (100 Hz, 190 Hz, 238 Hz en 390 Hz) is te zien dat 
de dwarsslede een nogal slap element is met een lage buig- en torsie
stijfheid. Dit vindt zijn oorzaak in de toegepaste "open doos" kon
struktie. Verbetering zal optreden als aan de voor- en achterzijde de 
konstruktie "gesloten" wordt door het aanbrengen van verstevigingspla
ten. 
Tevens is er gebruik gemaakt van een driepuntsoplegging. De voorste 
dwarscylinder (die zorgt voor geleiding en de aanzet in dwarsrichting) 
is ondersteund op twee punten. De achterste, passieve dwarscylinder is 
ondersteund in maar een punt (ongeveer in het midden). Dit zorgt weI 
voor een statisch bepaalde situatie, maar tevens voor een vrij slap 
geheel omdat allerlei kantelbewegingen mogelijk zijn. Beter is om af 
te stappen van deze driepunts-oplegging en de achterste cylinder beter 
te ondersteunen zodat er een stijvere konstruktie ontstaat. 
Tevens bleek dat, wanneer er een (niet al te kleine) kracht in z-rich
ting wordt uitgeoefend op de voorste cylinder, er een blijvende kante
ling van de slede om de y-as optreedt. Een kleine kanteling geeft, ech
ter al een relatief grote verplaatsing in x-richting van de beitelpunt 
t.o.v. het werkstukoppervlak. Het is niet geheel duidelijk of dit een 
kanteling betreft van de dwarsslede t.o.v. de cylinderas, een kantel
ing van de cylinderas t.o.v. het cylinderhuis of een kanteling van het 
cylinderhuis t.o.v. de cylinderhuisondersteuning. 
Door het toepassen van rechthoekige geleidingen is een betere onder
steuning van de slede over de volle slaglengte realiseerbaar (zie 
fig. 9). 

Een wat, in de praktijk, minder re@le verbetering is de volgende. 
Omdat op dit moment aIle experimenten geschieden d.m.v. langsdraaien 
is het nu mogelijk om de hele dwarsslede weg te halen en de beitel
slede direkt op het frame te monteren. Dit zal een aanzienlijke stijf
heidsverbetering opleveren. 
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hydrostatische 
koppeling 

fig.9 

slede 

Met aIle bovengenoemde verbeteringen zullen de verplaatsingen van de 
beitelpunt t.o.v. het werkstuk t.g.v. variaties in de verspanings
krachten zeer klein zijn (hooguit enkele nm's) en zal de oppervlak
teruwheid, die dan voornamelijk bepaald wordt door trillingen in de 
aandrijving en instabiliteiten in de lagers, een orde kleiner zijn dan 
nu het geval is. Tevens moet het toerental zodanig gekozen worden dat 
de eigenfrequenties van de machine vermeden worden. 
Al met al is het dus weI mogelijk om het verspaningsbankje in dyna
misch opzicht stijver te maken, maar het vergt weI, vaak zeer ingrij
pende modificaties. 
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middenconsole hoofdspil 
MODE 

"" " " I 
1 beitelhouder 1 

r ""- I slede 

motor subframe 

I T FAEQ (HZ) 

100.30 

DAMP (%) 

935.80 m 

frame U I 
z 

Ly 

------
Overzicht componentenopbouw 
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Afzonderlijke componenten 

component 2, subframe 

component 3, slede 
component 1, frame 

component 4, middenconsole component 5, hoofdas 

) 

component 6, aandrijfmotor component 7, beitelslede 
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MEASUREMENT STATE 

MEASUREMENT : TRANSFER FUNCTION 

AVERASE : 5 • STABlE 

SIGNAL : IMPACT • TM- 1. FW- 50 .00 II 

TRIGGER : INTERNAL. CHNL 1 ---------_ .. -----_._-_ .. __ .. _-----' 

CENT FREB : 

BANDWIDTH: 

TIME LENGTH : 

0.0 HZ 

100.000 HZ 

2.58000 S 

AF: sao. B25 11HZ 

AT : 2.50000 lIS 
~-------- .. ---- --~------~ 

CHANL RANSE AC/DC D8..AY_ 

• t 5 V AC -2.50000 .S 
• 2 5 V AC -2.50000 tIS 

MEASUREMENT STATE 

CAL (EU/V) 

100.000 
2.50000 

MEASUREMENT : 

AVERAGE: 

-~ 
TRANSFER FUNCTION I 

5 • STABLE I 

I SIGNAL: 

~I6&ER : 

IMPACT • TM= 1. AI'" 50.00 II J 
INTERNAL • CHNL 1 ----------------_._----_.-.-

I CENT FREQ : 0.0 HZ 

BANDWIDTH : 1.60000 KHZ 

AF : 

I TINE LEt:!~~: ___ ~~O.~OO IIIS __ AT : 

CHAN f 

* 1 
* 2 

RANGE AC/DC DELAY 

5 V AC -2.50000 liS 
5 V AC -2.50000 liS 

Instelwaarden analyzer 

6.25000 HZ 

156.250 [AS .-- .-.- ... _ ... _-

CAL (EU/V) 

100.000 
2.50000 

bijlage 21 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de poelie in x-richting 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de poelie in x-richting 
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HZ 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de poelie in z-richting 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de poelie in z-richting 

Bijlage 3 
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'T 
I 

"7 rL 

'T 
I 

"1" 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op het werkstuk in x-richting 

O.LI HZ 10U.OO 

Fasediagram, krachtvariatie op het werkstuk in x-richting 

Bijlage 3 
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180. 00 ~~----.-

m j 
J 

! 
! 

-i 
! 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op het werkstuk in x-richting 

1 

Fasediagram, krachtvariatie op het werkstuk in x-richting 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op het werkstuk in z-richting 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op het werkstuk in z-richting 

i8\:i.0\.: 

-lAO.OD _ 

\J ... : i.f)00~ K 

FA~priiAvrAm. krRrhtvariatie 00 het werkstuk in z-richting 

Bijlage 3 



TRANS 

200.00 _ 
m 

M4G 

J 

.... 

r ' 
\ .. : .. ,,: 

"T' , 

- 27 -

i . ,. . 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de beitel in x-richting 
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Fasedia~ram. krachtvariatie op de beitel in x-richting 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de beitel in x-richting 
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O.C 

Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de oeitel in z-richting 

-.- -,. 
: 

Fasediagram, krachtvariatie op de beitel in z-richting 
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Overdrachtsfunctie, krachtvariatie op de beitel in z-richting 
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Bijlage 4 

Eigenfrequenties en dempingswaarden 

frequentie demping 

mode no. Hz RIS % Hz RIS 

1 3.1 19.3 5.4 0.17 1.05 
2 5.4 34.0 4.2 0.23 1.43 
3 10.7 66.3 3.5 0.37 2.42 
4 14.2 89.3 4.5 0.64 4.00 
5 15.5 97.6 8.0 1.25 7.84 
6 27.1 170.1 4.5 1.21 7.61 

1 100.3 630.2 0.94 0.94 5.90 
2 189.8 1192.0 3.49 6.62 41.59 
3 237.7 1493.0 3.27 7.77 48.63 
4 269.7 1696.0 6.61 18.41 115.70 
5 386.9 2431.0 5.67 21.96 138.00 
6 713.7 4484.0 0.43 3.08 19.35 
7 1159.0 7280.0 5.26 61.01 383.36 
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MODE 

2 

FREQ (HZ) 

5.42 

DAMP (%) 
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MODE 

4 

FREQ (HZ) 
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DAMP (%i 
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T 

I MODE 

I 
! 

FREQ (HZ) 

386.98 

DAMP r%) 

5.67 

s 

MllOt: 

FAEQ (r1Z) 

713.70 

DAMF (%) 

421 .. 88 m 

z 
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Bijlage 6 

Soepelheden, c.q. stijfheden , krachtvariaties in de aandrijving 

krachtvariatie in x-richting 

krachtvariatie in z-richting 

freq 
[Hz] 

3 

237 

3 

11 

190 

237 

soepelheid 
[lJm/N] 

0.15 

0.25 

0.03 

0.045 

0.1 

0.2 

stijfheid 
[N/m] 

7·E6 

4·E6 

3·E7 

2·E7 

1·E7 

5·E6 
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Bijlage 7 

Soepelheden, c.q. stijfheden, krachtvariaties in het snijproces 

freq soepelheid stijfheid 
[Hz) [).Im/N] [N/m] 

werkstuk, kr.var. in x-richting 3 0.15 7'E6 
5 0.08 1. 25'E7 

11 0.06 1. 5'E7 
14 0.08 1. 25· E7 

190 0.15 7'E6 
270 0.2 5'E6 
714 0.1 l'E7 

1160 0.01 l'E8 

werkstuk, kr.var. in z-richting 3 0.015 7'E7 
5 0.0025 4'E8 

11 0.02 5'E7 
14 0.01 1-E8 

190 0.02 S'E7 
270 0.025 4-E7 
714 0.04 2.5·E7 

1160 0.005 2-E8 

beitel, kr.var_ in x-richting 3 0.25 4-E6 
5 0.08 1.25-E7 

11 0_07 1.4·E7 
14 0.05 2-E7 

190 0.1 l'E7 
270 0.25 4'E6 
714 0.2 5'E6 

1160 0.2 5'E6 

beitel, kr.var_ in z-richting 3 0.03 3'E7 
5 0.05 2'E7 

11 0.05 2'E7 
14 0.035 3'E7 

190 0.07 1. 5-E7 
270 0.04 2.5·E7 
714 0.1 l'E7 

1160 0.1 l'E7 
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Bijlage 8 

Krachtvariatie in x-richting 

freq A B +a +b abs(C) abs(D) E 
[Hz) him 1 [J.\m] [0] [ 0] [J.\m] [J.\m] [J.\m) 

3 0.002 0.0025 +80 -55 0.0018 0.00008 0.0018 
5 0.0008 0.0008 -10 +10 0.0016 0.0 0.0016 

11 0.0006 0.0007 0 -15 0.0013 0.0002 0.0013 
14 0.0008 0.0005 0 -25 0.0013 0.0002 0.0013 

190 0.0015 0.001 -135 -90 0.0011 0.0021 0.0024 
270 0.002 0.0025 -180 -180 0.0045 0.0 0.0045 
714 0.001 0.002 0 -180 0.001 0.0 0.0010 

1160 0.0001 0.002 -180 -45 0.0013 0.0014 0.0019 

Krachtvariatie in z-richting 

freq A B +a +b abs(C) abs(D) E 
[hz] [J.\m] [J.\m] [0] [ 0] [J.\m] hIm] [J.\m1 

3 0.00015 0.0003 +150 -20 0.00015 0.00003 0.0002 
5 0.00003 0.0005 -70 +45 0.00036 0.00033 0.0005 

11 0.0002 0.0005 +135 +45 0.00021 0.0005 0.0005 
14 0.0001 0.0004 -180 0 0.0003 0.0 0.0003 

190 0.0002 0.0007 +15 0 0.00089 0.00005 0.0009 
270 0.00025 0.0004 +180 -70 0.00011 0.00038 0.0004 
714 0.0004 0.001 -180 -180 0.0014 0.0 0.0014 

1160 0.00005 0.001 -30 +180 0.00096 0.00003 0.0010 
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