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INTERFACES, DATA ACQUISITIE, ZOALS TOEGEPAST Bll DE 

ANALYSE VAN OPPERVLAKTE RUWBEID EN VORMEN. 

1. Inleiding. 

Deze vooldracht is in 3 stukken opgesplitst, nl. eelst kort iets over interfaces 
en data acquisitie, da.a.rna wordt een overzicht gegeven van het besta.a.nde 
meet- en verwerkingsprogra.mma op het gebied van 2-D ruwheid, wa.a.rna 
tenslotte ingega.a.n wordt op enkele nieuwe ontwikkelingen. 
De intentie van deze vooldracht is niet om diepga.a.nd aile verschillende 
principes van data acquisitie te bescbrijven, ma.a.r om een overzicht te geven 
van de besta.a.nde mogelijkheden. De mogelijkheden van diverse interfaces, 
zowel gestandaa.rdiseerde als niet gestanda.a.rdiseerde, worden kort a.a.n de orde 
gesteld. 
Hierna. wordt dieper ingega.a.n op de gebruikte interface voor het binnenhalen 
van meetgegevens bij het meten van ruwheid of vormen. Da.ama voIgt een 
uitgebreide bescbrijving van de, in het Laboratorium voor Lengtemeting van 
de TUE, ontwikkelde programmatuur voor het binnenhalen en verwerken van 
meetgegevens op het gebied van 2-D ruwheid. Ook sal zeals vermeld kort 
ingega.a.n worden op nieuwe ontwikke1ingen zeals 3D-ruwheid, 3D
vormanalyse en rondheidsanalyse. 

2. Data acguisitie. 

Voor het binnenhalen va.n meetgegevens of uitvoer van informatie in een 
personal computer, sta.a.n ons vandaag de da.g verschillende mogelijkheden tet 
beschikking. Ala eerste belcijken we de standa.a.rd interfa.ces, daama speciale 
interfaces, en tenslotte enkele interfac.e-ka.a.rten. 

2.1 Standaard interfaces. 

Voor de uitwisseling van gegevens tUS&eD appa.ratuUl wordt veel gebruik 
gemwt van de volgende standa.a.rd interfa.ces. 
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RS 232 Serie1e interlace. Data stroom in 2 richtingen is mogelijk 

1 1 
2 3 
3 2 

" 8 
8 " 
20 I: 
: I 20 
7 7 

Fig.1. Aansluitschema RS 232 van IBM-pc nur terminal. 

Ieder apparaat dat met zo'n interlace is uitgerust kan met de computer com

municeren. Per RS 232 aansluiting van de computer kan maar een apparaat 

met een RS 232 interface worden aangesloten. Ret doorgeven van de 

informatie gaat seriee1 en betrekkelijk Iangzaam, maximaal 19200 bit/sec. 

Ook is het mogelijk om de gemeten waarden in een data-logger op te slaan en 

m.b.v. een serieIe lijn door te siuren naar de computer. Een apparaat dat 

volgens deze methode werki is de Data Taker van Depex. 

IEEE 488. Ook weI genoemd GPIB (General Purpose Interfa.ce Bus) deze bus 

is oorspronkelijk door BewleU Packard gedefinieerd. 

Met behulp van een IEEE interface kan de computer met een apparaat com

municeren. Bet grote voordeel van de IEEE bUB is, is dat maximaal 15 ap

paraten aangekoppeld kunnen worden. Ieder apparaai heeft n&melijk een 

eigen adres. Maximaal kan 1 megabyte/sec aan inf'ormatie overgedragen 

worden. 

Toepassingen in de meetkamer zijn b.v. de koppeling van een laserinter

ferometer aan de computer, alsmede de interfacing van e1edronische water

passen, temperatuurmeters, plotters etc. 

Centronics parallel interlace. Deze bus wordt vaal: gebruikt voor bet 

aansturen van printers. 



2.2 Speciale interfaces. 

Hieronder vallen de interlaces die fabrikanten van meetmidde1en leveren om 
hun meetinstrument met een eigen specifieke bUB geschikt te maken VOOI kop
peling &an een computer. Als voorbeeld hieronder de toepassing van de MUX 
50. van Mitutoyo. Er moet gezegd worden dat het echter ook mogelijk is om 
deze instrumenten rechtstreeks met een speciale interface &an de computer te 
koppe1en. Een schematisch overzicht van een toepassing is in fig. 2 gegeven. 

FLOPPY DRIVE FLOPPY DRIVE 
P.c. 

RS·232c 

I 
I 
1 

141 III II 

I r PRINTER 

MUX·50 Nr.4 

P.c. 

111111111111111111 UJ 

IEEE-488 

I '\ : i 
\ :' l 

. III i : : 
1 ~ :!. 

I . , 
. i ; • 

I 
I I 
I . 

I 

Fig 2 MUX interfacing via RS 232 en IEEE. 
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2.3 I/O kurten. 

I/O kaarten zijn er in een grote verscbeidenbeid, van seer eenvoudig en 

goedkoop (f. 200,-) ~ot erg gecompliceerd en duur (f.4000,-). De keuze 

bangt uiteraard &f van de toepassing. 

Een voorbeeld van een toepassing van een eenvoudige I/O ba.rt il in bet. 

Laboratorium toegepast voor o.a. bet uitlezen van de BCD (Binary Coded 
Decimal) uitgang van een Beidenbain meetsysteem. (zie fig.3) 

HftldftnMln 
~.t5Y5t.~.n (VRZ 380) 

i j 

D 
IBM XT-co~pQ,tlbt. 

Fig. 3 BCD Interfa.cing m.b.v. I/O kurt 

Op een I/O kaart ziUen twee 8255 IC'I, die elk uit 3 parallelle poorten van 

elk 8 bits bestaan. In tot&al zijn dus per kurt 48 I/O lijnen bescbikbaar. De 
Beidenb&in BCD bus beeCt per digit 4 bits en 3 bits voor bet teken, 

printerstart en storage commando. Bet tota.a1 a.antal digits it 8, &adat 8x4+3 

is 35 lijnen nodig zijn. 

Een voorbeeld van een kaart met zeer uitgebreide mogelijkheden is de lab

masterkaart van Scientific Solutions, deze kaart wordt ook gebruikt voor bet 

meten van bet ruwbeidssigna.a1. Tevenl wordt deze kurt ook door andere 

software leveranciers ondersteund, soals het aoftware pakket Asystant. 

Deze kurt bevat o.a. 16 kanaals multiplex 12 bit A/D omzetting 2 D/A 

omzetters, 5 timers en een 8255 voor digitale I/O. 
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3. Data acQuisitie m.b.y. de labmasterkaart l.b.y. het meten yan 2D-ruwheid. 

Met behulp van de labmasterkaarl is het mogelijk om op diverse manieren het 

meetproces te sturen. Enkele in het laboratorium toegepaste methoden 

worden hier weergegeven, dit zijn: 

a) externe startconversie. 

b) interne startconversie m.b.v. een timer. 

c) m.b.v. een externe puls de timer aflagen, en een interrupt genereren op 

terminal count. 

a) Externe startconversie. 

De ruwheidstasterverplaatsing over het oppervlak wordt gemeten m.b.v. 

een meetsysteem, waarbij voor iedere /lIfl verplaatsing een puls gegeven 

wordt(b.v. Beidenhain lineair meetsysteem bij eFT). Door dit uitwendige 

aigna.al wordt het AID proces gestart. Bierdoor wordt het tastersigna.al 

als functie van de plaats door de AID converter omgezet en door de 

computer binnengeha.ald en opgeslagen op disk. (zie fig.4) 

IA. 

Alo 

PC. 

Fig. 4 Enerne start AID conversie. 

Voordeel hierbij is, dat bij wisselende aftastsnelheid toch op equidistante 

afstanden over het oppervlak wordt gemeten. Nadeel is de extra (dure) 

Beidenhain opnemer. Men sou ook op andere wijze een triggerpuls kunnen 

opwekken zoals in het Meetlabora.torium aan de TU m.b.v. een ro-

tatieopnemer, maar ook dit koIt extra geld. Een ander nadee1 ia dat men 

geen kleinere meetstappen dan nemen dan III Ipm. 
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Na iedere puls van de rotatie opnemer wordt name1ijk een meting 
wtgevoerd, maar aIleen die metingen op een opgegeven meetafstand (n x 
step) worden opgeslagen. Het is dus ook moge1ijk om na iedere 0,1 mm of 

zelfs 1 mm een meting wt ie voeren en op ie slaan. 
De aftastsnelheid is echter beperkt. Deze snelheid is alB voIgt te 
berekenen: De AID conversie tijd voor 12 bit is III 20 lIB, de tijd nodig VOOl 

het binnen halen van de data en opslaan, het bijhouden van tellers enz. is 

III 200 lIB. De ma.ximale sample frequentie is dan III 5 KHz. , als iedere 

triggerpuls overeenkomt met een verplaatsing van 1 pm dan is de 

ma.ximale bewegingssnelheid 5 mm/sec. 

b) Interne start conversie m.b.v. een timer. 

In dit geval is het mogelijk om met behulp van een counter (timer) de 

A/D conversie ie start.en. De frequentie is softwarematig in te stellen. 

VOOl een ruwheidsmeter met een aftastsne1heid van 500 pm/sec en een 

sample frequentie van 10 KHz. geeft dit een minimale sample &!stand op 

het oppervlak van 50 nm. 
Om ook nu weer bekende equidistante meetafstanden te verkrijgen is het 
noodzake1ijk dat de beweging van de taster over het oppervlak zeer goed 

bekend en constant is. 
Voordeel: Er is geen extra verplaatsingsopnemer noexizakelijk, en 

een kleine sample afstand is moge1ijk. 

Nadeel: Een constante tastersnelheid is noodzakelijk. 

Bij beide hiervoor behandelde meetmethoden Itaat de computer Itandby, 

d.w.z. de processor staat te wachten of er een meting heeft plaats 

gevonden, Jdjkt of hij deze moet opslaan en w&cht weer op een volgende 
meting enz. 
Een derde in het laboratorium toegepaste methode wordt hierna 

beschreven. 
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c) Meten op interrupt basis. 

Bij deze methode worden een of meer counters met een beginwa.arde 
seladen. Deze beginwaa.rde komt overeen met het aantal pulsen binnen 
een sample afstand. Door nu met de pulsen de counter af te lagen, .ul als 
de counter op nul uitkomt, een interrupt worden gegenereerd, die via een 
interrupt controller toegevoerd wordt aan de processor. 

12. 

PC 

Fig. 5 AID conversie met behulp van interrupt. 

De processor zal daarna een interruptservice routine opstanen, die in rut 
geval de AID converter opstal1, en het gemeten signaal in het gebeugen 
opslaat, en eventueel op het 8cberm weergeeft. Bet grote voordeel van 
deze methode is dat de computer tUBsen de metingen andere wen kan 

blijven uitvoeren. Op deze wijze is bet mogelijk om de ma.:rimale 
aftastsnelheid te verhogen. 
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4. Ruwheids meet en verwerkinlsprogramma. 

Filosofie achter de programma=9Pbouw. 

Ret ontwikkelde verwerkingsprogramma maakt het mogelijk om 
ruwheidswaarden te verkrijgen die gebaseerd zijn op internationale normen, 
alsmede het berekenen van parameters die van belang kunnen zijn bij 
tribologisch onderzoek. 

File structuur. 
De meetgegevens en de informatie over deze gegevens worden in aparte files 
opgeslagen. Na de berekening van de ruwheidsparameters wt de metingen en 
de eventueel aangemaakte plotfiles worden deze ook weer in aparte files 
opgeslagen. 

De filenaam is als voIgt opgebouwd: 
<naam>. <extensie> 
<naam> = de naam die U &an de file geeft 
<extensie> = <letter><digit><digit> 
<digit> = < 0,1,2 .... 9 > 
<letter> = < At M, U, P D > 

A file voor algemene meetgegevens 
M file bevat de metingen 
U file bevat de wtvoerparameters 
P file bevat plotwtvoer 
D ASCn file met x-y waarden van de metingen 

(T.b.v. verwerking met andere programmas zoa.ls Asystant). 
Ret volgnummer bestaat wt 2 digits, dit is door de operator zelf in te 
vullen. De letters worden door het programma gegenereerd. 

Ret 8Oftware-pakket bestaat wt 3 afzonderdelijke programma'., n.l. een 
programma dat de metingen verzorgt (dit j, hardware ge'bonden). Een 
programma dat de metingen verwerkt tot resultaten, en het derde programma 
dat het mogelijk maakt om met de files te manipuleren. Bet voordeel o.a. van 
bet gescheiden meten en verwerken is dat de opdrachtgever .&U= de 
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metingen in de meetb.mer laat uihoeren en zelf aan een (eventuee1 snellere 
PC) de resultaten berekend. 
Een beperkt overzicht van de moge1ijkheden en bediening van de 
programma's zaJ aan de hand van een aantalscherma.fdrullen worden 
gegeven. AIle uitvoer informatie (zowel tekst als grafieken) van het 
verwerkingsprogramma worden in de betreffende . U en .P files opgeslagen. 

4.1 Meetprouamma. 

Als het meet programma wordt opgestart verschijnt de volgende inhoud op het 
scherm (menu). Zie scherm lop de volgende pagina. 
Links onder op het Scherm wordt steeds extra informatie gegeven over het 
geselecteerde item. Bet bovenste schermblok toont de algemene gegevens van 
de l&&tste keer dat het programma heeft gedr&&id (deze gegevens worden 
namelijk in een apa.rte file opgeslagen). 
Bet menu blad links onder toont de opties die beinvloedbaa.r zijn. Door de 
cursor op "Name" te &etten en return te drukken is het moge1ijk de naam van 
de file in te geven of te veranderen. Dit is op gelijke wijze mogelijk voor de 
andere menu opties. 
Als eerste lichten we de optie "Pick-up" eruit. Met deze optie is het mogelijk 
om de verschillende versterkingsfadoren van het meet instrument in te geven. 
Voor iedere willekeurige opnemer is dit moge1ijk, dus niet &lleen 
ruwheidstasters, maa.r ook b.v. inductieve of optische opnemers die een 
analoog uitgangssign&&1 geven. 
Worden op een ruwheidsmeter meerdere opnemers gebruikt dan is het 
moge1ijk iedere opnemer voor elk meetgebied de werkelijke gevoellgheid op te 
geven. 
Uiteraard is het mogelijk gegevens betreffende de meting op te geven, &lsmede 
de sample &!stand, de cut~B' en het &Antal cut~B' lengten waarover gemeten 
moet worden. Bet &Antal metingen en de bijbehorende meetlengte worden ook 
weergegeven. 
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--=-=.:.:=;-':"= ":ar.NiI~5'iiJUimlifii!:;t'·c=---=--="-,,",,,=-=;:::; 
Fi hmue: test ladelCftuRher: 3 
Object : 
ClieJIt : 
COMent : 
Operator: 
Pick-UP : optical Pick-UP Setting 1 
Step size (pa) Z.E 
Cut-otr Length ("") Z8 ,E 
bber of Cut-otr lengths: 5 

...... __ ~ .... "' ..... ~ ..... _.r ..... " ..... or-""-lma ........... su ..... ~_e ..... n .... ts""""'"'"' ........... ~S8 _______ ......... _____ --... .......... ___ Le_ngt ____ h""""-(IIr'I-'-'-) : ____ 8 , __ 188 J 

~ :'tlUle T •. i'c "" . ," 
. I\t.:;>.~tu·enf- ',\ t. 'IiI'.' 

: It:U ill!4'!' .i 

, K2~.S'\n·p 
Phl~-lll,; 

11.1 i t 

Enter r irst part or r i lenaN! 

(e) 19S9 Rev 2.1 
Eindhoven University or technology 

Scherm 1. 

De invoer 1'aariabeelen zijn 1'ooralsnog geendop de ruwbeidsevaluatie, waarbij 
de cut-off lenpe een be1angrijke ro18peelt. De leuze 1'an de cut-off of 
basisleugte il afhanke1ijk 1'&D de rilafstand of de te meten 11Jwheidswaarde 
self. Zie hiervoor label 1 op de '1'olgende pagina. 
V oor iedere volgende nit te 1'oeren meting met de zel{de naam wordt de index 
(volgnummer) automatische 1'erhoogd. Wil men een meting oYer doen dan 
lan het indemummer door de gebrniker ingegeven worden. Bet index of 
1'olgnummer lip in het gebied [0 ... 99]. 
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afstand van de bas~golflengte meetlengte 
bewerkingssporen b (mm) (mm) 
(mm) 

van 0,01 tot 0,032 0,08 0,4 

van 0,032 tot 0,1 0,25 1,25 

van 0,1 tot 0,32 0,8 4,0 

van 0,32 tot 1 2,5 12,5 

van 1 tot 3,2 8 40 

Tabel 1 : De keuze van de basisgolflengte is afhankelijk van de 
afstand der bewerkingssporen 

Rz. (IJ.m) basisgolflengte meetlengte 
(verwachtingswaarde) Ab (mm) (rom) 

tot 0,5 0,25 1,25 

van a,s tot 10 0,8 4 

van 10 tot 50 2,5 12,5 

boven 50 8 40 

Tabel 2 : Bij a-periodieke profielen wordt de basisgo1flengte 
bepaald m.b.v. de verwachtingswaarde van RE • 

Ra {J,ml} bas~golflengte meetlengt 
(verwachtingswaarde) b (mm) (mm) 

tot 0,1 0,25 1,25 
van 0,1 tot 2 O,B 4 
van 2 tot 10 2,5 12,5 
boven 10 8 40 

Tabel 3 : Bij a-periodieke profielen wordt de basisgolflengte 
bepaa1d m.b.v. de verwachtingswaarde van Ra. 
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4.2 Het verwerkingsprQ&Tamma. 

De presentatie naar de gebruiker toe van het verwerkingsprogramma lijkt op 
die van het meetprogramma. Het bovenste grote blok op het scherm geelt de 
oude instelling van het programma weer nadat dit is opgestart. (Scherm 4). 
De verschillende instellingen en nit te voeren berekeningen kunt U ook nu 
weer met behulp van aangeboden menu's en eventue1e submenu's zelf kiezen. 
Bij de keuze van het menu "Plotter" kunt u bepalen of een plotfile 
aangemaakt wordt, en tevens aangeven voor welk apparaat. Op het moment 
zijn 2 opties mogelijk, nl. een HP 7550 A of een postscript laserprinter. 

4.2.1 Roughness Surface Analysis 

Biedt de mogelijkheid tot het berek.enen van de ruwheidsparameters. Er 
verschijnt een nieuw submenu als deze keuze gemaakt is. (Scherm 21,pagina 
15). Dit menu heen de volgende belangrijke opties. 

Filter Geelt de mogelijkheid tot verschillende 
tilterkeuzes 

O=No Filter. 

I-NEN 3631 

2-NEN 3635 

IOals deze momentee1 gangbaar zijn. De volgende 
tilters kunnen gekozen worden: 
Berekening van de ruwheidsparameters t.O.V. een 
kleinste kwadratenlijn door alle meetpunten. 
Grafisch methode. Per cut-off lengte wordt een 
kleinste kwadratenlijn getrollen. 
Standaard dubbel RC tilter. De 
overdrachtsfunctie is in onderstaande tiguur als 
functie van de cut-off lengte weergegeven. Merk 
op ciat voor A = Ab de doorlating 75% is. De 

filterkarakteristiek. is hieronder weergegeven. 

- 100 r--........:;:::;::-~_-Pho$e -corrected filter 
~ 
~ ISO - 2 RC fil1er 
~ 
-= 50 
I c 
~ 
... 0'--_'--__ "--_...lL...-..l---:::....----' 

0.1 0.3 1.0 3.0 5.0 10.0 20.0 
Fraction of cut - off length 

Fig. 6 Doorlaatkarakteristiek van filters. 
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Prc.ce::s 
I.tdl 
rl",tt~r 

1 ~ Help';': ,'r';' . . . 
i ft- 0t 
'; ... 11 . 

Scherm 4. 

ec) 1989 Rev 2.1 
: Eindhovel'l University of Tec~nology 

'r7Ie~:;:' ~BER:' . ·-UUE·)ir~i~~!t4l~~'·== --W:;;"~~r-:-'-1--'1 
Object : RUBBER I 

Client : I.S. 
r.o..ent : LAHGSHICHTlKG 
Operator: J(. S . 
Pick-UP : OPtICAL 
Step size ('111) 
Cut-orr Length (,,,) 
lleasured LeJllrtl1 bUI) 

"" .. her or 1le4SUre..ents 

5.88 
258.88 

2.888 
488 

Pick-tJp Sett ing: 5 

Option: 5 
Filter: B I 

--.-- --'-'-- - .-"""'" -----...... ' ..... " ....... ..-... ----...... -"-'. -=.' •.•. , 
~. ___ ... _ .. ___ .J 

,FUler 
Cut-Off , 
Olliput '. 8 .:.. tb Filter' 
Paranet 1 - HEN 3631 

•• Graphs 2 - HEN 3635 
. Return . 3 - HEN 3635 Fe 

4 - Fe3 
. 5 - D1H 4776 

Scherm 21. 
No filtering 

(C) 1989 Rev 2.1 
. Eindhoven University of Technology 
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3-NEN 3635 FC Dit filter heeft eenze1fde amplitude 

karakteristiek als filter 2, maar heen een faseverschuiving van 

het uitgangssignaal ge1ijk &all nul voor alle frequenties. (Dit 

filter is fysisch niet realiseerbaar). 

"=:FC Filter De amplitude karakteristiek is ook in fig.6 

weergegeven. Voor ~ < ~b is de doorlating 100% en voor ~ > 
3 ~b is de doorlating O. Tussen deze .. aarden neemt de . 

doorlating lineair af met de golflengte. De fasedraaiing is weer 

o voor iedere frequentie. 

§::DIN 4776 Speciaal filter, dat wordt toegepast bij de 

analyse van geslepen, ge1epte of gehoonde oppervlakken. In het 

algemeen voor oppervlakken met hassen of uitstekende 

toppen. De karakteristiek van dit filter is in fig.7 weergegeven. 

Wat hierbij vooral opvalt is dat voor ~b de doorlating 50 % is. 

0.015 0.25 0.15 2.5 15.0 
Sinue.eUenlonge In mm 

Fig. 7 Doorlaat karakteristiek van het filter volgens DIN 4776. 
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Het gebruik van dit filter wordt in onderstaande figuren verduidelijkt. 

Fig. 

Ungefilterte.lstprofil (Riefen schraf_fi_er_t_) ______ --, 

.) 
25 ... lIelli" .. de, 'IU ...... 

oo1-------~~--~--_-------~------~~ 

..... 

IUUIIIP'Ofil Iii, tli. Rauh4Iit.m"'''''1I 
"acn dl ... ' No,m 

1.5 .I.---------r----~---..,_---~ 

Bezugsprofi'lm ungefilterten Istprofil 

..... 
SO 

d) 
IS 

00 L-____ ~~_~ ________ ~-----~ 

Rauheitsprofil 

~--------------------------I ..... 
5.0 

e) 

" 
00 

.1----___ , _________ -.-____ -' 

8a) 

1,0 2,0 -

Het signaal wordt eenmaal gefilterd, waardoor de 

aangegeven middellijn ontstaat. 

b) Meetwaarden onder deze lijn worden afgekapt. 

c) Dit signaal wordt wederom gefilterd. Dit levert het 
referentie-profiel op. 

d) De afgekapte meetwaarden worden weer toegevoegd. 
e) t.o.v. dit referentie-profiel worden een &aDtal 

ruwheidsparameters berekend. 
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De definities voor de digitale berekeningen zijn als voIgt: (Zie ook NPR 3633). 

4.2.1.1 Parameters betrefiende vertikale verde1insen. 

1 N-l i 
Rq = {N E y.2} 

i=o 1 

15. 
Rdi ='FE Rzi z no· 1 1= 

Rmax = max. Rzi 

Rp = Boogste top 

~ = Diepste dal 

I " .::, ~ 

1~-' 
,. : Auwertelillll 

I, 

'. 

Fig. 9 

De kansdichtheid van de profiel ordinaten h(y)' 
Deze functie wordt als voIgt verkregen. BepUl het aantal waarden van profiel 
ordinaten die zijn gelegen in een smalle stroot tUBsen twee lijnen evenwijdig 
aan de middenlijn, met een afstand Ay van elkaar ter hoogte y. Als het tot ale 

aantal ordinaat waarde N bedraagt is de frequentie fen) van het optrecien van 

hoven genoemde Bituatie fen) = +.100%. Door deze frequentie bij gelijke 
zones Ay alB functie van y nit te zetten ontstaat een histogram soala in fig. 
10. In de limiet voor Ay .... 0 ontstaat een gladde functie . Zie fig 10. 
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Fig. 10 Profiel ordinaten dichtheidsverde1ing. 

4.2.1.2 Abbot kromme. 

De Abbot kromme is de 10m van de cumulatieve verde1ingsfunctie 
y 

P (y) = ~ h(y)' dy, die men verlaijgt door het oppervlak tussen de 

kansverde1ingsfunctie h(y) van de ordinaten en de y-u te bepalen. Zie fig. 11. 
Voor digitale signalen wordt deze als voIgt berekend: 

De R(y) waarde wordt verdeeld in een autal klassen, meestal 50 . De Abbot 
n 

kromme voIgt nu uit p(n)= f=1 h(n) met n = 1,2,3, ... 50 

O ...... ----.. h(y' 

Plyl 

R, .f--__ --+-
o 50 IIV. '00 

P(yl • 

Fig. 11 Bet ontstaan van de Abbot kromme. 
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De scheefheid van de verdelingsfunctie wordt gegeven door: 

lID 
~ = .-1: (y.):1 
-.It R:I 11 i=l 1 

q 
V oor de toelichting me fig. 12. 

Fig. 12 Toelichting bij de veIschillende waarden van St. 

De spitsheid van de verdelingsfuDctie wordt gegeven door: 

liD 
~ = ._~ bi)e 

ReD 1=1 q 

Voor toelichting me fig. 13. 

y 

V\I\z ··1 I £,.<3 

1 . 

-~~.t>-["3 
y 

f.A. J( IV =y .. ~ . 

Fig. 13 Toelichag bij 'Yenchilleade wa.a.rdeD van Ek, 
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0 20 40 60 80 100 

" 0 M'l 
40 60 M'2 100 

MOI,e,j.lanl.iI M, In '% 

Fig. 14 Benadering van de Abbot kromme door 3 rechten, en 
de daaruit afgeleide parameters. 

Bet ruwheidskemprofiel is het profiel onder uitsluiting van uitstekende 
smalle pieken en diepe rillen. DIN 4776 kent de volgende parameters; 

Kemruwheidsgrootte, 
rut is de grootte van het ruwheidskemprofiel. 
Irfateriaalaandeel in procenten, 
ia de positie van de snijlijn die het ruwheidskernprofiel &an de 
materia.alvrije zijde begrensd. 
Irfateriaalaandeel in procenten, 
ia de positie van de snijlijn die het ruwheidskernprofiel &an de 
materia.al zijde begrensd. 
Gereduceerde piekhoogte, 

dit is de gemiddelde hoogte van de 'Oit het ruwheidskemprofiel 
.tekende pieken. 

Rvk = Gereduceerde rildiepte, 
Dit is de gemiddelde diepte van de 'Oit het ruwheidakemprofiel 
ltekende rillen. 

22 

E 
:a. 
.5 
• 00 
!! 
c • 
~ 
~ 
.t:. 

~ 



4.2.1.3 Parameters betreffende de hellingen Ian het profiel. 

De belling is als voIgt gedefinieerd: 
In elk punt P van bet profiel sluit de raa.klijn een boek Q in met de x-u 
waarvoor geldt: 

tang Q = <-{i-) = y'{p) p . 
Digitaal wordt de helling berekend via lineaire interpolatie. Kenmerkende 
parameters zijn: 

Bet gemiddelde van de absolute waarden van de hellingen 

1 N I AYi I 
Da = Aa = N f =1 Ax. 

J 
Met bijbehorende gemiddelde gol1lengte 

R 
La = 21rr 

a 
De standaardafwijk.ing van de kansdichtheiclsfunctie van de hellingen 

N A 1 
Dq = Aq = { * ~ <~)2 } J 

J =1 Ax. 
1 

4.2.1.4 parameters betrekking bebbend op DIN 4776. 

De Abbot klomme wordt door 3 recbten benaden. De be1angrijkste reebte 

door de Abbot klomme heet de "vergelijkingsreebte". Deze recbte omvat 40% 

van de profiel ordinaten .. Verder ligt deze rechte zodanig dat de helling 
minimaal is. (Zie fig 14). De grootte van de gearceerde oppervla.kken in fig. 14 

is gelijk &an het oppervlak van de Abbot uomme boven de doorsnijding A 

voor de pieken"en onder doorsnijding B voor de hassen. De overeen.komstige 
drieboeken met een sell de oppervlak en gelijke ba.sislengte bepalen de boogten 

Rpk en Rvk' 
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Graphs Toont het aignaal met de berekende middellijn (door het 

-10. 
m 400. 

5. 

1 0, 

-!. 
i ·5, 

·10, 
0. 

s, 

! 0. 

J! .., 
i ·s, 

·to. 
0. 

filter bepaald). Met b.v. de grafische cursor on men delen van 
de grafiek uitvergroten (Scherm 24). Onderstaande fig. 151&&t 
duide1ijk de verschuiving van de middellijn men bij toepassing 
van een dubbel RC-filter en de profiel vervalsing die daardoor 
optreedt. Een bet ere middellijn verkrijgt men bij gebruik ~an 
het fase corrigeerde filter, fig 17. Fig. 16 toont de bijbehorende 
verde1ingsfuncties. 

Profile and Heanline 

5I.XI. m 700. SOIl ~O. lOOQ. 1100. 1200- 1200. 1 .. 00. 1500. 
)( (1,Ih) 

Scherm 24. 

Profile and Meanline 

~Mff 
D, 400. eo. D, um 12111). 14CIQ. lIDO, 1100. 1DOO, 

It (urn) 

Filtered Proflle 

2111), 400. IDO, 100. )GlO, l2IIIl. 14CIQ, lIDO, IIIIO. 1DOO. 

I (urn) 

Nunc: RUBBER Nt: J Dale : 10:51 30·11·1988 TUB LANGSRlCHTING Pidc-Up : OPTICAL 

Fig. 15 Ruwheidsprofiel met middel.lijn (filter 2). 
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Height Distribution •. 
2. 

O. 

I 
z. -2. 

... 
-6. 

... 
O. 20. «l. to. 

~/um 

Name: RUBBFR 

i.MGSRICH'TlNG 

Fig. 16 

5. 

-5. 

Abbot curve Slope Distribution 

•• o.a 

0.6 
2. 

OA 

O. 

I 
"":' 0.2 -f z. -2. O. 

.0.2 ... 

.0.4 

-6. 
.0.6 

.. .0.1 
O. 50. 100. 0. 200. G. 

~ ~ 

Nr. 1 Date : 10:57 30-11·1988 TUE Pick-Up : OmCAL 

a )Ordinaten verdeling 
b)A bbotkromme. 
c )Hellingsverdeling. 

Prome and Meanline 

·10. -1---_--+__--+---_----_--_-_--+_-...... 
0. __ G. 100. 100. IGDO. 1:Il10. 1o'GO. 1100. lIClI. DID . 

• (um) 

Filtered Profile 
5. 

0. 

·5. 

·10.-----_____ +__-_-__ -_-_-__ -_ 
0. __ MIO. 100. 100 1Il10. 1:Il10. 1o'GO. 1100. JIOO. :IDQD. 

Name: RUBBER 

LANGSRJCHTlNG 

Fig. 17 

I (11m) 

Nr: 1 Date : 10:57 30·11·1988 TUB Pick-Up : OmCAL 

Ruwheidsprofie1 met middellijn volgens fc-filter. 
(filter 4). 
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4.2.2 Fourier Analysis 

Een oppervla.k bevat meer informatie dan de hiervoor aangegeven parameters, 
er is informatie unwezig betreffende de frequentie verde1ing en de 
periodiciteH. Bet is moge1ijk om met speciaal hiervoor ontwikke1de 
apparatuur de autocorre1atie-functie en spectrale verde1ingen ie 'Verkrijgen 
(de zogenaamde spectrum analysers). Deze apparatuur is 'Voor de analyse 'Van 
oppervlakken nog te kostbaar. Door de 'VOOl de ruwheidsberekeningen at 
unwezige computer en de opkomst 'Van snelle Fourier Transformatie 
berekeningen is het bijna 'Vanze1f sprekend dat deze methoden in het software 
pa.kket zijn ingebouwd. 
Daar de ruwheidssignaten niet periodiek zijn tan dit bij de frequentie analyse 
'Van oppervla.kken problemen opleveren. Speciaal bij de analyse 'Van de 
middellijn. Uiteraard is gezocht naar een oplossing 'Voor dit probleem Deze 
oplossing is gebaseerd op het toepassen 'Van een vensterfunctie. Enke1e veel 
'Voorkomende vensterfuncties (ook weI gewichtsfuncties genoemd) worden in 
fig 18 weergegeven. [Lit!. 1,2,3] 

WiUdQW Maa.kt het mogelijk om het bemonsterde signaal met 
'Verschillende gewichtsfuncties (vensters) ie vermenigvuldigen. 

De grafieken van diverse gewichtsfuncties zijn in onderstaande figuur gegeven. 

5r-----------------------------------• ..... 

_1L-___________________________ ...... 

Fig. 18 Diverse gewichtsfuncties. 
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Graphs Toont het berekende Powerspectrum en de 
autocorrelatie-lengte in grafiek 'form. Deze grafieken (zie fig. 
19) zijn wederom manipuleerbaar. 

0.()4 

0.02 

0.01 

10, 21. 

I. 

OJ 

o. 

AutoPowerSpecrum 

<10. 51), 60. '0. 

{(lhm!) 

AutoCorrelation 

10. 90. loa 

~J~----____________ --______________ --____ --~ 

a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Il(um) 

Name: RUBBER Nr. 1 Date : 10:57 30-11-J988 

LANGSRICHllNG Pick-Up : OrnCAL 

Fig. 19 Powerspectrum en autocorrelatie lengte. 

De energie-inboud 'fan een signaal is ge1ijk &an 

T 

f (1)=+ f f(~) dl 

o 

het gemiddelde powerspedrum is ook te Ichrijven &Is: 

TUE 

Deze formule .taat bekend als de formule 'fan Parseval, en geeft &aD dat het 
kwadratisch gemiddelde 'fan een periodieke funktie gelijk is &an de 10m 'fan 
het kwadratisch gemiddelde van de Fourier coefficienten. Deze c:oefficienten 
uitgezet tegen k geven het lpedrum soals in fig. 1 .9 weergegeven. 
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De autocorrelatie funetie is als voIgt gedefinieerd: 

A= 0,1,2, n-1 

Deze zegt iets over de periodiciteit van een signaal. 
Enkele belangrijke parameters zijn de sample afstand en de meetweg. 
Volgens Shannon is theoretiseh de maximaal te meten frequentie ge1ijk aan 

fmax = tZSt Om een hoge fmax te krijgen is bet noodzakelijk dat de 

sample afstand klein is. De minimaal te bepalen frequentie Af = + is 
gelijk aan de frequentie stap. We zien bieruit dat een lange meetweg een 

hoge resolutie geeft. Om aan beide eissen gelijktijdig te voldoen zal men al 
vrij snel een groot aantal metingen moeten uitvoeren. Afhankelijk van de 

zwaarste eis dient men een keuze te maken, daar bet aantal metingen 
beperkt is. 

4.2.3 Manual Data Processing. 

Het derde ingebouwde analyse-proees wordt hierna geactiveerd.Enkele keuze 
mogelijkbeden zijn nu: 

Subract fitted polynomial De graad van de polynoom die van bet 

signaal wordt afgetrokken, kan opgegeven worden. 
Fit polynomial Bij deze keuze wordt een polynoom van verlangde 

Invert 

graad door het profie! gelegd. Die polynoom kan bescbouwd 

worden als een soort middenIijn die m.b.v. bet Surface 
Analysiscbe gedeelte kan worden geanalyseerd. 
Inverteert het gemeten signaal. (b. v. een afdruk van een 
oppervlak). 

4.2.4 Batch verwerking. 

Deze keuze maakt bet mogelijk een verzameling meetfiles 
automatisch te verwerken. Het is b.v. mogelijk de batch 

verwerking 'savonds op te starten, zodat de volgende ocbtend 
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5. Toekomstige ontwikkeHngen. 

Hierbij denken wij &an de volgende onderwerpen: 

a) Uitbreiding 2D-ruwheidspakket. 

b) Meten en verwerken van 3D-ruwheid. 

c) Andere toepassingen. 

a)Hierbij denken wij aan de volgende onderdelen: 

-best fitting van geometrische kromme, zoals: cirkel en parabool. 

-toevoeging van een tribologie, deel met o.a. : 

-Structure Function 

-Power spectral density function (PSD) t.O.V. de frequentie 

-Fractal Dimension 

b lOp het gebied van het meten en verwerken voor 3D-ruwheid zijn 

al vorderingen gemaakt. Het is reeds mogelijk om de oppervlakken 3 

dimensionaal te meten en weer te geven. Zie fig 20. Hierbij is de 

gezichtshoek vrij op te geven, zodat het mogelijk is van binnenuit tegen het 

opperv lak te "kijken". 

Problemen t.a.v. snelle scheiding van ruwheid en golving moeten nog 

opgelost worden, alsmede de definitie van 3D-parameters. 

c)Een andere toepassing die zeer voor de hand ligt is het met en 

en verwerken van gegevens van een rondheidsmeter. Een groot voordeel bij 

de Fourier-transformatie die hierbij nodig is, is de periodiciteit van het 

signaal n1. f( cp) = f( cp + 2a-). De verkregen Fourier-roefficienten na 

transformatie van het gemeten signaal hebben nl. een fysische betekenis. 

De coefficienten Al en BI bepalen de desaxering van bet werkstuk 

middelpunt t.O. v. bet middelpunt van de roterende tafel of roterende 

opnemer. De coefficienten paren A2, B2 en A3, B3 enz. geven informatie 

betreffende de 2 pts., 3 pts. onrondheid enz. Een voordeel hierbij is dat oak 

een eigen losse opnemer opgesteld kan worden, zoals contactloze optische of 

inductieve opnemers, waarvan het analoge signaal wordt opgenomen en 

verwerkt. 

Ook andere dynamische metingen zijn mogelijk, b.v. bet meten van 

roterende of bewegende werkstukken, waarvan dan op eenvoudige wijze bet 

gemeten signaal kan worden geanalyseerd. 
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