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Metingen aan een inductosyn-meetsysteem om 
een indruk te verkrijgen van de prestatie van 
het electrisch interpolatiesysteem binnen de 
2 mmsteek van het inductosyn patroon. 
De metingen werden verricht aan de Gidding en 
Lewis freesbank zonder dat verspaand werd. 
Er werden periodieke fouten geconstateerd met 
amplitude 1)1J1l en golflengte 0,4 mm. 

Daze fouten liggen binnen de door de fabriek 
opgegeven specificatie. 
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Beschrijving van het systeem 

De inductosyn is een handelsnaam voor een digitaal meetsysteem, 
ontwikkeld door de Farrand Optical Company Inc. 
De inductosyn kan opgevat worden als een transformatcr waarvan de 
windingen in een plat vlak ligcen. De primaire winding bestaat uit 
een rechthoekise zig zag van ee~ ~eleidend materiaal op een isole
rende niet magnetische onderlaag. Dit gedeelte, de lineaal, is 
gemonteerd in het frame van de machine. Het secundaire deel van de 
transformator bestaat uit 2 windingen. De zg. sinus- en cosinus
winding. Dit deel, de loper. is bevestigd boven de 1ineaal aan de 
beweegbare tafel van de machine. De steek van het patroon is i.h.a. 
2 mm voor het metrische systeem en 0,1 inch voor het Angel Sakaische 
systeem. De afstand tussen de lineaal en de loper bedraagt ongeveer 
0,1 mm. Deze is niet kritisch doch moet wel constant b1ijven over de 
lengte van de 1ineaal. Onderstaande schets moge de beschrijving 
verduide1ijken. 

L.lNEAAL 

r-- ...- ,-- f-- - ,.--

LOPE2 

'--- "-- '-- '--

... .. ... 

Als inganssi€:naal wordt een V1isselstroom van 1-20 khz gebruikt. Het 
uitga~gnaa1 in de loper is wanneer de loper over de lineaa1 be
wogan wordt sinusvormig afha!L~elijk van de afstand waarover ver
plaatst wordt met een golf1engte Celijk aan de steek. 

Het systeem leent zich bij uitstel'.: om met een Fourieranalyse te 
beschrijven. Hiervoor wordt verwezen naar "Digital JvIeasuring Systems~ 

1) Rapport van A.H. McIlraith Cepubliceerd door National ~ysical 
Laborator,r Teddington. Middlesex, England. 
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o Bij beschouwing van het systeem valt direct op te merken dat aIle 
even termen in de Fourierreeks nul zijn. Evenzo kunnen door de 
breedte van de zig-zag strippen gunstig te kiezen aIle harmonischen 
die veel vouden van 3 zijn nul gemaa..'k::t worden. De eerste harmonische 
dus die naast het gr~dsignaal optreedt is de vijfde met een 

S amplitude van 3,5.10 maal de amplitude van het grondsignaal. 
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Afgezien van de fout in de steek zelf kan deze harmonische een 
afwijking van ongeveer 0,7 urn beven binnen een steek. 
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Resultaten van metingen 

De resultaten van het meetprogramma z1Jn op nevenstaande grafiek 
weergegeven. Op de horizontale as is de ingestelde waarde uitgeset. 
Op de vertikale als de af\¥.ijking van de verkregen positie t.o.Y. 
de ingestelde waarde. 

De grafieken b, c en g geven een indruk Van de nauwkeurigheid van 
de steek van de inductosyn. Het aangenomen nulpunt ligt willekeurig 
in het patroon. 
De verschillen tussen de krommen b en c geeft een indruk over de 
reprodueeerbaarheid van het systeem. 

. 
In de krommen d en e kan duidelijk een periodieke fout geconstateerd 
worden met golflengte van 0,4 rom en gemiddelde amplitude van dezelf
de ordegrootte als de berelcende (ongeveer 0,7 pm). Hier ligt de re
produceerbaarheid in dezelfde ordegrootte als bij b en c. 

Grafiek f toont aan dat ook zeer kleine verplaatsingen (0,01 mm) 
zaer nauwkeurig realiseerbaar zijn. . 
De afyiijking bedraagt nergens meer dan 2 pm_ 

Resumerend kan gesteld worden dat de positionering overal binnen 
de-! 3)lm nauwkeurig is en de reproduceerbaarheid binnen de ~ 1)WR • 

. De fabrieksspecificatie luidt: 
voor positioneren ! 5 )lm en voor reproduceren ! 2 pm_ 
Uit de resultaten mag dus geconcludeerd worden dat de machine ala 
zeer nauwkeurig gekwalificeerd mag worden in het onderzochte gebied. 
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APPENDIX 

In de hoofdspil van de freesbank werd een doorn geplaatst met 
daarin een meetkogel gemonteerd. Tegen deze kogel werd de meet
taster van een nokasmeetinstrument gedrwtt dat op de tarel van de 
freesbank geplaatst was. 
Onderstaande schets geeft een beeld van deze opstelling. 

Het gebruikte nokasmeetinstrument was van hat fabrikaat Leitz. 
Het bevat een glazen lineaal, verdeeld in 0,1 mID afleesbaar op 
1 pm met behulp van een meetoculair. 
De standaarddeviatie bij aflezen bedroeg 0,3 pm. Over de nauw
keurigheid van de lineaal bestaat ~een specificatie. 
De condities waaronder de metinGen plaatsvonden waren zeer gunstig. 
De machine was 9 uur in bedrijf geweest en daardoor geheel op 
bedrijfstemperatuur. Het nokasmeetinstrument werd nabij de machine 
bewaard en was dus niet aan belanbrijke temperatuurswisselingen 
onderhevig voor en tijdens de metinGen. 
Tijdens de metingen werd in de hal niet meer gewerkt waardoor geen 
trillineen van buitenaf of tocht het positioneren kon beinvloeden. 
Op de machine werd niet verspaand tijdena het onderzoek. 
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rapport nr. 0148 biz. 8 van 10blz. 

Het volgende progrrunma werd uitgevoerd. 

a. NUlpunt en meetrichting van de tafel vastleggen. 

b. In stappen van 2 mm (steeklengte) de tafel over een afstand van 
10 mm verplaatsen. 
Hierbij werd zorg gedragen dat de loper geen scheiding tussen 
2 lineaaldelen zou passeren. 

c. Hetzelfde programma als onder b. De tafel werd hierbij eenter 
tussen elke 2 posities teru~ naar het nulpunt geschoven. 

d; In stappen van Ot1 rom de tafel over een afstand van 2 mm ver
. plaatsen. Uitgang was hetzelfde nulpunt als van de vorige pro

grammats. 

e. Hetzelfde prograr'l.ma als onder d echter weer met teruggang naar 
nUlpunt tussen elke 2 posities. 

f. In stappen van 0,01 rom werd de tafel over een afstand van 0,1 mm 
verplaatst t uitgaande van het oorspronkelijke nUlpunt. 

g. Tenslotte werd vanuit een ander nulpunt in een aantal stappen van 
2 mm·de tafel over 34 mm verplaatst waarbij de invloed van een 
s~heidingslijn in de lineaal gepasseerd werd. 
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0 !~!~~!!!!~fi!!! 

programma b: 

ingestelde positie gemeten positie verschilwaarde 
5 nun mm pn 

0 0 0 
2 1,9989 -1.1 
4 4.0000 0 

10 6 6,0009 +0,9 
8 8,0005 +0,5 

10 10,0005 +0,5 

Erofi:ramma c: 
15 

0 0 0 
2 1,9987 -1.3 
4 3,9989 -1.1 
6 5.9995 -0,5 

20 8 7,9994 -0.6 
10 10,0003 +0,3 

programma d: 

25 0.000 0,000 0.0 
0.100 0,1001 +C.1 
0,200 0,1998 .0,2 
0,300 0,2993 -0,7 
0,400 0,4002 +0,2 

30 0,500 0.5006 +0.6 
0.600 0,6003 +0,3 
0,700 0,7013 +1,3 
0,800 0,8020 +2,0 
0,900 0,9026 +2.6 

35 1,000 1,0021 +2,1 

Erogramma e: 

0,000 0,000 0,0 
0,100 0,0991 .0.9 
0,200 0,1988 .1,2 
0,300 o 29f-'? -1,8 , ut:... 

0.400 0,3992 .0,8 
0,500 0,4993 -0,7 

'''5 0,600 0,6005 +0,5 
0,700 0,7008 +0,8 
0,800 0,3009 +0,9 
0,900 0,9006 +0,6 
1,000 _1.0007 +0.7 

so 
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0 
~~:::!!::~!~ (vervolg) 

programma t: 

ingestelde positie gemeten positie verschilwaarde 
5 mm mm )1II1 

0,000 0,000 0,0 
0,010 0,0111 +1,1 
0,020 0,0208 +0,8 

1Q 0,030 0,0293 -0,7 
0,040 0,0403 +0,3 
0,050 0,0505 +0,5 
0,060 0,0604 +0,4 
0,070 0,0705 +0,5 

15 0,080 0.0810 +1,0 
0,090 0,0911 +1,1 
0,100 0,1010 +1,0 
0,110 0,1110 +1,0 
0,120 0,1201 +0,1 

20 0,130 0,1309 +0,9 
0,140 0,1407 +0,7 
0.150 0,1512 +1,2 
0,160 0,1618 +1.8 
0,170 0,1711 +1,1 

-25 r 0,180 0,1814 +1,4 
0,190 0,1921 +2,1 
0,200 0,2017 +1,7 

pro~ramma ts.! 
30 

0,000 0,000 0,0-
2,000 1,9999 .0,1 
4,000 4,0001 +0,1 
6,000 6,0006 +0,6 

3S 8,000 8",0014 +1,4 
10,000 9,9998 -0,2 
12,000 11,9994 -0,6 
14,000 14,0009 +0 .. 9 .. 
16,000 16,0002 +0,2 
18,000 17009983 -1,7 
20,000 ' 19,9955 -4,,5 

,22,000 21,9959 -4;1 
24,000 23,996, -3.5 
26,000 25,9981 -1.9 
28,000 28,0004 +0,4 
30,000 30,0008 +0.8 
3 2,.,000 31,9981 -1,9 
34 ,000 33;; 9977 -2,3 

so 
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