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SAHENVATTING 

In dit verslag wordt ean opnemar beschreven die in staat is 

om aan willakeurige verpla~ing in aan plat vlak te registreren. 

Daze varplaatsing kan bestaan uit een translatie in ~illekeurige 

richting, plus een rotatie. De 0pnemer heaft aen meetgebied 

7 60 '1' •• ,. • t 1 van mm, resp. • .erw~J~ de max~maal taagastane u~ B_ag 

ruim twae keer zo groat is. De reaktie-kracht Yan de opnemer op 

het te meten objekt is kleiner dan 0,2 N/mn. 
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INLEIDING. 

De hierna beschreven opnemer ~oet gaan dienAn om het gedrag 

van sen compliant onder invloed van sen uitwendige belasting 

te kunnen bestuderen. Aan deze opdr-acht is een studie van 

verachillende complianten voorafgegaan (bijiage II). 

Jit dit vooronderzoek is duidel~k geworden dat de verplaataing 

var. de compliant in de inzet-richting ( z-richting) geen in

viaed zal hebben op het reaultaat Tan deze inzet-beweging. en 

datbo'J'endien deze ver,pIaatsing t.o.v. de zijdelingse ver-, ~ 

plaatsingen zaer gering is. Er bl~ven dua nog 5 grad en van, 

Tr~heid over. Door op twee punt en Iangs de z-as de zijdelingse 

verplaatsingen te meten,en & uitkomsten te vergel~ken, kan de .-'C"'.' 

scheefstand van de z-as berekend word~n. Waarmee dan 4 vgn de 

5 vrijheidsgraden bekend ztn. De vijfde betreft .dan de ro-

tatie om de z-a8. Oak deze is in 
, , 
~en van de twee meetpunten 

te registreren. Van elk van de beide meetpunten dient dua de 

tsing in een plat vlak gemeten te worden. 

Dit versiag beschrijft een opnemer die hiertoe in staat is. 
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1. Eisenpakket 

De te ontwerpen opnemer dient de verplaatsingen van een 

oompliant onder invloed van een belasting te kunnen meten, 

zodat daardoor de stijiheidsmatrix van deze oompliant be

paald kan worden. Er zijn versohillende typen oomplianten, 

een overzioht is te vinden in bijlage II. Een kenmerk van 

oomplianten is de 'meegaandheid' (= oompliance ). De te 

ontwerpen opnemer mag deze oompliantie niet beInvloeden. 

De maximale stijiheid van de opnemer dient daarom een . 
taktor 10 ~ 20 lager te zijn dan de stijiheid van de 

oompliant,(deze ligt op 10 ~ 15 N/mm ). De maximale uitslag 

van de complianten is 2 ~ 3 mm en een scheefstand van ±1°. 

Het bereik van de opnemer dient dus zo'n 3i mm te zijn. 
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1. Eisenpakket 

De te ontwerpen opnemer dient de verplaatsingen van een 

compliant onder invloed van een belasting te kunnen meten, 

zodat daardoor de stijfhe1dsmatrix van deze compliant be

paald kan worden. Er z1jn verschillende typen compl1anten, 

een overz1cht is te v1nden in bijlage II. Ben kenmerk van 

compl1anten is de 'meegaandheid' (= compliance ). De te 

ontwerpen opnemer mag deze compl1antie niet beinvloeden. 

De maximale st1jfhe1d van de opnemer dient daarom een 

faktor 10 a 20 lager te zijn dan de stijfheid van de 

compliant,(deze ligt op 10 a 15 N/mm ). De maximale uitslag 

van de complianten is 2 a 3 mm en een scheefstand van +1°. 

Ret bereik van de opnemer dient dus zo'n 3~ mm te zijn. 
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2. Verplaatsingsopnemers. (1J ,(2) 

Er is een grote verscheidenheid aan verplaatsingsopnemers 

verkr~gbaar, met meetbereiken varierend van enkele pmfs tot 

vele meters. Echter de meeste van deze instrumenten zijn 

1-dimensionale opnemers. D.w.z. ze kunnen 66n translatie 

meten, tenminste, indien de opnemer en de beweging goed 

uitgelijnd zijn. Wanneer er een tweede translatie aanwezig 

is, met de bewegings-richting haaks op de eerste, z~n deze 

opnemers onbruikbaar. Soms kunnen dan twee aparte systemen 

gebruikt worden, voor elke komponent van de translatie ~~n. 

In een plat vlak is, behalve een translatie, ook een ro

tatie mogelijk. Deze rotatie kan op deze manier niet ge

meten worden, of wordt zelfs onderdrukt. 

Wat in feite gevraagd wordt is geen verplaatsings

opnemer, maar een positie-opnemer.Positie-opnemers zijn er 

in verschillende soorten 

- optisch 

- akoustisch 

- kapacitief 

- induktief 

De eerste twee zijn erg komplex en specialistisch in het 

gebruik. In de praktijk blijven dus over de kapacitieve of 

de induktieve opnemer. Deze hebben echter allebei het na

deel dat het uitgangssignaal niet lineair is. Dit wordt 

opgevangen door achter elke opnemer een regel-circuit te 

plaatsen. De lineariteit kan dan gebracht worden op ~-1% 

F.S.O. (full scale output). Dit kan echter niet verhinderen 



dat, wanneer het meetobjekt een cilinder is, een zijdelingse 

verplaatsing langs de opnemer een (moeilijk voorspelbaar) 

foutief signaal zal geven. 
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3. Ben alternatief. [3j,[41 

Uit het voorafgaande blijkt dat er geen pasklare oplossing 

voor het probleem is. Er is eenvoudig geen geschikte opnemer 

die een willekeurige translatie plus een rotatie in een plat 

vlak kan registreren. 

Er zijn echter weI andere meer-dimensionale opnemers. Zo 

zijn er weI vele 6-komponenten krachtopnemers. Hierbij wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van rekstrookjes, die zodanig op 

een slim gekonstrueerde vorm zijn aangebracht, dat indien 

de rs op de juiste manier in een brug van Wheatstone zijn 

geschakeld, hieruit direkt de zes komponenten van de kracht

vektor volgen. 

Ben dergelijke krachtopnemer is in feite ook een ver

plaatsings-opnemer, want onder invloed van de optredende 

krachten ondergaat de opnemer een elastische deformatie. 

Deze mag niet te groot zijn omdat anders het aangrijppunt 

van de kracht zich te veel verplaatst, wat de meting kan 

be!nvloeden. De krachtopnemer dient dus stijf te zijn. 

Bij een verplaatsings-opnemer is juist het tegenoverge

stelde gewenst: een lage stijfheid. Zodat de reaktiekracht 

van de opnemer klein is en de te meten beweging niet be

!nvloedt. 

Zoals gezegd worden in krachtopnemers veelvuldig rs toe

gepast. Figuur 3.1 toont een 1-dim. (trek-druk) kracht-

opnemer. Bij verplaatsings-opnemers worden ze echter nauwe

lijks toegepast. Een leuk voorbeeld van een methode om met 

rs grote rekken ( of verplaatsingen ) te meten is in fig. 3.2 



6 

u 

F 

j) 
/ -

u/ 

fig. 3.1 fig. 3.2 

afgebeeld. Het flexibele beugeltje kan een grote uitbuiging 

van de pootjes opnemen, terwijl het rs toch niet aan rekken 

boven de 2% wordt blootgesteld. De overbrengings-verhouding 

is afhankelijk van de afmetingen van het beugeltje. Ook hier 

geldt weer dat de translatie en de opnemer (het beugeltje) 

op een lijn moeten staan. Alhoewel met enige fantasie ook 

een beweging loodrecht op het aanhechtingsvlak mogelljk moet 

zijn. 

Uitgaande van dit idee ben ik gaan zoeken naar een vorm 

die voor elke beweging in een plat vlak ( twee translaties 

en een rotatie ) een specifieke deformatie opgedrongen 

krijgt, zodat uit deze deformatie, d.m.v. rs , de positie 

fig. 3.3 

bepaald kan worden. In de bijlage wordt 

hier uitvoerig op in gegaan. De uit

eindelijke vorm is in figuur 3.3 afge

beeld. Voor elke verplaatsing is de 

karakteristieke deformatie in figuur 

3.4 weergegeven. 

In de praktijk bleek deze vorm niet 
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zo geschikt. Het model was doorgerekend met haakse, stijve 

hoeken. In de praktijk is dit niet het geval. Bij het buigen 

van de veer is een zekere minimale afronding onvermijdQlijk 

omdat anders de veer breekt. Bovendien bleken de hoeken 

niet stijf genoeg te zijn. 

_14 

fig. 3.4 

Een ander probleem vormt de deformatie t.g.v. de trans

latie v. Deel 1 en 2 buigen niet even ver uit. In de ge

schetste situatie ondergaat veer 1 de grootste deformatie, 

maar wanneer v van teken omdraait, is de vervorming van 

veer 2 het grootst. Dit effekt zal later nag aan de orde 

komen. 
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4. Ben proefmode1. 

Het zwakke punt van de veer is dus de rondgebogen hoek. 

Om het zetten van de hoeken te vermijden, en de hoeken 

stijf te maken is er maar een op1ossing: niet buigen maar 

ink1emmen (fig. 4.1). Dit is 

fig. 4.1 

fig. 4.2 

fig. 4.3 

niet zo eenvoudig te rea1iseren 

en omdat de verschi11ende de1en 

van de veer niet meer in een 

v1ak 1iggen kunnen er torsie-

moment en in de veer ontstaan. 

Bovendien zijn daarmee de pro-

b1emen t.g.v. de verp1aatsing v 

nog niet verho1pen. De konstruk

tie van figuur 4.2 biedt wat dat 

betreft betere perspektieven 

( 13 is een star verbindingsdee1). 

Vo1gens het principe van 

Castig1iano geldt voor de opge

hoopte elastische energie 

In dit geval is de tweede term 

t.g.v. de normaa1kracht verwaar

loosbaar klein. Naar Castigliano 

is de afge1eidde van W naar een 

van de be1astingen ge1ijk aan die 

komponent van de verplaatsings-
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vektor welke ontstaat t.g.v. deze belasting. Dus 

~W ~W ~\v " 
~H= u, dV = v, m= 'f.J (2) 

De momentenlijnen M1 ,M2 ,M3 kunnen dan aan de hand van deze 

belasting bepaald worden. Voor de tekenafspraken zie figuur 

4.3. 

M1 = M+H 

M2 = M+Hl-V1-H 

M3 = M+Hl-V 

Uitwerken van vgl. 1 geeft : 

Wi ~(M21+MHl2+H2I3) 

W2 =~«M+Hl-VI)21-(M+Hl-V1)Hl2~~13 ) 

"ltl = 0 3 (betreft immers het starre dee1) 

En vervolgens 

12 4Hl - VI + 2M ) u =m( ') 

12 
v =~( -Hl +2VI - 2M ) 

12 
¢ =~( 2 H -2V + 4M/I) 

Dit is te herleiden tot 

H = ~( 6u -3~1 ) 
1 

V = ~( 2v + ~1 ) 
I 

M = ~( 
I 

-3u +v ~~1 ) 

(3) 

(5) 

(6) 
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Voor de momentenlfjnen (3) geldt dan : 

M1# M + Hfo1 cI f 6}1 - - (-3+ -) u. - t'l. ( 
+ V + ( ~ - :5 14) ¢t ] 

Mt = M + ~H - VL - Hkl :: E I [ ( 3 - 6 ~z ) U. -v + (-t + :3 ~t. )?' ] 
1.% l 

Door ],1 , fl om te werken naar x1 ,x2 worden de vgl. wat 

makkelijker hanteerbaar. Dus 

_u 

fig. 4.5 

met x1 =}1 , x2 = I-J, (fig 4.4): 

tI, :: 1[(-3t6?)U. -w +(~ -Sf' )~( ] 
M1: ;! [-("3 rb!') ~ 1-V - (~-~)"t J 
Uit deze vgl. is door twee keer 

integreren het verloop van de 

elastische lijn te bepalen. 

~ = afwijking van de neutrale 

Ifjn. 

'1 

M = EI '0,-( 
or" 

Stel er is aIleen een belasting 

t.g.v. u : 

l 



fig. 4.6 

fig. 4.7 
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AIleen belast1ng t.g.v. v 

M, ~ g. V 
l'l. 

En voor de situatie met aIleen 

de hoekverdraaiing ~ : 

B1j deze laatste situatie dient er rekening mee gehouden 

te worden dat de inklemming van het uiteinde van de veer 

altijd een deel van de veer stijf maakt. Fig. 4.8a toont de 

ideale situatie en fig. 4.8b de werkelijke situatie : 
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Een hoekverdraaiing ~ introduceert behalve de rotatie ook 

nog een translatie u = -r sin ~ ~ -r~. 

De komplete serie momentenlijnen ontstaat door invullen 

van vgl. (7) en (8) 

I 3 

X'z, 

U2 
K\ 

LMI I '1 

~ r H
3 11 

)('1 x:) 
I 't 

fig. 4.'1 fig. 4.1C 
-' 

M,. ,,1 [ - ( J - b!! ) .... 4y -+ ( ~ - 3 ~\ ) ¢ { + I <}- 6!5 l r" 1 ,1 t l { 

M1 • Ii'! I (~-,~) u. +v - t~ - 3~:' )rjt -(3- §:..z,) (1 
e I 2. I I 

M" sr [ -[ 3 - 6!.!) .... -v - (% - 01') pt -(J-61lr~ 
[l. I 

M't ,. €II t:> - Gb) u. -1/ t(~ -3~)1{ _(3-t~)rJ] 
[l l t l { 

(1£ ) 

Vervolgens worden er rekstrookjes op de veren 2 en 4 ge

plaatst (fig 4.10). Het meetpunt van de rs zal zich op een 

afstand e van de inklemming be

vinden. De geregistreerde rek van 

elk rs bedraagt dan : 
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Waarbij h = veerdikte. Invullen van vgl. (9)(10)(11)(12) 

geaft : 

€1:-!.!:1~l = ~[-(J.6f.J(;t. -1/ +(~-3~)¢L +(3-6~) rpl (13) 
1£1 I'=e, 'l.l1. L Z I {'J 

£'2.=- h~tl :: 11 [-(3-6~) IA + \I - (~-3!.)slt -(3-6!!!:) 1'1] (1v) 
ZEI x..e U J. ( 2. l { 

€..l .. -~M'l· c~I(~-6~)(A. -v -(% .. 3$:.),' "(3-65::.)''''/] (1.1') 
'lEI x#l-e '2.£ ( t t. 

.;,: ~ I = ~l~ (3 - b ~ ) Lt. +v' +( -% - '.1 ~) ¢t + ( 3- 6!i.) (I] (16) 
?£r x.l·e 2£ { ( / 

Door met daze rekvergelijkingen verschillende somma ties 

uit te voeren zijn drie onafhankelijke vergelijkingen te 

vinden die de rek t.g.v. u, v, of ~ weergeven, dit zijn : 

e~ ;:; l~3 +~'1) -It, +e~;;:, {1-2!)il.~ ;:: cI.o..,1.A. 
l {2. 

e.v ;:. C e'l. +":'1) - (~11"E3)" ~. V :: C. V • V 
(' , 

e.;J ... (e, + t'l ) - (e2 +(.3 ) .. (1~7..!)( 1-2!) . .=,b,1!. ? :Ii (fJS' Ji 
l I L 180 

( If) 

Met deze vgl. en vgl. (6) kan een keuze worden gemaakt ten 

aanzien van de dimensies van de veer. Uit (6) voIgt een uit

drukking v~~r de stijfheid van de halve veer. Het is gewenst 

dat deze st1j.fheid laag is om de meting zo min mogelijk te 

beinvloeden. 

De stijfheidsfaktor tgv u bedraagt : 

tgv v : 

tgv ~ : 

kU=2.6~~ N/mm 

kv=2.6~~ N/mm 

k~=2.(~1+3r)~.~ Nmm/graad 
'P 1 180 
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Uit (17) voIgt een uitdrukking voor de gevoeligheid van 

het meetsignaal tgv een verplaatsing u, v, ~. Deze gevoelig

heid wordt uitgedrukt in mikrorek per mm, pf/mm (c~ in mikro

rek per graad hoekverdraaiing, ff/graad ). 

De te kiezen veer.dient zo smal mogelijk genomen te worden, 

aangezien de breedte geen invloed heeft op de gevoeligheid, 

maar weI op de stijfheid. De minimale breedte wordt echter 

begrensd door de afmetingen van de rs. Deze meten 5x15 mm. 

Een geschikte keus uit de CTD-katalogus is dan een blad

veer 8xO,25 mm (verenbandstaal, gehard, blank gepolijst, 
~, 

DIN 17222). Met veerlengte I = 50 mm krijgen de verschillende 

konstanten de volgende waarden ( e = 8 mm, r = 6 mm ) . . 
Cu = 408 pG-/mm ku = 0,21 N/mm 

Cv = 200 pE/mm kv = 0,07 N/mm 

c~ = 200,4 fE./graad k~ = 4,4 Nmm/graad 
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5. Meetopstelling en resultaten. 

Zoals hiervoor al gezegd, worden de rekken van de ver

schillende rs op een bepaalde manier opgeteld. Dit gebeurd 

in een brug van Wheatstone ( fig. 5.1 ). De spanning over 

de meter bedraagt : 

E. _ Ee. 12.Pt<\ [boR., _ ~ ... ~ _ A i'1 ] 
1>\ - 4(R+l_) ~ '1<2, 'K) "2.., 

(18 ) 

V~~r de variatie van de weerstand van een rs geldt 

(18a) 

Door (18a)·met (17) in (18) 

te substitueren ontstaan 

3vgl. voor het meetsignaal: 

fig. 5.1 

r~L · R ..... l<..c~ 
[ p.V/v 1 . u.. 

te(l2._ -\0 R ) 

[i;)v R~. i::: _ c. ... 

" [f-v/v] (1?) ;;. 

~(Il",,+- ~ ) 

(~), . 1<._- K _ c,r ¢ [rv/v] 
'1 ( ~""' '" 1. ) 

De gebruikte rekstrookjes zijn van TML, type PL 5-11. Dit 

zijn draadrekstrookjes met een kunststof basis. De afmetingen 

zijn vrij groot (5x15 mm), maar daardoor is het rs makkelijk 

hanteerbaar. Mede gezien de prijs zijn ze goed bruikbaar v~~r 

deze proefopstelling. 
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Gegevens TML PL 5-11 : 

R = 120 ± 0,2 n 
K-waarde = 2,02 

Gegevens betreffende gebruikte meetapparatuur ( Peekel Instr.) 

~= 50 k n 
Eo= 5 V (wisselspanning) 

Met deze gegevens wordt vgl. (19) herschreven 

(~)~ ::: ,,"OJ.S· u.. [.uti/v] 

(~t .:: 1lX:>. r} • V Cuvlv] 
Co 

l~), = 101 .? [,"v' /v ] 
Co 

Waarbij u en v in mm .. en r/J in graden uitgedrukt worden. 

De meetversterker beschikt over de mogelijkheid om het 

meetsignaal te'schalen'. D.m.v. de scale-factor kan het 

signaal traploos gereduceerd worden van 100-0%. Dit is zeer 

praktisch aangezien op deze manier de waarde Em/Eo' aange

geven op het display, d.m.v. een juiste keuze van de sf 

direkt afgelezen kan worden in relevante grootheden. In dit 

geval dus mID of pm. Indien de sensitivity (bereik) 100 pV/V 

gekozen wordt en de sf achtereenvolgens 

100/205,5 = 0,487 

100/100,8 = 0,992 

100/101 = 0,990 , dan komt de volle schaal 

( = 1000) overeen met 1000 pm resp 10-3 graad. De onnauw

keurigheid van de afgelezen waarde bedraagt 

0,1% + 0,2 pV/V = 0,3 pV/V 
-3 Wat overeenkomt met resp. 1,5 pm, 3 pm, 3.10 graad. Bij een 

sensitivity van 1000 FV/V is het meetbereik 10 keer zo groot, 
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dus maximaal 10 mm of 100
• De onnauwkeurigheid is dan 

0,1% + 0,2 pV/V = 1,2 pV/V. 

Wat overeenkomt met resp. 6 pm, 12 ~ 12.10-3 graad. 

Voor het genereren van de bewegingen werd gebruik ge

maakt van de sledes van een draaibank. Houder A werd in de 

gefixeerde klauwplaat geklemd, terwijl deel B, via arm 0, 

in de beitelhouder werd vastgezet. Door B via een messing 

busje op C te monteren werd de rotatie ¢ mogelijk gemaakt, 

welke d.m.v. boutje D ingesteld kan worden. 

® 
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Afwijkingen. 

Uit vgl. (17) bleek dat E,.., £v ,E,s onafhankelijk zijn. In 

de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. Ben wille

keurige verplaatsing ~ = ( UfV,~ ) geeft een meetsignaal 

um' vm' ~m ' opgebouwd uit de drie komponenten van de ver

plaatsings-vektor u 

um = Uu + ""u = Uu + Uv + u~ m 

vm = Vv + fJ.Vm = Vv + Vu + v~ (20) 

~m = ~~ + L) ~m = ~~ + ~u + ~v 

Door een verplaatsing ~ = (u,O,O ) in te voeren en ver

volgens ~,vm' ~m te registreren kunnen uu' vu ' ~u be-

paald worden. Op dezelfde manier zijn de andere variabelen 

ook te bepalen. 

Meetresultaten. 

De tabellen~1,2,3 geven de aldus verkregen resultaten weer. 

De eerste kolom bevat de ingestelde waarde van u,v of ~. De 

overige kolommen de geregistreerd~ waarde van het meetsig

naal Bm ' steeds eerst v~~r de positieve waarde van ~, daar

na wanne er :Bm <. O. 

Aan de hand van deze tabellen zijn ook de figuren 5.3 tim 

5.5 getekend. 
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6. Bespreking van de meetresultaten. (51 

De waarden uu' vv' ¢¢ zijn een linea ire funktie van resp. 

u , v , ¢ . M.b.v. de kleinste kwadraten methode is dan uit 

de meetpunten een bijbehorende rechte te genereren. Neem de 

vgl. van een rechte ~= ax + b • Dan geldt voor de afwijking e 

van elk meetpunt t.o.v. deze rechte : e = J - ax - b. Nu 

dienen die waarden van a en b gevonden te worden waarvoor 

minimaal is. Uitwerken geeft 

Q = r >ft' r 'ji - V\! x, ':.\i 
(Z"Xi )2 - Y\ r X,,?' 

~ 

b.:: r Xi z: ~iYi - 1: ;;i X, Z 

t,[ x;) 2. - 'f'I [x;2. 

Voor de standaardafwijking van a en b geldt : 

Zeit n 

"-2 n!x;1._ {~~y . 

.2.- 1. J'..i 

( 2.1 ) 

(22) 

(23 ) 

Invullen van de meetpunten in vgl. (21) tim (24) geeft de 

volgende resultaten ( eerst voor -1 < ~< 1, daarna voor 

-7< ~ < 7 ) : 

-1<: U":' I 

a.\,A.. :: 1,Olo 

~ lAo .:: 20,3 It.,.,. 

sF z Ot~tPt 

~.~,;" /00 rV/" 



0..\1' .: 1,1ta 

611 III 0,0 f~ 

0..!JI ;: 1, 1'(. , 

b, "" _q61 o 
.10.

3 

Ct." .: 1, 1'11 

611 :- -0,02.0 ~"" 

0...'1:: 1\1 J.r 
bf '" 1,2.· . /0·2. 
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s ..... " ± ~OOf 

" .2. >1. ~ :!: 0, ~ • /0 

.s( ., q 951. 

s eYlJ it .:.; -100 f< o/v 

.s~,. o,qqo 

se~t", -t4Io p.v/.; 

If II:' ",!.tat 

~':r; 1000 /"Vlf 

sF; O{1~ I.. 

unoo'j-: 10C0 /4';' 

~ _ o)~jO 

~i\'-;, 1000 f'1I/v 

Uit deze vergeIijkingen bIijkt een kleine verschuiving 

van het nulpunt (L. 0,4 % FSO ). 

De Iineariteit van het uitgangssignaal over het gemeten ge

bied bIijkt ook overduidelijk ( sa< 0,3 % ) 

Wat weI opvalt zijn de afwijkende waarden van vooral av en 

a~. Bet signaal bIijkt resp. 18 % en 13 % sterker dan be

rekend. Een oorzaak van dit verschijnsel is waarschijnIijk 

gelegen in de dikte van de rs. De berekende rekken zijn de 

... :"t.~.., . 
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rekken die optreden in de buitenste 'vezels' van de blad

veer. De meetdraden bevinden zich echter op enige afstand 

van dit oppervlak. De dikte van de lijmlaag en van de 

polyester basis van het rs. zijn op de dikte van de veer niet 

te verwaarlozen. De dikte van de lijmlaag plus rs. bedraagt 

fig. 6.1 

0,05 - 0,06 mm. Wanneer de 

l~mlaag 0,01 mm dik is en het 

filament zich precies in het 

midden van het rs. bevindt, 

is de afstand tussen blad

veeroppervlak en het fila-

ment zotn 0,03 mm. De gekon

stateerde rek zal dan hoger 

zijn dan de maximale rek in de veer : 

Bij een veerdikte van 0,25 mm is de door het rekstrookje ge

meten rek dus 24 % te hoog. 

Een ander effekt wat meespeelt is de verandering van de 

stijiheid van de veer wanneer er 4 rs op worden geplakt; de 

veer wordt stijver t.o.v. de niet beplakte veer en zal dus 

minder ver uitbuigen. 

Beide genoemde effekten spelen mee en zullen elkaar ook 

gedeeltelijk opheffen. 

Andere afwijkingen die gekonstateerd worden zijn de waarden 

van~Bm. Een lineaire afw~king, zoals het geval bij Vu ' v~ 

het geval is, was te verwachten, maatonnauwkeurigheden spelen 
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hierbij een rol. Stel rs 1 bevindt zich niet op x=e, maar op 

x=e+b.e. Dan is 

Wanneer u=7 mm, dan veroorzaakt een afwijking Ae van ~ mm 

een vu= 105 pm. Bedenk daarbij dat elk signaal geleverd wordt 

door 4 rs., zodat in het ongunstigste geval de afwijking Vu 

nog eens vier keer zo groot kan worden. 

V~~r de onnauwkeurigheid Al in de lengte van de inge

spannen veren geldt een soortgelijke redenatie. Een afw~king 

Al veroorzaakt een lineaire fout, welke van de zelfde orde 

van grootte is als de fout t.g.v.l:Je. 

V~~r de afwijkingen uv ' u¢ gaat dit niet op. Deze af

~kingen zijn kwadratisch en beinvloeden ~ in zeer sterke 

mate. In de berekeningen z~n aIleen lineaire relaties ver

werkt. BI~kbaar speelt er bij de verplaatsingen v en ¢ 

een kwadratische term een niet te verwaarlozen rol. Laten 

we eens ui tgaan van de beginsi tuatie; wanneer v ~ 0 z~n de 

veren nauwelijks uitgebogen. De belasting V oefent een 

normaalkracht uit op de veren. Deze kracht is zeer klein, 

en speelt dan ook geen rol van betekenis. Wanneer de veren 

steeds verder uitbuigen grijpt de kracht niet meer aan langs 

de neutrale l~ van de veer : er ontstaat een knikbelasting ! 

Er z~n twee situaties te onderscheiden (fig. 6.2) : 

-a De knikkracht werkt met het moment mee. 

Di t is de si tuatie in veer 3 en 2, wanneer, v-+-O. 
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-b De knikkracht werkt het moment tegen. 

Di t is de si tuatie in veer 1 en lj f wanneer v > O. 

Ml. t A Mlo 

-+-+-f · ? 
D-tAD 

fig. 6.2a 

fig. 6.2b ... • 

fig. 6.3 

Allereerst de situatie a : 

Uit het krachten evenwicht volgt(Fig 6.3): 

(H) 

Uit het momentenevenxicht : 

(2. 6 ) 

er geldt: 

Elimheer Mb en D : 

Vervolgens (28) met q=O en E,I,P konstant over x 
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Een algemene opl. van (29) is : 

u:' C, + Cl,.)( ;. c.3 Sin x_If£' t~ (.0,) X \~ 
<J fir VeI 

Deze vgl. dient aan de volgende rvw te voldoen-: 

--
1) :; 0 

De oplossing is dan: 

1 • CcJ, t (if;;' 
c.D.,) I VPle/ 

En het buigend moment: 

Met P 

C,.Q~ )( (PIEr' 

(;.o.)!. V P lEI 

= 2EI v M = EI v 
:;-;-- , 0 2-
1 1 

en cosx 

=0 

o 
,-----------------------~x 

€. .: _ V h 1 - llt~ v 
'2 £t _ 11£ 

fig. 6.4 

(30) 

(31) 



• ~1 .: - Vh 
'1 

Vervolgens situatie b 

Dan wordt (29) : 

en de algemene opl. : 

met de rvw : 

1 _ cl.l(~1/ 

t'1. - ,J{, 

25 

" -(I-~l/t~1I 
l Z -IIi. 

)(. ..: Co : \j:.:o - <:, +- C.} -t' Co, 

cl'1 _ 0 -ell! 
<4. ... <:'3 V <PIer i - ~ \)Plcr 

(lr) 

(36) 

,0 

:;0 

x:::l: t-1b = Ho --. Cz %I exp[ l V Pk; ] +c.. %-1 Cl(p[.l {Ph-I']:- ~ 
1:>:; 0 --- -<:'2 1> .::. I:) 

Zodat de algemene opl. wordt : 

~ ~ Ko [- 2 + e.)(pex ('P'i;;) -t exp (-x {Pi;;) ] 
l' [ Q.)(~ ( t Y "'leI ) i" elC.f' (-I r f'ltr ') T 

en het buigend moment : 

(.c>.) 'h \ 'Ie (if;[) 
c.c.) \..C L '(1>/ E r ') 

Onder dezelfde kondities als (33) voIgt dan (cosh X= 1+x2/2): 
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<> 
l 

fig. 6.5 

( 't/) IJ" 1+ cl·e.)1.!(~ 1/ Cit 'It _. ____ _ 

2. 11. +- YL 

Wanneer nu 

De waarde die ontstaat in l~ t.g.v. de verplaatsing v noem-

en we ~v..J 1/ Met (34 )(35)( 41 )( 42) wordt di t : 

En hiermee is de komponent ~ ook bekend 

Bij de metingen werd de waarde sf=0,487 gebruikt, zodat de 

waarden v~~r Uv=f(v2 ) de volgende zijn : 

v (mm) : 0 1 2 3 4 5 6 7 

Uv ~J: 0 3 13 30 53 84 121 166 

Vergelijking van deze waarden met tabel 1 maakt duidelijk dat 

deze theoretische waarden een faktor 10-15 kleiner zijn dan 

de gemeten waarden. 

Bij het opstellen van de rvw is er echter vanuitgegaan dat 

de uiteinden van de veren aIleen belast worden door de knik-
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kracht P en het moment Mo. In werkel~kheid z~ de veren 2 

en 4 gekoppeld met de veren 1 en 3, zodat voor x=l moet 

gelden dat ~.: 'd. • Di t is nu niet het geval f want ui t (49) 
£11-

fig. 6.6 

voIgt na 1 keer differentieren en 

met x=l 

v -t-I/ 
en uit (56) 

T.g.v. de koppeling tussen de twee 

veren zal de belasting aan de 

veeruiteinden niet zo zijn als werd 

aangenomen, er zal waarschijnlijk 

een dwarskracht ontstaan en het moment 

zal niet gel~k zjjn aan Mo. 

Invoeren van al deze rvw zal de theoretische waarde Uv weI 

wat dichter bij de gemeten waarden brengen, maar het valt 

niet te verwachten dat de verbetering een fak~or 10-15 be

draagt. Bovendien is het van groter belang om de gemeten 

afwijkingen omlaag te brengen i.p.v. ze aIleen te verklaren. 

De tot nu toe gebruikte opstelling bevat 4 rs. Dit houdt 

in dat veer 2 en 4 niet identiek z~n aan 1 en 3. Bovendien 

z~ veer 2 en 4 op zich al niet meer symmetrischf doordat 

er slechta aan een z~de rs geplakt z~n. Het is niet moei

l~k om deze mogel~ke foutenbronnen te elimineren: Maak 

aIle veren identiek door aan beide zijden van aIle veren 

twee rs te plakken. Dit vergt een totaal van 16 rs. 
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Bovendien heeft dit nog een ander voordeel; omsolderen of 

omschakelen (wat niet met eenvoudige middelen kan) be

hoort tot het verleden. Voor de drie te meten komponenten 

zijn nl. 3x4=12 rs nodig. Op deze manier blijven er zelfs nog 

4 rs over. 
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7. De mogelUkheden van 16 rs. 

De opnemer wordt voorzien van 16 rs. Hierdoor worden de 

mogelijkheden een stuk u1tgebre1der. Voor de met1ng van 

u,v,~ z1jn versch111ende schake

lingen denkbaar. 
11 , ! 3 1> ! I T 

10 II 1 1'# I I b 

1211 If 

fig. 7.1 

en vervolgens uv : 

~ ... s . e~II·r:.~ v 
I 

14" 
;:: ~. £.11 s~ V lA, II • 

u.IU 
.; S" (:v . ~~ v 

u.N., _ ~ ell" ~ . s .. v - - . (.t,1I" ~ 

~u: H1ervoor is natuurlijk de al ge

bru1kteopstelling dankbaar, evenals 

varianten h1ervan op de andere veren; 

Maar er z1jn ook nog andere mogelijk-

heden,waarvoor de invloed van v op U v 
is te bepalen: 

(tr'( ) 

((D) 
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Wanneer de sf gelijk is bij de verschillende schakelingen, 
ell en dat is het geval, vo1gt hieruit dat ~ de beste manier "'.v 

is om het signaa1 samen te ste11en. De invloed van v2 is 

dan het k1einst. 

~v: Wat betreft ~v zijn er veel minder mogeli;jkheden 

(t'1.-+ (c,) - (i,-+ (,)) of de zo goed als identieke 

(. E<f+ e." ) - (E'0 t f,Zo) . 

~¢: biedt weer wat meer mogelijkheden : 

E~.:: (£, +E~ ) - U,. + f3 ) 

e:; ~ ( t, +C1) - (Er + €,,) 

c;:: ('C.., 't t,) - ( !t. + Es) 

E.;'.: (Eo" + t T) - (E.~ +€,,) 

Uit deze gegevens is dan een keuze te maken voor de te ge

bruiken opstel1ing. Het b1ijkt echter dat (47)(48)(50) niet 

met de praktijk overeenstemmen. Vgl. (49) komt nog het beste 

overeen met de werke1ijkheid, en'de gemeten waarden van u~, 

~, u;' b1ijken vrijwe1 ge1ijk te zijn aan u;. De verk1aring 

hiervoor is te vinden in de gebrekkige rvw v~~r x=l. De 

vg1. (47)(48)(50) bevatten termen x=l-e ~ 1. Wanneer de 

rvw voor x=l niet vo1doende zijn za1 dit sterk merkbaar 

zijn op x=l-e. Echter op x=e ~ 0 is de inv10ed van de rvw 

een stuk minder, en vgl (49) is dan ook minder gevoelig 

voor deze gebrekkigee rvw. 

Er is dus geen enke1e reden om voor t~ 8 rs te gebruiken 
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zoals in (46). Konfiguratie (43) valt ook af vanwege de 

grote gevoeligheid voor trillingen. Derhalve blijven de 

twee gelijkwaardige opl. (44)(45) over. 

Uit (9)(10)(11)(12) voIgt voor de rek van de nieuwe rs : 

e.r.:r ~[{J-6%)k -v -('{-l~)P't -( J-t5!Jf?] 

(, • ;f, r (1" 6~) "- + v +etA -J7i J IPl + ( 3 - 65£) r1 
E.r" 'Z.~[-(3-6~)(.(. -v +(i -37fJ ¢t +(3-6~) rl] 
Etlr J...[-O-65{) IA + \I -( t -3~ J fit - ( J - 6,% Jo/j 

l..il. 

Uit praktische overwegingen zijn de metingen uitgevoerd met 

de volgende schakelingen: 

De konstanten cu,cv'c¢ zijn dus dezelfde als al uit (17) 

bekend waren. Zodat de waarde sf ook hetzelfde kan blijven. 

Maar met in het achterhoofd de ervaringen van de vorige 

metingen lijkt het verstandiger om niet vast te houden aan 

deze theoretische waarden voor sf, maar de sf in de praktijk 

te ijken. Zodat 1000 fID ( of 1000°.10-3 ) verplaatsing over

een komt met de volle schaal van de meetversterker. De aldus 

geijkte scale-factors zijn resp. 
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8. Meetresultaten. 

De tabellen 4,5,6 bevatten de resultaten van de metingen 

zoals deze in hoofdstuk 7 besproken zijn. De figuren 6.1 

tIm 6.6 maken dit wat aanschouwelijker. 

Na invullen van de meetwaarden in (21)(22)(23)(24) 

ontstaan de volgende regressielijnen : 

0. .... = 1,001 

~1<"<1 

~ #" 0 1 119& Su.. ... ! 0,002 

b" .: ~, '3 pm s, ... .! qr pm 

·1 <tj<: 1 

0.." = 0, ~,~ ~A :; ± ~ool 

b, :::0 - 2, 6° . 10- 3 • -1 Sb ~ :t 0, 7 . /0 

-~<'1.4<' 

C\v... .::: O,<}~t :'0.. .. .t 0, 00 { 

~~ 0, oil m", ~ : ! <>; 00.3 m", 

_b<" ... {, 

CI.v.r I, O.rZ So.. :It' :to, oar 

10 If .... 0,0 It ".".. ~ '" ::!: '1 01 Itt", 

s~" O,3::Jr 
~'I::::: IPO ~ '1 tI 

sF ;- 0, 1'1( 

Sfl'J;r. .;: '''0 ?V/v 

sf #! C, 1.("0 

~'j. •• 100 ril!v 

S~ .:I 0, 3'1'1 

~ .. ~ 100 I'll/V 

sp == O,9''f 
set1JIt. ::: "tODD I' (//1/ 
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CA..¢.. 1,002- ~ • 't9.ro 

b; ... -~o3f ~r . .,. 1~ ~t! Iv 

De meetsignalen zijn resp. 22%, 8,5% en 16% sterker dan uit 

de theoretische beschouwingen blijkt. Dit is gedeeltelijk 

te verklaren door de al eerder genoemde niet verwaarloos

bare rs-dikte. Aangezien de percentages onderling nogal 

verschillen zal de aanwezige fout in Ae en Al ook weer 

een rol spelen. 

De parabolische funktie Uv is een faktor 4-5 gunstiger 

dan in de eerste serie metingen naar voren kwam. Dit verschil 

is aIleen toe te schrijven aan het feit dat de veren nu 

identiek en symmetrisch beplakt zijn. De kurve wordt goed 

benaderd door het verloop van vgl (49). Een verbetering van 

Uv is niet mogelijk, tenzij door veranderen van de lengte 

I van de bladveren. HetzeIfde geldt v~~r de afwijking u~. 

Deze min of meer parabolische funktie is ontstaan doordat er 

t.g.v. de hoekverdraaing ~ een knikbelasting ontstaat. Deze 

is analoog aan,doch minder groot dan, de knikbelasting welke 

de afwijking Uv veroorzaakt. 

Voor wat betreft de afwijkingen vu,v~'~u'~v valt nog op 

te merken dat ook deze waarden kleiner z~n geworden. Dit is 

eerder te wijten aan een betere positionering van de rs en 

de veren, dan aan het feit dat er nu 16 rs z~n aangebracht. 

Het valt te verwachten dat bij nauwkeuriger positioneren 

deze waarden nog verder zullen dalen. 
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9.Hysterese. 

Een verschijnsel dat nog niet eerder ter sprake is ge

komen is de hysterese. AIle metingen z~n uitgevoerd door 

de sledes een richting op te bewegen. Dus van b~v. -6 mm 

door tot +6 mm. Dit is gedaan om spelingen in de sledes 

te omzeilen. Het is duidelijk dat op deze manier de hysterese 

ook niet naar voren komt. Wanneer na een meettrajekt de 

uitw~king weer nul gemaakt wordt is de hysterese weI waar

neembaar. 

B~ een meetbereik van -1 tot +1 mm bedraagt de hysterese 

ongeveer 5 pm. Bij het grotere bereik -6 tot +6 mm loopt 

de hysterese op tot 10 pm. 

Deze hysterese is hoofdzakelijk te wijten aan kruip van 

de lijm waarmee het rs op de veer geplakt zit. Maar ook de 

inklemmingen van de veer zijn niet hysterese-vrij. 
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10. Dynamisch gedrag. 

De metingen zijn uitgevoerd bij een statische toestand. In 

principe kan de opnemer oak gebruikt worden voor dynamische 

metingen. Daarbij dient er weI rekening mee te worden ge

houden dat,t.g.v. een ver

plaatsing, de opnemer in tril-

... .. 
c;::::::r:;:::==:;::C=::::;l , , 

\ , 

ling kan raken. Het is dan zaak 

am het signaal t.g.v. deze 

trilling zoveel mogelijk te be

perken. Sommige schakelingen 

slagen hier beter in dan andere. 

Zo zijn de gebruikte schakeling-

en voor 'u' tv ongevoelig voor 

dergelijke trillingen. De 

schakeling voor e~ voldoet slechter op dit gebied. TIit dit 

oogpunt zou het beter zijn am voor £~ te kiezen : 

£1 .... (e, + e:,) - Cel. +-cr ) 

De schakeling voor u dient dan te worden gewijzigd, en weI: 

€.\,<... (e.;ft~) - (£'} t€8) 

Deze wijziging van eu heeft verder geen gevolgen voor de meet

resultaten. 
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11. Konklusie. 

De hiervoor beschreven opnemer dient verplaatsingen te 

meten, kleiner dan 3,5 mm en rotaties kleiner dan 30
• Het 

is gebleken dat de drie signalen ~,vm' ~m niet onaf

hankeljjk zjjn 

~ :: Uu + A~ = U u + uv (v2 ) + u~(~2) 

vm :: Vv + ~vm = Vv + Vu (u3 ) + v~(~) 

Wanneer het meetgebied beperkt is tot 3,5 mm en 30 dan zijn 

de toleranties van Bm bekend : 

~ = Uu 
+117 pm 
- 41 pm 

vm :: V v 
+ 41 pm 
- 58 pm 

95m = 95" 
+0,19~ 
-0,19 

Door bij de montage van de opnemer meer aandacht te be

steden aan de maatnauwkeurigheid kunnen de toleranties van 

vm en 95m nog verkleind worden. 

Maar er is nog een andere methode denkbaar. Uit de proef

nemingen is de funktie ABm = f(~) bekend. Het meetsignaal Bm 
1 kan gebruikt worden om bBm te benaderen, dus ABm = f(Bm). 

Hiermee is het signaal te korrigeren: 
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Dit kan n keer herhaald worden, totdat (~ _ ~-1) kleiner 

wordt dan een bepaalde limietwaarde. Een keer uitvoeren van 

deze bewerking brengt de toleranties echter al terug tot 

5 a 10 pm, zodat verdere bewerking overbodig is. 

Met deze laatste toevoeging voldoet de opnemer aan de ge-

stelde opdracht. 
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B-1 ,tabel 1 

u,V [mm] u'f.A,rfL'" 1 Uv [fA"'] Uri [full'll 

¢ r ~r64e.",) U ;-1) r.c. ~O "70 >/<0 1if70 ,r"CI 

0 0 0 0 0 (J (II 

0,025 1S' ... %.8 0 0 -l l 

0,050 n. - SI 0 1 -'f 4 

O,O'{I; a1 - ft- 0 '1 ... b , 
0,100 106 -fOt 1 '0 -l'f G 

0,150 10() -1s6 1 0 -4'1 r 

0,200 11'1 - 2.0;, 'l 0 -/r .> 

0,250 ,;6 - 'J.6~ .3 '1 -$ 0 

0.300 314 - 3J/ Y 2- 'l. -1 

O.}50 :!>~ _ ~6() r 2- If -1 

0,400 ~1" -lUD '1 It {, -3 

0.450 4}1 -~st f1 , -.of +1 

0.,00 S'1o - $"10 13 7 -3 :1 

u,6oo 6:2.3 ... 61'1 1,1' j -1( 6 
0.700 f1.'2. -rlS 20 LJ .12 $ 

O.ijOO InZ. - Ctlo ?B I. ~ 11 ~1 

O,jOO 'J1S -'tU 3S u -1 .. 1 

1,000 "O'l~ - tC)3cf It, 3.l -1«« 0 

u.J. 10"1 m WI J 

0 0 0 0 C> 0 0 

0.50 ~9 - ~·3 If( ., -2 4( 

1,00 101 -1Dt, $0 33 -1J 0 

1,,0 1S4 -1S8 1t:11.. 8.> -30 0 

2,00 'LoS' -211 11S 1$', -r+ 0 

2.50 1$'9 -'2.63 l.'r '2'<tt -13.( -6 

,,00 )10 - 31t 3}J" 360 -1JD -1'1 

3,50 .>6" -31'0 ~~ <t9!J -1~'1 -:1.1. 
4.00 tn6 -'f2.1.i 6.00 6ss 
4,50 't 6.5 -'ift #34 G3( 

5.00 S~o -S31 10jlf 10lt' 

5,50 s14 - $'(1'J 

6,00 6'1.6 - b3~ 
~.50 6~c - tx,z. 
7.00 ,32- -r"" 



B 2, tabel 2 

u, v [lY'm] VAl'm] 1/ ... [}-IWI] VfJ [pm] 

¢ [<1(1.1.441''''1 V70 V<O (470 u. <:'..J ;1"';1'0 I ;I~() 

0 r) " 0 0 r) " 
0,025 '1..9 -36 -1 1 " -1 

0,050 $'?- -" -1 1 - 1 - 1 

0,0'/5 lie -8~ .. 1 2- () -2 

0,100 116 .. .,,, -1 2- +1. +3 

0,150 111 -1'1S' -3 2 2. 2. 

0,200 z.aJ -2,3%. -6 .3 t 1 

0,250 1~~ -~t. -8 ~ J , 
0.300 l$'6 -3~ .. I~ 
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Meetopstelling voor complianten 

Bij het gebruik van robots voor montage-werk doet zicn het probleem voor 

van verschil tussen de geprogrammeerde (=naminale) positie en de uit het 

produkt en de opste ling voortvloeiende wenselijke positie. Door hierna 

te noemen maatregelen kan geprobeerd worden een h2ndeling voor de robot 

uitvoerbaar te maken ; 

a)kinematisch bepaalde oplegging en inklemming 

b)geschikte keuze van referentievlakken en -punten v~~r a) 

c)nauwere toleranties van de in het matenspel betrokken afmetingen 

'd)voldoende stijfheid van samen te voegen delen 

e)beheerste klem- en montagekrachten 

f)zoekranden 

g)etc. 

Wanneer aan een produkt in dezelfde opspanning op verschillende pI atsen 

montage handelingen moeten plaatsvinden leidt dit snel tot tegenstrijdig

heid van een van de zojuist genoemde maatregelen. Door het georuik van 

complianten kan dit probleem worden vereenvoudigd (plier -fr.-~buigen, 

compliant-eng.-meegaand). 

Een compliant is een orgaan of een voorziening die of de stijfheid van de 

opstelling geschikt maakt voor het beoogde doel(passieve compliant) of 

door terugkoppeling tot herpositionering leidt (aktieve compliant). 

De eerste groep werkt kinematisch, energie akkumulerend, de tweede door 

meting van geschikte komponenten van de krachtsinwerking die ontstaat bij 

het kontakt van de samen te voegen delen, welke meetwaarde door een be

sturing via een aandrijving tot een nieuwe positie leidt. Als besturing 

en aandrijving die van de robot zijn (adaptive control), dan wordt de 

compliantie verkregen enkel door toevoeging van een krachtsensor. De 

compliant kan echter ook bestaan uit een qua informatieverwerking en 

aandrijving autonome unit, wat bv. nodig kan zijn als de incrementele 

stap van de robot niet klein genoeg is. 

passieve comliant 

uit het voorgaandeblijkt dat een comliant een specifiek orgaan is. 

Afhankelijk van wat voor de gewenste positieverandering de geschikte 

koordinaten zijn zullen tr~lslaties en/of rotaties nodig zijn. Een 

apparaat waarmee de karakteristiek van een compliant kan worden ge

meten is het doel van deze opdracht. 

Opdracht 

1)Ga na welke soorten complianten er (nodig) zijn 

2)Konstrueer een apparaat voor de meting van die complianten qua 
stijfheid en hysterese. 



COMPLIANTEN 

Ret sarnenvoegen van onderdelen gaat slechta dan probleemloos,als 

beide delen goed uitgelijnd zijn.Blj gemechaniseerde assemblagepracessen 

blljkt echter dat er praktisch altljd (kleine) afwljkingen optreden in de 

assen van de sarnen te voegen onderdelen.Deze komen voort uit onderdeel

toleranties en positie variaties van gereedschappen en spanmallen. 

Ala het asaemblage-gereedachap zich soepel aanpast aan deze afwljkingen, 

dus zonder grate krachtswerking,dan is er sprake van compliantie.Elke 

conatructie"heeft enige compliantie t.g.v. spelingen en slapheden,maar 

het is natuurlijk ook mogelljk om een mechanisme te ontwerpen,wat een 

bepaalde mate van compliantie bezit.Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

twee typen: 

- aktieve compliant, registreert uitwendige krachten en 

koppels en zet deze,via een rekeneenheid,om in verplaat

singen.Bestaat dus uit een mechanisch deel plus een feed

back sy-steam. 

- passieve compliant, past onder "dwang" van uitwendige 

krachten en koppels zijn positie aan.Beataat uit mechani

sche componenten. 

Beide hebben hun voor- en nadelen.De actieve compliant heeft een 

grate mate van flexibiliteit,is complex en dua kwetsbaar,bezit een grote 

massa en is duur.De passieve compliant is minder flexibel (een afschuining 

van de samen te voegen delen is nuodzakelijk),relatief eenvoudig,bezit 

een lage masaa en is relatief goedkoop. 

In principe kunnen beide op twee manieren toegepast worden: 

- aan het werkblok,bijv. ala onderdeel van een rabothand. 

- &an de pradukthouder,ge~egreerd in het draagblok. 

De eerste mogelijkheid heert een nadelige invloed op de hewegende massa 

van de assemblage machine,terwijl de andere mogelijkheid voor elk draag

blok een compliant vereist of een draagblok met extra overzetters,wat 

extra kosten met zich mee brengt. 

1 



AKTIEVE COMPLIANTEN 

Hiervoor is al aangeduid dat een compliant dient om zonder grote krachten 

kleine positie fouten van--twee--samen te voegen onderdelen te compenseren. 

De compliant werkt dus als een fijn positionerings-mechanisme.Bij toe

passing op een assemblage-robot fungeert deze robot ala een grof positio

nerings-mechanisme,want de positoneer-fouten van een I.R. liggen meestal 

tussen de 0,1 en 10 mm. Bovendien is een I.R. niet in staat om de grij~er 

een kleine beweging te laten maken zonder daarbij de hele arm te bewegen, 

wat ao~r de grote massa een nadelige invloed heeft op reaktiesnelheid en 

de optredende krachten. 

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan assemblage-systemen 

met een krachtsterugkoppeling (force feed-back, i.F.B.),waarbij de op

tredende krachten worden gemeten.Vervolgens worden deze gerelateerd aan 

bepaalde verplaatsingen van de grijper, en dus van de hele robotarm,waar

door deze krachten geminimaliseerd worden.Het bezwaar van de grote massa

traagheid blijft echter bestaan. 

Ben voorbeeld hiervan is de HI-T-Hand van Hitachi.In de pols zijn kracht

sensoren opgen omen,bovendien is er een bepaalde flexibiliteit (compliantie!) 

ingebouwd.Tijdens het zoeken van de juiste positie gaat de in te zetten as 

scheef staan,als echter de as de gat rand raakt wordt de as a.h.w. het gat 

ingetrokken.Dit wordt dan gedetecteerd doordat het sensorsignaal verandert. 

Vervolgens wordt de as precies uitgelijnd t.o.v. het gat door de zijde-

lingse krachten te minimaliseren. 

Een systeem dat geen gebruik maakt van de terugkoppeling naar de be

sturing van een robot (en daardoor als module bruikbaar is),is de actieve 

sensortafel (ook van Hitachi).De sensortafel fungeert als het draag-

blok waarop de assemblage plaatsvindt.Deze tafel bezit een krachts/moment 

detector en een nauwkeurig bewegingsmechanisme,bestaande uit 8 lineaire 

verstellers,wat willekeurige 3-dilJ.ensionale bewegingen kan maken.Boven

dien is dit systeem trainbaarjna de eerste inzetbeweging blijft de tafel 

ongeveer in de juiste stand staan. 
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krachtopnemer 

positioneringsmechanisme 

0.. 
In Belgie is de Active Adaptable Complihce Wrist (AACW) ontwikkeld. 

De AACW is een vijf-assig,computer gest~urdJPositioneersysteem.ledere as 

wordt aangedreven door een DC-moter.De proces informatie wordt direkt 

terug gekoppeld naar de pols.Doordat de sensoren en de correctie-organen 

hetzelfde coordinatenstelsel hebben kan met relatief eenvoudige aIgo

ritmen volstaan worden.Bovendien kan men door de software te veranderen 

e~nvoudig de eigenachappen van de compliant aanpassen. 



PASSIEVE COMPLIANTEN 

Een passieve compliant is te beschouwen ala een veer; onder invloed van 

uitwendige kracnten en koppels wordt de pasitia aangepast.Wanneer deze 

veer zes graden van vrijheid bezit is elke willekeurige beweging mogelijk. 

Een compliant die hiervan uitgaat is de P.C.D. (Passive Compliant Device). 

De constructie is opgebouwd uit een basisplaat en sen brugplaat met daar

tussen zes veerbelaste plunjers.Deze opstelling wordt ook weI gebruikt in 

vluchtsimulators.De brugplaat kan nu transleren en roteren o.i.v. cen

trerende krachten en koppels, en zich zo uitlijnen. 

Van de zelfde auteur is 1IlOg een ander type PCD afkomstig.Hierblj zijn 

brug- en basisplaat verbonden door drie stijve schakels,waarvan de,l.!,it

einden op een elastisch membraam staan en zo vier graden van vrijheid 

(3 rotaties + axiale translatie) bezitten.Hierdoor is de brugplaat in 

staat te transleren en te roteren. 

Een geheel andere benadering heeft geleid tot de Remote Center Compliant, 

welke hierna apart besproken word~. 



REMOTE CENTER COMPLIANT 

De Remote Center Compliant (R.C.C.) is het resultaat van een studie 

van het "Charles Stark Draper Laboratory" uit de U.S.A. naar de pro

blemen die zich bij het automatiseren van assemblage voordoen.Van be

lang is,dat men positie-fouten in twee klassen onderverdeelt: 

- lineaire fout,waarbij de assen van de samen te voegen 

onderdelen wel parallel lopen,doch niet samenvallen. 

Een grote zijdelingse afwijking verhindert het samen

voegen geheel. 

- hoekfout,waarbij de assen niet parallel lopen.Kleine 

hoekfouten kunnen grote kontaktkrachten teweegbrengen, 

terwijl grote hoekfouten schranken kunnen veroorzaken. 

Bij de R.C.C. is men er vanuit gegaan dat het opheffen van de ene fout 

niet de fout van het andere type mag vergroten.Dit is bereikt m.b.v. 

twee vierstangen mechanismen,waarvan de een fouten tot 2 mm accepteert, 

en de hoekfout maximaal 20 bedraagt.Dit laatste wordt bereikt door het 

remote center (de pool eigenlijk) samen te laten vallen met de uiterste 

tip van het gehanteerde produkt. 

[J' I I 
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Bij een 3-dimensionaal prototype komen de verplaatsingen tot stand door 

een elastische deformatie van de stangen en 2 ,waarvan er elk drie, 

op 1200 van elkaar,rondom de hartlijn staan.Bij proeven bleek dat een 

exact samenvallen van de .produkt tip en het R.C. niet strikt noodzakelijk 

is,een afwijking van 10-15% in axiale richting is nog toelaatbaar.Volgens 

het Draper Lab. maakt de R.C.C. inzethandelingen met een spelingsver-

houding ( = diam.g~~ - di~.pen van 0,0003 mogelijk. 
1am.ga 

Naar het idee van de R.C.C. zijn verschillende complianten ontwikkeld, 

die verschillen in de manier waarop de verplaatsingen mogelijk worden 

gemaakt;bijv. d.m.v. elastomere elementen,rol- of glijlagers,plunjers of 

elastomere vloeistofgevulde bollen. 
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ASSEMBLAGE 

Om een beter inzicht te krijgen in het assemblage-proces is het nood

zakelijk am handeling en functies te groeperen.Nevins en Whitney (1980) 

hebben een overzicht gemaakt van het onderzoek op dit terrein en halen 

verschillende onderzoeken aan. 

Allereerst onderscheiden zij een assemblage handeling en een assemblage 

richting t.o.v. het produkt in wording. 

-assemblage richting:uit een statistisch onderzoek van 10 massa-produkten 
4 . 

(met verschillende aantallen onerdelen en afmetingen) 

bleak zoln 70% van aIle onderdelen uit een richting 

te komen en loodrecht hierop nog eens 2~fo. 

-assemblage handeling:alle produkten konden worden geassembleerd met 12 

basis handelingen,waarvan er 3 eventueel ook als 

bewerking zijn op te vat ten (lassen,plaat zetten en 

bout-bevestiging).Er bleek dat 35% van aIle handeling

en een pen ift gat betroffen. Terwijl de bout-verbin

dingen op 25% uitkomen. 
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Uit deze statistieKen bl~kt al de veelvuldigheid van rota-symmetrische 

produkt-komponenten. Onderzoek aan een breder scala van predukten kan 

hier misschien nog wat aan toevoegen. 

Leenders (WPB-rapp. 0014) komt tot de konklusie dat het grootste deel 

van de te hanteren komponenten (ten dele) cilindrisch is, met lengte-

diameter verhouding L/D~2, en dat bij het samenvoegen de meest 
D-d voorkomende spelingsverhouding D ligt tussen 0,01 en 0,001. 

Van ca. 8a~ van de komponenten is de grootste afmeting kleiner dan 150 rom 

en eenzelfde percentage weegt minaer dan 50 Newton (waarvan 50Ya tussen de 

0,6 N en 20 H ). 

Wanneer we een pen in een gat willen zetten, is dit een geometrisch 

probleem. lromers 100% identieke pennen, perfekt uitgelijnd, zouden altijd 

samengevoegd kunnen worden zander dat er grete krachten op de komponent 

worden uitgeoefend. Zoals al gezegd treden er echter afwijkingen op door 

maattoleranties en slijtage, en bestaat de mogel~kheid dat de assemblage 

gepaard gaat met grate kontakt-krachten of zelfs helemaal mislukt. Ben 

cilindrische pen bezit 4 graden van vrij

heid, die de assemblage kunnen doen mis

lukken : ex' 9y ' x, y • 



Whitney (182) geeft een analyse van de effekten die kunnen optreden 

voor ronde pennen in ronde, afgeschuinde openingen onder quasi-statische 

omstandigheden en met een konstante wrijvingscoefficient. Hij onderscheidt 

4 stadia: - naderen 

- glijden van de pen-tip over de afschuining 

- eenzijdig kontakt 

- tweezijdig kontakt (onder bepaalde omstandigheden treedt dit 

niet op). 

Gedurende deze stadia zal de komponent transleren en roteren ala de 

laterals en hoekfout worden gekorrigeerd. De ondersteuning (= de compliant) 

moet dUB in staat zijn om deze beide bewegingen uit te voeren. 

De grootste laterale fout die nog gekorrigeerd wordt bepaald door de 

afmetingen van de afschuining. Een grote hoekfout kan nier nog wat mee

of tegenwerken (sommige aktieve complianten maken hier gebruik van door 

de pen onder een extreem grote hoek het gat te laten zoeken). 

Wanneer de pen onder een te grate hoek het gat in schuift wordt de be

weging geblokkeerd. Er worden twee vormen van blokkering onderscheiden: 

vastspieen en klemmen. 

In het geval van vastspieen is geen korrektie meer mogelijk. Dit treedt 

op als de verhouding tussen de inzetdiepte (L) en de diameter (D) van het 

gat kleiner is dan de wrij¥ingscoefficient, L/D$~. Aangezien r~O,1-0,2 

treedt dit verschijnsel aIleen op bij geringe inzetdiepte t dua aan het 

begin van de inzetbeweging. Hiermee is de maximaal toelaatbare hoekfout 

be paald , wan t e::: D-Ld • Zoda t" D-d 
max D.IA 

Klemming treedt op wanneer de kracht/moment vektoren de assemblage tegen

werken. Door de richting van die vektoren te veranderen zal de klemming 

opgeheven kunnen worden. Uit het krachtenevenwicht voIgt (e is klein): 

~;; ~ r 1,,,,~] 
r"" 1'2.", 

M ~ L· '1 -f" r [ r1. .1=, J 
l 

~ecf'" WIer A:;-ur 
M ~.1 A • ~ .ft [lr).1 

rrt '12 J 



beweging net begonnen is (L- 0 ,A -.0 ), is 

Oak voor de situatie van 

eenzijdig kontakt is zo'n 

evenwicht op te stallen en 

dan blijkt: 

- II" S f;. /fz. ~ 1r-
Beide resultaten zijn in 

nevenstaande figuur weer

gegeven. In net gebied 

buiten het parallelogram 

treedt klemmen op, er

binnen glijdt de pen het 

gat in. Wanneer de inzet-

het niet-klemmen gebied 

klein. Bij het verder gaan" van de bewaging wordt de kans op klemman steeds 

kleiner, al blijft de mogelijkheid tot kl'emmen bij" eenzijdig kontakt be-

staan. 

Vervolgens bekijkt whitney de ligging van de pool t.o.v. de tip van de 

pen. Voor het eenvoudige geval dat de ophanging van de pen bestaat uit 

een laterale veer geldt: 

het parallelogram in: 

~" -'f 

M .. Lp·T" -Lptx 

Dus in de figuur liggen M,F ,F x z 

op een lijn door de oorsprong, 

met helling -L jr , en snijdt 
p 

o~;... F",.:'"1 '/1'" 
::Pc 

Als L/r:. L/r + J'4 liggen de snijpunten op ±(-'!r7).+1) en is de pen in evenwicht 

met een eenpuntskontakt. Verkleinen van L heeft tot gevolg dat de pen ver
p 

draait tot een eenzijdig lijnkontakt optreedt. 'lianneer L =rpJ verkeert de 
p 

de pen weer in labiel eenpuntskontakt. Verder verkleinen van L heeft tot 
p 

gevolg dat de pen overspringt naar de andere zijde van het gat en daar een 

1D 



stabiel tweepuntskontakt vindt, hiervoor is dan Lp~ O. M.a.w. de pool dient 

zich onder de produkt tip te bevinden voor een stabiele inzet manouvre. 

Eenzelfde beschouwing kan gemaakt worden voor een ophanging welke zowel 

een laterale als een hoek-fout opneemt. Hetgeen echter aan het bovenstaande 

niet veel toevoegt. 

Konklusies: 
"b-d 

-de maximaal toelaatbare hoekfout: 9 ~-
lho.¥o "D.", 

-de stijfhad kx en ke dient klein te zijn, om de kontaktkrachten 

M en Fx niet te hoog op te laten lopen t.o.v. Fz 
-de pool dient zich onder het produkt uiteinde de bevinden. 

11 



DE STIJFHEIDSlViATRIX. 

Zoals we al eerder gezien heoben moet een compliant Kleine positie

fouten op kunnen nemen zonder dat er grote krachten ontstaan. De meeete 

complianten bevatten elastische elementen welke deformeren onder invloed 

van de eptredende kontaktkrachten. Hierbij is een lage stijfheid van die 

elementen, en dus van de compliant in zijn geheel, gewenst. Onderstaande 

tabel geeft enige gevonden waarden: 

k", Nt",,,,, X .... "'" :k.. N",j. "f.c ,.._ 
111 .. - I~ .... '" 

.t:)e Ve.'ffGIr IS' 1·1 ... '" '·/~ " loS'" II 5 N"," 'LooM 

i..n:oI \(;"c .... 1/ 3_ t,.1 lJ'" II s II ... JS'jO H 

t>{'Q.P" If IHUc. 1" - 1. T ~ - ... 

~De comliant van de Vetter is niet ontworpen om hoekfouten op te nemen. 

Bekijken we echter de compliant als een mechanisme met 6 graden van vrij

heid, dan zijn we er niet met aIleen k en k • Voer elks 6-dimensionele 
x 

verplaatsingsvekter ~ = (u,v,w, .. ,~,~) is er een bijbehorende 6-dim. 

krachtvektor F (Fx,Fy,FZ,Mx,My,Mz)' welke zijn gekoppeld volgens: 

F := Kx - -
Waarbij K de stijfheidsmatrix is ( of K41 de compliantie matrix ). 

Wanneer de oorsprong van het gehanteerde x,y,z-assenstelsel samenvalt 

met het remote center en eenkracht aIleen een verplaatsing in de richting 

van die Kracht teweegbrengt, is de stijfheidsmatrix een diagonaalmatrix: 

K == 

k 
x 

o 

k 0 
y 

k z 

Dit ideale beeld geldt echter aIleen voor Kleine verplaatsingen,omdat: 

- het remote center een momentane pool is, 

- t.g.v. niet lineaire effkten in de elastische elementen er een ver-

plaatsingsvektor ~ kan ontstaan, welke niet in de richting van de 

krachtvektor staat. 

En dan is de stijfheidsmatrix geen diagonaalmatrix meer, maar een 6x6 matrix 



met 36 stijfheidsfaktoren. 

Nog gekomliceerder wordt het wanneer ~e compliant op een robotarm 

wordt aangebracht; de stijfheid van de robut zal dan ook een rol gaan spelen. 

130vendien is deze stijfheid positie-afnankelijk (bij de ASEA-robot in het 

WPB-lab bedraagt deze stijfheid 50-200 N/mm -afhankelijk van positie en 

richting). 

Wanneer we verschillende complianter. met elkaar willen vergelijken, 

zullen we de karakteristieken daarvan moeten kennen. Deze karakteristiek 

be paalt, samen met die van de assemblage-macnine, het gedrag van het totale 

systeem, dus compliant plus machine. 

Voor het bepalen van die karakteristiek is een meetopstelling nodig, 

die het mogelijk maakt om de krachten en verplaatsingen te meten, waaruit 

de stijfheidsmatrix K bepaald kan worden. 

Il 



METEN. 

Voor de meting zijn 2 grootheden van belang: de verplaatsing ~, en de 

Kracht F. Er zijn dan ook 2 verschillende meetprocedures te bedenken: 

-1- een bekende verplaatsing ~ aanbrengen en de ontstane Kracht F meten. 

-2- een bekende Kracht ~ aanbrengen en de verplaatsing ! meten. 

Aan de meetopstelling moeten enkele eisen gesteld worden: 

- het meetsysteam mag hat gedrag van de compliant niet belnvloeden, 

- dient geschikt te zijn voor verschillendetypen complianten, 

- moet een meting over minstens 1200 om de z-as mogelijk maken, daar de 

meeste typen 3 symmetrie-assen in het xy-vlak hebben en we willen 

weten of de compliant wei rotasymmetrisch reageert. 

Ad 1. Een bekende verplaatsing ~ aanbrengen betekent;ofwel een stijve 

inklemming, die slechts 1 graad van vrijhed toelaat (die eenvoudig 

te meten is), ofwel een inklemming die meerdere graden van vrijheid 

heeft (wat minder eenvoudig te meten is). Terwijl de 6 komponenten 

van E bijv. met een krachtsensor geregistreerd moeten worden. 

Het zal niet eenvoudig zijn am een rota tie om het remote center 

in te voeren, zeker niet wanneer er verschillende remote center 

complianten gemeten moeten worden met verschillende center afstanden. 

Bovendien zal bij een rota tie de xy beweging verhinderd moeten 

worden, en andersom. Dit vraagt am twee verschillende typen van 

inklemming, die bovendien ook nog over 1200 om de z-as moeten 

kunnen draaien. 

De opstelling met een 6-komponenten krachtopnemer zou ook ge

schikt kunnen zijn om dynamische metingen te doen, m.a.w bij een 

simulatie van een inzetbeweging. 

Ad 2. Een bekende belasting aanbrengen kan op een eenvoudige manier d.m.v. 

een dood gewicht. V~~r het meten van uitwijkingen zijn vele typen 

verplaatsingsopnemers te bedenken. 

Het lijkt erop dat methode 2 een eenvoudigere en handzamere meetmethode is 

dan methode 1. Vandaar dat ervoor wordt gekozen om de belastingen aan 

te brengen en vervolgens de verplaatsingen te meten. 

14 



VERPLAATSINGEN JVIETEN. 

De te meten verplaatsingen zijn klein (~2-3 mm), terwijl het te meten 

objekt al bij een kleine belasting reageert. Het meten van de verplaatsingen 

mag geen invloed uitoefenen op de complian~; een kontaktloze opnemer 

(induKtief,kapaoitief) zou uit dit oogpunt ideaal zijU. Eohter deze 

zijn meestal allen geschikt voor het meten van een verplaatsing in 1 

riohting, zodat er meerdere opnemers nodig zijn, die elk een komponent 

van de verplaatsingsvektor registreren. Bovendien is de benodigde 

elektronische apparatuur nogal kostbaar. 

Kontakthebbende opnemers, zoals b~v. een meetklokje, hebben hetzelfde 

probleem: een verplaatsing loodrecht op de taster heeft tot gevolg dat 

hat obJekt onder de taster doorglijdt, waarbij een ongewenste wrijving 

ontstaat. Bovendien ontstaat ero een afwijking wanneer het meetobJekt niet 

vlak is. 

;~1. > 

~.~ 

Wanneer de z-as van de te meten compliant uitgevoerd wordt alsi::een ronde 

as, geeft de meetklok ,t.g.v. een verplaatsing y, een foutieve waarde in 

de x-richting aan ter grootte van: ~x =R- VR2_yW . 
Een betere manier zou zijn om een opnemer te bedenken die de wil1e

keurige bewegingen van het meetobjekt zelf ontleedt in de verschillende 

komponenten van de verplaatsingsvektor ~. En waarbij bovendien geen wrijving 

( =hysterese ) of speling optreedt. Dit is het geval wanneer we aIleen te 

maken hebben met eIast~he vervormingen, zoals bUy in een gatscharnier. 



EEN ELASTISCHE OPNE1'lER. 

Ala op een bladveer met een bekende lengte en stijfheid een Kracht 

wordt uitgeoefend, dan staat de verplaatsing van het uiteinde van die veer 

~1. ! 1r 
4"" 

~ 

F13 
vast: u .. 3EI 

oak te berekenen is de rek €. op een bepaalde 

plaats x van de bladveer: 

r.r Fh 2. hx c= if = 2Er' = 2 ll'u 

M.a.w. wanneer we de rek weten, en deze laat 

zich vrij eenvoudig meten met rekstrookjes, 

kunnen we dit terugrekenen naar de verplaatsing u van het uiteinde van de 

veer. 

Net sen wat gekompliceerdere vormgeving van de veer ia het mogelijk om 

hat uiteinde een willekeurige verplaatsing te laten maken in een plat vlak. 

Zo'n veer zou er dan alsvolgt uit kunnen zien: 

Waarbij de laatste de laagste stijfheid bezit bij gelijke afmetingen. Deze 

lijkt dus het meest geschikt veer dit doel. 

De totale stijfheid is te berekenen met het principe van Castigliano. 

Er geldt voor de epgehoepte 

VI =JIl dx 
2EI 

elastische energie: 

+f F2 dx 
2EA 

In dit geval is de tweede term verwaarloosbaar klein. Naar Castigliano 

is de afgeleide van W naar een van de belastingen gelijk aan die komponent 

van de verplaatsing welke ontstaat t.g.v. deze belasting, dus: 
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Het bl~kt dat elks verplaatsingsvorm (u,v,; ) z~n karakteristieke 

momentenlijn heeft. En het buigend moment is evenredig met de rek, van

daar het belang van deze momentenl~en. het blijkt echter dat een veer 

niet genoeg informatie geeft,.daarvoor is een tweeds veer nodig. 

~~ , -J I 'l. Jr------..., 

1 11 

I 3 

'--___ ...It If 

Een nadere beschouwing zal moeten uitmaken welke van de twae de beste is. 

Van het ideale geval uitgaande dat de rek precies op de hoekpunten ge

meten kan worden, voIgt vaar de eerate situatie: 

C(tft'l.)-(i"J+t..,) ~ 

(Lt-l»)-(l2.+t:.,) =: 

'2.k. 'w. I 

'1 J 3 . Ie.". Y" -..:! .1<. l . fII 
'Ll. 



en voor de tweede situatie: 

( L 1 - £: 1.) - (e) . t. it)" '1 '=1' c.c.. 

( t J - t, ) - ( '1 - t',) ". • 2. k 2.' ~ 

-:!} 
u 

en ten overvloede: 

Waarin k
1
,k2 ,k

3 
konstanten zijn, afhankelijk van de dimensies van de veer. 

Het blijkt dus dat door op- en aftellen van de rekken de tweede situatie 

direkt een uitkomst geeft voor de u,v,¢, terwijl bij de eerate situatie 

hiervoor nog een extra manilpulatie vereist is. nit is echter geen onover

komelijk bezwaar. 

Bezwaarlijker is dat de tweede epstelling twee keer zoveel rekstrookjes 

nodig heeft. Bovendien staan de veeruiteinden elk aan een kant van de 

compliant-as, hetgeen de bereikbaarheid van de compliant nadelig bein

vloedt. Vandaar dat veor de aerate mogelijkheid wordt gekozen. 

Om het een en Ander wat aanscheuwelijker te maken geven onderataande 

figuren de buigingsvormen van de veren weer voor de ve~hil1ende uit

wijkingsvormen: 
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Deze opstelling geeft natuurlijk alleen een indikatie van de verplaatsing

en in een plat vlak. Twee van deze opstellingen, op enige afstand op de 

z-as van de compliant aangebracht KUnnen zo 5 van de 6 vrijheidsgraden 

registreren. De hoeken 01., f1 zijn namelijk te berekenen ui t: 

en de uitwijking t.o.v. het remote center: 

Hiermee is dan de beweging van de z-as van de compliant bepaald. De 

verplaatsing in z-richting wordt niet geregistreerd. Aangezien deze niet 

zo zeer van belang is voor de werking van de compliant, en de te verwachten 

uitwijking zeer klein is ( in de z-richting is de compliant al gauw een 

faktor 100 stijver), is dit niet zofn bezwaar. 

Een korrektie dient nog te worden aangebracht voar de rotatie ~om 

de z-as. Er is vanuit dat bij een rotatie 1,de andere rvw nul zijn (u=v=O), 

dit geldt echter niet meer wanneer de compliant-as 'body' krijgt: 



Dan geIdt: 

en 

u=-r sin <$;;:. -r'/l 

v=r-r cos. ~ 0 (voor kleine • ) 

Uit deze nieuwe rvw voIgt dan: 

J.i :: 
t '2., 1.:;- 4. i ]!J - +-. -

22. 2. 't2. err l 

v.; [~ :!$ r ]1 .;r - 2. '12. I+r 

M~ '2.2. EI r..,.{ 
¢ ---' p' '2.1 e 

en voor de momentenlijnen: 

M - [.:! + ~ ~J 
12.. 2.'11. ) 

1"'1' 

Vervolgens berekenen we nog een keer de rekken wanneer de middellijn van 

de rekstrookjes op een afstand e van de uiteinden van de veer ligt: 

[·1) ije .. H ( (- e) _J/J Vf+ Q1 M +q'&.Hll.~) J 'nIt. 
et =- -I €I 

r -'/l HI + He ~ II.J 'It - ( q, }II ;'Q" H ! ) ] ~/7. -<:~~ ~r 

Eo i.:1 [- j I J 1-1 J i- He - 1J V t i- 0.. M +~'&.I1! ] ~ i' e-r 
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tl f t 
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BRUG VAN WHEATSTONE. 

Voor de variatie van de weeratand van de rekstrookjes geldt: 

4.R 7 K.f. ( K is materiaalafhankelijk, bij de 

meeste rekstrookjes ::: 2 ) 

Kleine weeratand variaties latan zich uitstekend meten met de brug van 

Wheatst,one: 

De spanning over de meter bedraagt: 

Em:s C, 1J.... [ b fL, _ 4.!.t + 412.J _ ~ I'l~ ] 
It ( It 1- 1l",,) 'It, 1l.t. ~ J 11" 

Door nu de rekstrookjes op de juiste manier te schake len worden de 

verplaatsingen bepaald; 

1< . c, " 

e".: ~. K. [ " v - c,} ~ 1 

G'~ :;_~ .1<. C'f.tJ ., 
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