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Samenvatting 

Bij het controleren van de kwaliteit van ingewikkelde precisieprodukten wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van een Coordinaten MeetMachine met een metend tastsysteem. Zodra bij het 
nemen van een meetpunt de styluskogel contact maakt met het meetobject, zal een stuiterver· 
schijnsel optreden. Omdat de positie van de styluskogel pas uitgelezen kan worden als het 
stuiterverschijnsel uitgedempt is, zorgt dit vooral bij hogere tastsnelheden voor problemen. 
Daarom wordt met deze onderzoeksopdracht een poging gedaan het stuiterverschijnsel van het 
onderhavige tastsysteem sneller uit te Laten dempen. De ophanging van de stylus wordt bij dit 
tastsysteem gevonnd door een flexibel membraan. De bewegende delen van het meetsysteem 
blijven beperkt tot een spiegeldrager met daarop drie spiegels. 

Aan de hand van modelvorming worden voor het ongedempte systeem relaties afgeleid voor de 
tijdsduur van de eerste contactpuls, het tijdinterval tussen de eerste twee contactpulsen en de 
totale tijdsduur van het stuiterverschijnsel. Praktijkmetingen aan het ongedempte systeem 
tonen aan dat de afgeleide relaties goed overeenstemmen met de meetresultaten maar dat met 
name de schatting van de stuitertijd ongeveet een factor drie te laag is. Betere schattingen van 
de stuitertijd zijn weliswaar mogelijk maar voegen weinig toe aan de reeds verkregen inzichten. 
Het tastsysteem blijkt vergeleken met andere metende tastsystemen redelijk goed te presteren. 
Verdere verkorting van de stuitertijd is echter weI gewenst. 

Getracht wordt door het aanbrengen van een dempend materlaal in de ophanging van de stylus 
de stuitertijd te verkorten. Modelvorming lOont aan dat hoe visceuzer de ophanging zich 
gedraagt, hoe korter de stuitertijd zal zijn. Omdat met epoxyhars met relatief weinig materiaal 
toch veel demping aangebracht kan worden, blijkt dit een geschikt materiaal te zijn. Doordat 
bij het gedempte systeem de vervorming van de ophanging met optimaal doorgeleid wordt in 
de epoxyhars, blijkt het systeem zich iets anders en vooral gecompliceerder te gedragen dan op 
grond van de modelvorming verwacht werd. Het vinden van de optimale constructie wordt 
hierdoor ernstig bemoeilijkt. Desalniettemin blijkt het mogeJijk een verkorting van de stuitertijd 
te bewerkstelligen met ongeveer een factor 2.5 en met verdere experimenten is een nog iets 
hogere reduktiefactor wellicht mogelijk. Geconcludeerd kan worden dat met het gedempte 
systeem acceptabele stuitertijden gerealiseerd kunnen worden. Het is echter met uitgesloten dat 
op commerciele en constructieve gronden beter gekozen kan worden voor een andere ophang
ing van de stylus welke met betrekking tot het stuiterverschijnsel principieel beter presteert. 
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1 Inleiding 

In de produktie van discrete produkten neemt het aandeel van ingewikkelde precisieprodukten 
toe. Voor de kwaliteitscontrole hiervan worden vee1a13-assige Coordinaten MeetMachines 
ingezet met een nauwkeurig metend tastsysteem. Door de hoge investeringskosten die hiermee 
gemoeid zijn en de steeds hogere nauwkeurigheid van de produkten, is er behoefte aan nauw
keurige en vooral snelle tastsystemen. De gangbare metende tastsystemen hebben echter veelal 
het nadeel dat de massatraagheid van de bewegende delen in het tastsysteem hoog is. Hierdoor 
zullen bij hoge tastsnelheden de optredende dynamische botskrachten zo hoog zijn dat het 
werkstuk beschadigd wordt. Om toch met hoge snelheden te kunnen aantasten. is een nieuw 
metend tastsysteem ontworpen dat zich kenmerkt door een zeer lage massatraagheid van de 
bewegende delen. 

Een tweede probleem dat het aantasten met hoge snelheid belemmert, is het stuiteren van de 
styluskogel tegen het meetobject bij het aantasten. Omdat het nemen van meetpunten alleen zin 
heeft a1s de stylustip stabiel in contact is met het meetobject, moet hiermee gewacht worden 
totdat het stuiteren van de styluskogel uitgedempt is. Het meetbereik van het tastsysteem is 
echter beperkt waardoor het, vooral bij hoge tastsnelheden, van belang is dat zich zo sne! 
mogelijk een stabiel contact instelt tussen de stylustip en het werkstuk. Het doe! van deze stage 
is dan ook het ontwikkelen van een geschikt dempingsmedium dat ervoor zorgt dat het stuiter
verschijnsel zo snel mogelijk uitdempt. Geprobeerd zal worden door het aanbrengen van een 
dempend materiaal in de ophanging van de stylus, de stuitertijd te verkorten. De stijtbeid van 
de ophanging mag hierdoor echter niet te vee! beinvloed worden en ook mag er niet te vee! 
massa worden toegevoegd aan de bewegende delen van het tastsysteem. Bij het onderhavige 
tastsysteem is de stylus fleXlbel opgehangen waardoor deze na het nemen van een meetpunt 
nog enige tijd naslingert. ook dit effect is ongewenst en moet indien mogelijk gedempt worden. 
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2 Het tastsysteem 

In dit hoofdstuk komen summier een aantal as
pecten van het tastsysteem aan bod. Voor het dy
narnisch gedrag bij een aantasting zijn de bewe
gende delen van het tastsysteem van belang welke 
in figuur 1 getekend zijn. Op de spiegeldrager 
bevinden zich drie spiegels waarvan de stand ge
meten kan worden. Aan de hand hiervan kan de 
positie van de styluskogel bepaald worden. Voor 
de proeven is de spiegeldrager vervangen door 
een cilindrisch busje met dezelfde massa en mas
satraagheidsmoment ten opzichte van het midden 
van het membraanl

• De spiegeldrager en de stylus 
zijn voorzien van schroefdraad waannee zij zich 
vastklemmen op het membraan. De buitenrand 
van het membraan wordt ingeklemd in het huis 
van het tastsysteem. Zodoende vormt het mem
braan een flexibele verbinding tussen de stylus en 
het tasterhuis. 

x 

Fig. 2 Het flexibele membraan 

I 

~ sp i ege I dr-age.-

lJ!Lr ~membcaan 

~~~ 

z 
+----styIUS 

sty1uskogel 

Fig. 1 Het tastsysteem 

In figuur 2 is te zien hoe het flexibele 
membraan is uitgevoerd. Het bestaat uit 
drie pootjes die 1.15 mm breed zijn en 
onder een hoek van 120 graden staan 
waardoor geen lobbing effect aanwezig is. 
Het membraan is gemaakt van verenstaal 
en kan direkt uit een stukje strip gevonkt 
worden. Voor experimentele doeleinden 
is het membraan in vier verschillende dik:
tes, van 0.10 tot 0.25 mm vervaardigd. 

I Om het zwaartepunt van het geheel van spiegeldrager, stylus en tasterkogel op dezelfde positie te houden, had 
ook de positie van het zwaartepunt van het busje overeen moeten komen met die van de werkelijlre spiegeldrager. 
De gemaakte fout is echter klein en de meetresultaten van de experimenten zijn dus zondermeer bruikbaar. 
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2.1 kinematica van het tastsysteem 

De functie van het membraan is om de stylus flexibel met het huis van het tastsysteem te 
verbinden zodat de machine na het nemen van een meetpunt de gelegenheid heeft af te rem
men. Om in alle richtingen te kunnen aantasten, moet het membraan verplaatsingen in X, Y en 
Z-richting van de stylustip toestaan. Uit het oogpunt van de bij een aantasting betrokken 
massatraagheid, is het gunstig de X en Y -verplaatsingen van de stylustip te laten voortkomen 
uit rotaties van de stylus om X en Y. Het membraan moet dus rotatieslap zijn om X en Y. Dit 
heeft als consequentie dat bij een botsing tussen de stylustip en een meetobject, als gevolg van 
de massatraagheid van de stylus en de spiegeldrager, relatief grote krachten optreden in het 
vlak van het membraan. Om te voorkomen dat dit leidt tot trillingen met een grote amplitude 
moet het membraan in zijn vlak zo stijf mogelijk zijn. Om verplaatsingen van de stylustip in Z
richting mogelijk te maken, moet het membraan in deze richting slap zijn. Het toegepaste 
meetprincipe legt geen eisen op met betrekking tot de vrijheidsgraden van de stylus. 

2.2 stijfbeden en eigenfrequenties 

De stijfheid van het membraan in Z-richting (Cz) en de rotatiestijfheid van het membraan (Crot) 

zijn laag omdat deze met name voort komen uit laagkante buiging en torsie van de pootjes. De 
hoge stijfheid in het vlak van het membraan (Cx = Cy) wordt gewaarborgd door de hoogkante 
stijfheid van de pootjes. Met behulp van Matlab kunnen de stijfheden in de verschillende 
richtingen berekend worden. Tevens is met behulp van een unster de rotatiestijfheid van het 
membraan (Crot ) bepaald. 

Membraandikte Cx=Cy Cz Crot Cre< (gemeten) f. ~ ~(gemeten) 

[mm] [N/m] [N/ml [Nm/rad] [Nm/rad] [Hz] [Hz] [Hz] 

0.10 27581 82 0.0054 ... _-- 36.4 14.5 16.1 

0.15 41371 273 0.018 0.023 66.4 26.4 26.7 

0.20 55126 649 0.042 0.047 102.3 40.5 40.0 

0.25 68952 1237 0.081 0.080 141.3 56.2 55.0 

Tabel 1 : stijfheden en eigenfrequenties voor verschillende membraandiktes 

Uit tabel1 blijkt dat de stijfheid van het membraan in zijn vlak inderdaad vele malen hoger is 
dan de stijfheid in Z-richting. Helaas is Cz voor een styluslengte van 40 mm ongeveer 20 keer 
zo hoog als de stijfheid aan de styluskogel in het XY -vlak welke afhankelijk is van de stylus
lengte. De gemeten rotatiestijfheid komt, gezien de gebruikte bepalingsmethode, goed overeen 
met de berekende stijfheid. Het mem-braan met een dikte van 0.20 mm blijkt praktisch de 
meest bruikbare stijfheidseigenschappen te hebben. Zoals beschreven is de stylus flexibel 
opgehangen voor translaties in Z-richting en rotaties om X en Y. Dit betekent dat de stylus in 
deze richtingen gemakkelijk in trilling kan komen. Met behulp van de massa (M = 1.57* 10-3 

[Kg]) en het massatraagheidsmoment van de spiegeldrager-stylus-kogel combinatie om het 
middelpunt van het membraan (Jo = 6.5*10-7 [Kgm2]), kunnen de bijbehorende eigenfrequen
ties berekend worden. Tevens is met behulp van een stroboscoop de eigenfrequentie van de 
rotatietrilling f..ot (slingerfrequentie) bepaald. De berekende en gemeten eigenfrequenties zijn 
eveneens in tabell weergegeven waaruit blijkt dat deze zeer goed met elkaar overeen komen. 
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2.3 enige numerieke gegevens 

In het volgende hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de modelvonning van het aantast
proces. Om af te kunnen schatten wat hierbij weI en niet van belang is, is het handig een aantal 
gegevens kwantitatief op een rij te hebben. In de onderstaande tabel worden enkele gegevens 
opgesomd van de subcomponenten van het tastsysteem waarbij M de massa voorstelt van de 
betreffende subcomponent, Jo het massatraagheidsmoment om het middelpunt van het mem
braan, Lz de afstand van het massamiddelpunt tot het middelpunt van het membraan en Jz het 
massatraagheidsmoment om het massamiddeJpunt (Jz = Jo - MLz

2
). Het membraan wordt 

gewichtloos verondersteld en de verschillende stijfheden van het membraan zijn reeds in 
paragraaf 2.2 vermeld. De stylus is gemaakt van titanium en kan opgedeeld worden in een dik 
en een dun deel die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee brengen. 

Spiegel- Dikke Dunne Stylys- Totaal van alle 
drager stylusdeel stylusdeel kogel bewegende delen 

M [Kg] 7.8*10-4 4.6*10-4 6.7*10,5 2.6*10-4 1.57*10,3 

Jo [Kgm2
] 4*10,8 8.8*10,8 6.5* 10,8 4.2*10'7 6.5*10'7 

L. [m] -5.3* 10'3 12*10,3 31*10,3 40*10,3 8.8*10,3 

I. [Kgm2] 1.8* 10,8 2.2*10,8 0.1*10,8 0 5.3*10.7 

tabe12 : enkele gegevens van de subcomponenten 

Ook is het interessant de stijfheid van het onderste dunne deel van de stylus te bepalen indien 
deze aan de bovenkant star ingeklemd is. In het XY -vIal<: Ieidt dit tot de volgende stijfheid: 

Dunne styIusdeeI: ex = N/m 

Voor de styluskogel (diameter = 4 nun) is ook de contactstijfheid interessant. Indien de con
tactpartner (het meetobject) eveneens van staal is, voIgt voor de kracht (F) a1s functie van de 
indrukking (5) [1] : 

N (1) 

Voor de gemiddelde en de locale stijfheid en de elastische energieopname (U) van het contact
punt kunnen de volgende relaties afgeleid worden: 

U(5) 
o 

fF(5)d5 = 2.74*109*55/2 

o 

N/m (2) 

N/m (3) 

J (4) 
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3 Modelvorming van het aantastproces 

Bij het aantasten van een meetobject spelen dynarnische effecten een belangriike rol. Enerzijds 
zullen de optredende krachten tussen de stylustip en het meetobject veel groter zijn dan op 
grond van de static a van het systeem verwacht mag worden. Anderzijds zal het contact tussen 
de stylustip en het meetobject vlak na de botsing ongedefinieerd zijn, er treedt een stuiterver
schijnselop. Om inzicht te krijgen in met name het stuiterverschijnsel, zal in dit hoofdstuk 
getracht worden de botsing tussen de stylustip eli het meetobject zo goed mogeliik te modelle
ren. Een beperking hierbij is dat alleen gekeken zal worden naar het aantastproces in het XY -
vlak. 

VOOR TIJDENS NA 
Fig. 3 situatieschets voor, tijdens en na de botsing 

In figuur 3 is globaal geschetst wat er gebeurt bij het nemen van een meetpunt. V 66r de 
botsing beweegt de stylus met een constante snelheid die geliik is aan de tastsnelheid VI' Na de 
botsing, a1s alle dynarnische verschijnselen uitgedempt zijn, beweegt het zwaartepunt van de 
stylus met een constante snelheid die lager is dan de aantastsnelheid. Tevens roteert de stylus 
met een constante hoeksnelheid U) = V /Ls' Uit een energiebeschouwing voIgt dat de kinetische 
energie van de bewegende delen na de botsing kleiner is dan ervoo~. Op de een of andere 
manier zal er dus tijdens de botsing energie afgevoerd of gedissipeerd moeten worden zodat de 
bewegende delen aan het kinematisch opgelegde bewegingspatroon kunnen voldoen. In de 
volgende paragrafen zal getracht worden stap voor stap na te gaan wat er rich allemaal tijdens 
de bot sing afspeelt. 

2 Met • de bewegende delen' worden de spiegeldrager. de stylus en de tasterkogel bedoelt aangezien zij worden 
afgeremd danwel versneld bij een aantasting. 
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3.1 de eerste contactpuls 

Zodra de styluskogel en het meetobject met elkaar in contact komen, zal in het contactpunt 
elastische vervonning optreden. Indien de contactstijfheid veel groter is dan de stijfheid waar
mee de kogel met het bovenste dikke deel van de stylus verbonden is, zal het bovenste stylus
deel in eerste instantie Diets van de botsing merken. Onder deze voorwaarde wordt dus alleen 
de kinetische energie van de tasterkogel (en een deel van het onderste stylusdeel) tijdelijk 
e1astisch in het contactpunt opgesiagen. Hiema veert de de kogel terug en komt, indien micros
lip in het contactpunt verwaarIoosd kan worden, met nagenoeg dezelfde snelheid van het 
meetobject los als waarmee hij er tegen aan gebotst is. Door relatie (4) voor de e1astisch 
opgeslagen energie gelijk te stellen aan de kinetische energie van de styluskogel, voIgt bij een 
botssnelheid van de eerste contactpuls (Vbl = Vt ) van 70 mm/s dat de indrukking 0 van het 
contactpunt ongeveer 0.6 pm bedraagt. Volgens relatie (2) bedraagt de gemiddelde contact
stijfheid (Cgem) dan 5.2*106 [N/m] welke inderdaad veel hoger is dan de stijfheid van het dunne 
stylusdeel (Clt = 43* 103 [NjmD. De gedane aanname is dus gerechtvaardigd. Om een schatting 
te doen van de tijdsduur van de eerste contactpuls, kunnen de kogel en zijn contactstijfheid 
beschouwd worden als een massa-veer systeem waarbij de mass a gedurende een halve trillings
periode de indrukking 0 doorloopt. Indien voor de contactstijfheid de gemiddelde waarde 
wordt genomen, voIgt voor een schatting van de tijdsduur van de eerste contactpuls (T pI): 

M"ogel 

Cgem 

s (5) 

Doordat bij botssnelheden lager dan 10 mm/s de gemiddelde contactstijfheid niet meet veel 
groter is dan de stijfheid van de stylus (Clt), zal het resultaat van relatie (5) voor deze botssnel
heden onbetrouwbaarder zijn. Relatie (5) leidt tot de volgende schattingen van Tp, : 

Vb1 = 70 mm/s ------> Tpi = 23 JIS 
Vb1 = 50 mm/s ------> TPI = 25 JIS 
Vb1 = 30 mm/s ------> TPI = 28 JIs 
Vbl = 10 mm/s ------> Tpl = 33 JIS 
Vb! = 3 mm/s ------> Tpl = 42 JIS 

3.2 het tijdinterval tussen twee contactpulsen 

Nadat de styluskogellosgekomen is van het meetobject gaat de rest van de stylus weI een rol 
spelen. De styluskogel en het dikke stylusdeel zijn immers via het dunne stylusdeel met een 
bepaalde stijtheid aan elkaar verbonden terwijl ze in tegengestelde richting bewegen. Het dunne 
stylusdeel gaat doorbuigen zodat de kinetische energie van de kogel voor een deel overgedra
gen wordt op het dikke stylusdeel en de hieraan star verbonden spiegeldrager. Het geheel gaat 
als gevolg hiervan een min of meer starre rotatie om het middelpunt van het membraan uitvoe
ren met een hoeksnelheid {VOl' Indien de kogel genoeg gewicht in de schaallegt, zal {VOl groter 
zijn dan de kinematisch opgelegde hoeksnelheid V ILs' Hierdoor komt de spiegeldrager-styIus
kogel combinatie als geheellos van het meetobject en gaat als gevolg van de rotatiestijtheid 
van het membraan een rotatietrilling (met frequentie f..m ) uitvoeren totdat de styluskogel 
opnieuw contact maakt met het meetobject. 

9 



De tijdschaal waarop de kinetische energie van de kogel overgedragen wordt op de rest van de 
stylus ligt in de orde grootte van een halve trillingsperiode van het onderste stylusdeel met 
kogeL Met ~(onderste stylusdeel) == 43*103 [N/m] en M(kogel) = 2.6*104 [Kg] voIgt voor de 
energieoverdrachtstijd: To == 0.24 [ms]. Omdat de energieoverdrachtstijd veel kleiner is dan de 
periodetijd van de rotatietrilling (zie tabell bIz 6), kan bij het schatten van de duur van het 
tijdinterval tussen de eerste twee contactpulsen de energieoverdrachtstijd verwaarloosd wor
den. Er wordt dus van uitgegaan dat direkt na de eerste contactpuls de stylus een starre 
rotatietrilling uitvoert om het rniddelpunt van het membraan. De hoek tussen de stylus en de Z
as (Q>stylu3(l» wordt dus bij benadering gegeven door: 

rad (6) 

W 
= _0_1 sin(21t/, t) *L - V t 

21tf. rot s t 
rot 

m (7) 

De frequentie van de rotatietrilling (:t:m) hangt af van de rotatiestijfheid van het membraan en is 
voor een aantal membraandiktes gegeven in tabell op bIz 5. In relatie (7) is ~(1) de afstand 
tussen de styluskogel en het meetobject terwijl Ls de lengte van de stylus is. De variabele t staat 
in beide relaties voor de tijd die sinds de eerste contactpuls verstreken is. 

Ben schatting van de tijdsduur tussen de eerste twee contactpulsen (Til) kan verkregen worden 
door de relatie voor Aup( 1) gelijk te stenen aan nul. Eerst moet echter een schatting gemaakt 
worden voor WOl' Indien de kinetische energie van de spiegeldrager-stylus-kogel combinatie 
direkt na de energieoverdrachtstijd bekend is, kan W01 geschat worden uit de energieba1arl.s met 
als oplossing W01 > O. Uit beschouwingen van de krachten- en momentenbalans van de 
spiegeldrager-stylus combinatie (zonder styluskogell) voIgt, dat tijdens de energieoverdracht 
van de kogel naar de stylus, ongeveer een half zo grote hoeveelheid kinetische energie van het 
tasterhuis via het membraan op de stylus overgedragen wordt. Deze toename van kinetische 
energie kan echter verwaarloosd worden zonder de schatting van W01 al te zeer te frustreren. 
De energie van de buigtrilling van het onderste stylusdeel en het energieverlies a1s gevolg van 
rnicroslip in het contactpunt tijdens het doorlopen van de indrukking, worden eveneehs ver
waarloosbaar verondersteld. De hoeveelheid kinetische energie na de energieoverdrachtstijd is 
dus ongeveer gelijk aan de kinetische energie v66r de eerste contactpuls. Dit leidt tot relatie 
(8) voor de energiebalans waarin VZ1 de snelheid is van het massamiddelpunt vlak na de 
energieoverdrachtstijd. M is de massa van aile bewegende delen sarnen en l z is het tot ale 
massatraagheidsmoment om het massamiddelpunt van aIle bewegende delen sarnen. 

Mv2 2 2 
t MVz1 JzW01 

1 -- = --+--
2 2 2 

(8) 

Vz1 = Vt Lzw01 mls (9) 
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Combinatie van (8) en (9) levert relatie (10) voor (,.)01 : 

rad/s (10) 

Invullen van de parameters geeft dat W01 =1.7*V /Ls' Oe spiegeldrager-stylus-kogel combinatie 
komt dus inderdaad als geheellos van het meetobject waardoor met relatie (7) een schatting 
verkregen kan worden van Til' Sustitutie van (10) in (7) levert relatie (11) voor Til : 

(11) 

Uit telatie (11) blijkt dat Til alleen athankelijk is van de rotatiestijtheid van het membraan (via 
t:or) en onathankelijk van de tastsneIheid VI' Door relatie (11) numeriek op te lossen, kunnen 
schattingen gedaan worden voor Til bij de verschillende membraandiktes. Ooor relatie (7) voor 
~(1) te differentieren naar de tijd, kan tevens de hotssneIheid van de styluskogel bij de 
tweede contactpuls (V b2 ) geschat worden. Oit levert de volgende schattingen op: 

d = 0.10 mm ------> Til = 18.5 ms, Vb2 = 1.19*VI 

d = 0.15 mm ------> Tn = 10.2 ms' Vb2 = 1.21 *Vt 

d = 0.20 mm ------> Til = 6.6 ms' Vb2 = 1.18*Vt 

d = 0.25 mm ------> Til = 4.8 ms, Vb2 = 1.12*VI 

Nadat Til verstreken is, doet zich dus opnieuw een hotsing voor tussen de styluskogel en het 
meetobject met een iets grotere sneIheid dan bij de eerste contactpuls, waarna het hele proces 
zich opnieuw herhaalt. Oe kinetische energie van de bewegende delen vlak voor de tweede 
contactpuls is dus, merkwaardig genoeg, groter dan voor de eerste contactpuls. Oeze energie 
is aan de stylus toegevoerd doordat het terugdrijvende moment van het membraan gepaard 
gaat met een kracht in het membraanvlak die op de stylus werkt en zodoende energie toevoert. 
Oit betekent dat na de tweede contactpuls het bewegingspatroon minder goed zal voldoen aan 
het kinernatisch opgelegde bewegingspatroon dan na de eerste contactpuls. In de volgende 
paragraaf wordt hierop verder ingegeaan. 

Er is een groot verschil tussen de allereerste en de daaropvolgende cycli. Bij het voor de 
tweede en volgende keren loskomen van het meetobject van de styluskogel zal er een extra 
moment aanwezig zijn dat de spiegeldrager-stylus-kogel combinatie terug drijft naar het 
meetobject. Oit moment is gedurende een bepaalde cyeIus constant en wordt veroorzaakt 
doordat het (rotatieslappe) membraan weerstand biedt tegen de zogenaamde overtravel. Oit is 
de afstand die door het tastsysteem afgelegd is vanaf de eerste contactpuls. Aangezien de 
overtravel al snel veel groter is dan de amplitude van de rotatietrilling aan de stylustip 
(~(max», zal de terugdrijvende werking van het extra moment (Movertravel) al snel overheer
send zijn. Omdat de overtravel toeneemt naarrnate de tijd verstrijkt, zal M.,vertravel voor opeen
volgende cycli steeds groter zijn. De tijdintervallen tussen de pulsen zullen hierdoor vOor 
opeenvolgende cycli steeds korter zijn, ondanks de toename van kinetische energie die in het 
begin optreedt (zie hiervoor de volgende paragraaf). 
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3.3 de totale stuitertijd 

Onder de totale stuitertijd (T J wordt het tijdinterval verstaan tussen de eerste en de laatste 
contactpuls. Tijdens de stuitertijd kunnen zich zeer veel contactpulsen voordoen. Het is 
duidelijk dat het stuiterverschijnsel pas uitgedempt kan zijn, a1s a11e overtollige kinetische 
energie afgevoerd is. 

V. Fill 

Om na te gaan hoe de overtollige energie afgevoerd wordt, wordt 
de situatie uit figuur 4 beschouwd zoals die zich voordoet na een 
willekeurige contactpuls. Het terugdrijvende moment (~eNg) zal 
bij een netto rotatie van de stylus, kinetische energie elastisch 
opslaan in het rnembraan. Tegelijkertijd veroorzaakt ~eNg een 
kracht in het rnernbraanvlak (F 00) die ervoor zotgt dat kinetische 
energie van het tasterhuis overgedragen wordt op de stylus. Orn
dat de overtravel al zeer snel veel groter is dan de amplitude van 
de rotatietrilling (~p(max», kan over de hele stuitertijd bekeken 
het terugdrijvende moment wellicht gelijk gesteld worden aan 
Movertravel' Voor ~erug voIgt dan bij benadering relatie (12). Indien 
gedurende de hele stuitertijd geldt dat T pj verwaarloosbaar is ten 
opzichte van Tij , zal nagenoeg zonder onderbreking de stylus 
teruggedreven worden naar het meetobject. Br zal dus ook nage

Fig. 4 krachtenbalans op de stylus noeg zonder onderbreking energie aan- en afgevoerd worden. Uit 
tussen twee contactpulsen de krachten- en momentenbalans voIgt relatie (13) voor het ver-

band tussen ~rug en F m' 

Crot Vtt 
M terug '" M overtravel = L Nm (12) 

s 

ML 
Z M 

2 terug 
ML +J z z 

N (13) 

Voor de door ~Ng afgevoerde energie kan relatie (14) afgeleid worden: 

U afgevoerd JT'M V tdt C rot V 2T2 
kin terug L = 2 t s 

o s 2Ls 
J (14) 

Voor de door F m toegevoerde energie kan relatie (15) afgeleid worden: 

T. 

U t~egevoerd = JF V dt 
km m t J (15) 

o 
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Door de kinetisehe eneigie van de bewegende delen mi de laatste eontaetpuls af te trekken van 
de kinetisehe energie van de bewegende delen v66r de eerste eontaetpuls, wordt relatie (16) 
verkregen voor de overtollige kinetisehe energie: 

J (16) 

U· d . balans U afgevoerd U overtoUig U toegevoerd I I' (17) ha . It e energle 'kin = kin + kin ' VO gt re atre voor een se ttmg 

van de stuitertijd: 

s (17) 

Uit relatie (17) voor Ts blijkt dat deze onafuankelijk is van de tastsnellieid (Vt ) maar sIeehts 
afuangt van de rotatiestijfheid van het membraan. Bedenk eehter weI dat de gemaakte overtra
velop het tijdstip Ts evemedig is met de tastsnellieid. Voor de verschillende membraandiktes 
Ieidt dit tot de volgende sehattingen van Ts : 

d = 0.10 mm ------> Ts = 23.7 ms 
d = 0.15 mm ------> Ts ::: 13.0 ms 
d ::: 0.20 mm ------> Ts = 8.5 ms 
d::: 0.25 mm ------> Ts::: 6.1 ms 

In de vorige paragraafb1eek dat na de eerste eyclus de kinetisehe energie van de spiegeldrager
styIus-kogei eombinatie toegenomen was. Dit komt omdat tijdens de eerste (en wellicht ook de 
tweede en derde) eyelus, het terugdrijvende moment a1s gevoig van de rotatietrilling nog Wc.t 
verwaarloosbaar is ten opzichte van het terugdrijvende moment a1s gevolg van de overtravel. 
Beide momenten veroorzaken een reaktiekracht in het membraanvlak waardoor energie aan de 
stylus toegevoerd wordt. Het is eehter alleen ~_""1 die ervoor zorgt dat er kinetisehe energie 
afgevoerd wordt omdat alleen dit moment over een netto rotatie van de stylus werkt. Tijdens 
de eerste eyeli kan het dus voorkomen dat er minder energie afgevoerd wordt of dat er zelfs 
netto energie naar de stylus toegevoerd wordt. 

De sehattingen van de stuitertijd liggen niet ver boven de schattingen van Til wat aantoont dat 
het effect uit de vorige alinea toeh niet verwaarloosbaar blijkt te zijn bij het sehatten van de 
stuitertijd. Met dit effect kan rekening gehouden worden door de eerste eyeli te simuleren, 
zoals dit al voor de eerste eyclus gedaan is. Als bij de j-de eyclus uit Au.,(j) blijkt dat ~_vel 
inmiddels weI overheersend is, wordt de kinetische energie van de spiegeidrager-styIus-kogel 
eombinatie uitgerekend vlak na de j-de contactpuls. Hieruit voIgt de 'nieuwe' overtollige 
kinetisehe energie. Door in relaties (14) en (15) voor de ondergrens van de integraal het tijdstip 
van de j-de eontactpuls (tj) te nemen, en de netto afgevoerde energie gelijk te stellen aan de 
'nieuwe' overtollige kinetisehe energie, wordt een betere sehatting verkregen van de stuitertijd. 
De werkelijke stuitertijden zullen dus een stuk hoger liggen dan bovenstaande schattingen. 
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4 Meetresultaten van het ongedempte systeem 

Het stuitergedrag van het ongedempte tastsysteem is gemeten voor verschillende membraan~ 
diktes. Dit is gedaan door een spanning van 5 V aan te brengen over het contact dat gevorrnd 
wordt door de styluskogel en het meetobject (een stalen eindmaat). Met een digitale geheuge~ 
noscilloscoop is vervolgens de spanningsval gemeten over een weerstand van 2200 Q die in 
serie geschakeld is met het contact. Zodra de styluskogel contact maakt met het meetobject. 
zal de spanningsval over de weerstand 5 V bedragen. Indien er geen contact is, zal er geen 
spanning staan over de weerstand. Voor 'de botsproeven' is een CNC gestuurde CMM (Maho 
900 FN) als manipulator gebruikt. In figuur 6 en 7 op de volgende bladzijde zijn enkele repre~ 
sentatieve resuitaten van de 'botsproeven' weergegeven. Op het eerste gezicht lijken de 
resultaten te bevestigen wat in het vorige hoofdstuk afgeleid is. De invioed van de membraan
dikte op zowel de stuitertijd als het tijdinterval tussen twee contactpulsen, is overduidelijk. 
Enige invloed van de tastsnelheid op de stuitertijd daarentegen lijkt afwezig. Een compleet 
overzicht van de meetresultaten is gegeven in appendix. C. 

In figuur 6 is weergegeven wat de invloed van de membraandikte is op het stuitergedrag bij 
een tastsne1heid van 50 mm/s. Het is duidelijk dat de invloed van de membraandikte op de 
stuitertijd significant is. Door de stuitertijden bij verschillende tastsne1heden te middelen kan de 
gemiddelde stuitertijd voor een bepaalde 
membraandikte uitgerekend worden: 

d = 0.10 mm ------> Ts = 71.6 rns 
d = 0.15 mm ------> Ts = 46.6 rns 
d = 0.20 mm ------> Ts = 28.6 ms 
d = 0.25 mm ------> T. = 21.4 rns 

In figuur 5 is de stuitertijd uitgezet tegen 0.03 • 
de rotatiestijfheid van het membraan. De kruisje~02 

0.01 ........... ", ............ ,. .... . 
representeren de gemeten (gemiddelde) 
stuitertijden behorende bij de vier 
verschillende membraandiktes. De onder- °0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 

CroIlNlIIiJadI 

x 

0.07 0.05 0.011 O. I 

ste gestippelde lijn geeft de schatting van Fig. 5 metingen en schattingen van de stuitertijd als functie van 
de stuitertijd weer zoals die met relatie de rotatiestijiheid van het membraan 
(17) verkregen kan worden. Hoewel deze 
relatie zoals verwacht steevast veel te lage waarden voor Ts oplevert, blijkt het verband weI 
redelijk goed te kloppen. De bovenste lijn geeft een schatting van de stuitertijd indien relatie 
(17) met een constante verrnenigvuldigd wordt. Met de kleinste kwadraten methode kan deze 
constante bepaald worden waarmee de empirische relatie (18) verkregen wordt: 

T ~ 0.0056 
s s (18) 

De werke1ijke stuitertijden liggen ongeveer een factor 3.2 hoger dan de schattingen die verkre
gen zijn met relatie (17). 
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Fig. 6 Het stuitergedrag van bet tastsysteem bij verschillende membraandiktes 
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Fig. 1 Het stuitergedrag van het tastsysteem bij verschillende tastsnelheden 
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Uit figuren 6 en 7 blijkt ook de invloed van de mernbraandikte en de tastsnelheid op de tijdin
tervallen tussen de contactpulsen. Geheel in overeenstenuning met de modelvonning tonen 
figuren 6 en 7 aan dat de tastsnelheid praktisch geen invloed heeft terwijI voor dikkere mem
branen de tijdintervallen tussen de contactpulsen korter worden. Ook is goed te zien dat de 
tijdintervallen tussen de contactpu1sen korter worden naarmate de stuitertijd verstrijk.t. De 
tijdintervallen tussen de eerste twee contactpuIsen blijken in werke1ijk:heid gemiddeld ongeveer 
30% korter te zijn dan in het vorige hoofdsttlk: geschat is. 
Nauwkeurige bestudering van de meetresultaten levert, met betrekking tot de eerste contact
puis, de informatie op die in tabel 3 is opgesomd. De ordegrootte van de gemeten waarden 
voor T pl komt goed overeen met de voorspelling op biz 9. Onderstaande tabel bevestigt dat de 
tijdsduur van de eerste contactpuls toeneemt naarmate de tastsnelheid afneemt. De afhankelijk
heid van de membraandikte die lijkt te bestaan is niet te verklaren en wordt mogelijk veroor
zaakt doordat de tijdschaalinstelling van de scoop niet optimaal is voor de bepaling van T p' 

Vt =70mm/s V.=50mm/s Vt =30mm/s v.= 1Omm/s Vt =3mm/s 

d=O.1Omm Tpl = 10 [JIs] Tpl = 20 [JIs] Tpl = 30 [JIs] T~l = 40 [JIs] Tp\ = 50 [JIs] 

d=0.15 mm Tpl = 20 [JIs] Tpl = 24 [JIs] Tp\ = 24 [JIs] Tpl = 40 [JIs] Tpl = 60 [JIs] 

d=0.20mm Tpl = 20 [JIs] Tpl = 24 [JIs] Tpl = 24 [JIs] Tpl =36 [ps] Tpl =40 [ps] 

d=0.25mm Tpt =30 [ps] Tpl = 32 [ps] Tpl =38 [ps] T~t =52 [JIs] Tpl = 58 [JIs] 

tabel 3 : tijdsduur van de eerste contactpuls bij verschillende membraandiktes en tastsnellieden 

Zoals reeds vermeld is het membraan voor experimentele doeleinden in vier verschillende 
diktes gemaakt. Op grond van de statische stijfheid blijkt een membraandikte van 0.2 nun een 
praktisch bruikbare waarde te zijn. Het membraan met een dikte van 0.25 nun is te stug terwiJ1 
de dunnere membranen te slap zijn en daardoor extreem lang na slingeren na het nemen van 
een meetpunt. Uitgaande van een membraandikte van 0.2 nun wordt met dit tastsysteem een 
stuitertijd gerealiseerd van rond de 30 ms (zie biz 14) wat bij een tastsnelheid van 70 mrn/s een 
overtravel betekent van 2.1 nun voordat gemeten kan worden. 

Gangbare touch trigger proben met een kinematische oplegging zijn in staat stuitertijden van 
hooguit 5 ms bij een tastsnelheid van 60 mrn/s te realiseren [2]. Dit is mogelijk doordat ook zij 
een lage massatraagheid van de bewegende delen hebben waardoor slechts weinig kinetische 
energie afgevoerd hoeft te worden. Belangrijker is echter dat bij deze tastsystemen een voor
spanning op de kinematische koppeling gezet wordt. Hierdoor is direkt na de eerste contact
puIs een min of meer constant en hoog terugdrijvend moment aanwezig. Direkt vanaf de eerste 
contactpuls wordt er dus de maximale hoeveelheid energie per tijdseenbeid afgevoerd. Het 
nieuw ontworpen tastsysteem lijkt dus, ten opzzichte van deze touch trigger systemen, matig te 
presteren met betrekking tot de stuitertijd. Andere metende tastsystemen, zoals die van Zeiss 
met drie gestapelde rechtgeleidingen, realiseren echter stuitertijden van enkele tienden van 
seconden! Dit wordt veroorzaakt door de erg hoge massa van de bewegende delen en het 
eveneens ontbreken van een voorspanning. Vergeleken met deze tastsystemen zijn de prestaties 
van het nieuw ontworpen tastsysteem dus alleszins redelijk te noemen. Desalniettemin blijft het 
voor een nauwkeurige en betrouwbare uitlezing van de positie van belang dat het stuiterver
schijnsel zo snel mogelijk uitgedempt is. Daarom wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op 
de vraag hoe dit het beste gerealiseerd kan worden. 
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5 Demping van het stuiterverschijnsel 

Zoals reeds besproken, zal het stuiterverschijnsel pas uitgedempt zijn als er voldoende kineti
sche energie afgevoerd is. Bij het ongedempte systeem wordt de overtollige kinetische energie 
afgevoerd door deze elastisch op te slaan in het membraan. Het mechanisme waannee dit 
gerealiseerd wordt, heeft echter nogal wat tijd nodig. Om de stuitertijd verder te verkorten is 
het wenselijk de overtollige energie sneller af te voeren. Dit kan gedaan worden door in de 
ophanging een rotatiedemper aan te brengen die tijdens de rotatietrilling van de stylus energie 
dissipeert. Dit kan het eenvoudigste gedaan worden door een dempend materiaal aan het 
membraan te bevestigen. Welk materiaal dit dan moet zijn en hoe het precies aangebracht moet 
worden, wordt in de volgende paragrafen onderzocht. 

5.1 energiedissipatie in een viscoelastisch materiaal 

Beschouwd wordt een trekstaafje van lineair viscoelastisch materiaal met een doorsnede A en 
lengte L, dat een harmonisch varierende verlenging (u( t» opgelegd krijgt. 

u(t) = uocos(wt) m (19) 

Als responsie op deze verlenging levert het trekstaafje een kracht F(t) [3] : 

F(t) = Focos(wt + 0) 

= Focos(o)cos(wt) - Fosin(o)sin(wt) 

uA uA 
= -O-El cos(wt) - _o-E

2
sin(wt) 

L L 

N (20) 

De responsie is dus opgebouwd uit een tenn die in fase is en een term die uit fase is met de 
opgelegde vervorming. De parameters El en E2 worden respektievelijk de opslag- en de 
verliesmodulus genoernd. Dit zijn frequentieafhanke1ijke eigenschappen die bij het materiaal 
van het trekstaafje horen. 

De energie die tijdens een halve belastingscyc1us gedissipeerd wordt (Udiss
), wordt gegeven 

door relatie (21): 

1'./(,) 

U diss = !Fudt = .!.rcu;A Ez 2 L 
° 

J (21) 

De gedissipeerde energie is dus evenredig met de verliesmodulus van het materiaal. De energie 
die tijdens een halve belastingscyc1us maximaal tijdelijk elastisch opgeslagen wordt (Uel

), is 
evenredig met de opslagmodulus en wordt gegeven door relatie (22). 
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I 1 2 A U e 
=: -uO-E 

2 L 1 
J (22) 

De verhouding tussen de, na een hele eyclus, gedissipeerde energie en de maximaal opgeslagen 
elastisehe energie, wordt de verliesfaetor (11) genoemd. 

2 U diss 

11 =: -- = 2rr:tan(o) 
U el 

(23) 

Merk op dat de verlies- en opslagmudulus frequentieathankelijke grootheden zijn en dat dUB 
ook 11 athangt van de frequentie waarmee het trekstaafje geexciteerd wordt. De betekenis van 
de verliesfaetor wordt duidelijk indien een massa-veer systeem besehouwd wordt, dat een vrije 
trilling uitvoert. De veer is nu eehter niet zuiver elastiseh, maar gedraagt zieh een beetje 
viseoelastiseh. De energie die zich in het trillende systeem bevindt, wordt afwisselend opgesla
gen in de veer en de massa en gaat hiertussen op en neer. Tijdens iedere eyclus wordt eehter 
een factor 11 van de energieinhoud van het systeem gedissipeerd en de trilling zal uitdempen. 
N aarmate 11 groter is zal de trilling dus minder eyeli nodig hebben om uit te dempen. Het 
maximum van 11 valt samen met het maximum van tan( 0). Indien de verliesfaetor een bepaalde 
waarde oversehrijdt, zal het systeem bovenkritisch gedempt zijn. 

5.2 epoxyhars als dempend materiaal 

Epoxyhars is een kunstof die tot de zogenaamde thermoharders behoort. Dat wi! zeggen dat de 
epoxyhars bij verhoging van de temperatuur met vloeibaar wordt, maar zijn samenhang be
houdt. Thermoharders zullen bij verhoging van de temperatuur, in tegenstelling tot wat de 
naam doet vermoeden, niet harder worden. Epoxyhars ontstaat door een vloeibare epoxyhars, 
bestaande uit moleculen, te laten reageren met een harder. De moleculen van de harder zijn in 
staat met 3 of meer epoxymoleeulen tegelijk een ehemisehe binding aan te gaan. Hierdoor 
onstaat een driedimensionaal netwerk van ketens die met elkaar verknoopt zijn. De knooppun
ten worden gevormd door de hardermoleeulen terwiJl de ketens tussen de knooppunten 
gevormd worden door de moleculen van de vloeibare epoxyhars. Het geheel is dus eigenlijk 
een groot moleeuul en wordt weer (uitgeharde) epoxyhars genoernd. 

De meehanische eigenschappen van de uitgeharde epoxyhars, zoals de opslag en verliesmodu
Ius, zijn zowel athankelijk van de temperatuur als de frequentie waarmee het materiaal helast 
wordt. Bij lage temperaturen zal het materiaal zieh in de zogenaamde glastoestand bevinden. 
Bij deze temperatuur is de thermische bewegingsenergie van de ketens van het netwerk lager 
dan de drempelenergie die overwonnen moet worden om de ketens, of delen daarvan, in 
beweging te brengen. Dit betekent dat de ketens van het netwerk zich in een ingevroren 
toestand bevinden. Als gevolg hiervan is het materiaal stijf en heeft het een lage materiaaldem
ping. 

18 



Indien de temperatuur verhoogd wordt, neemt de thennische bewegingsenergie van de ketens 
toe en zal als gevoig hiervan bij een bepaalde temperatuur de drempelenergie overschrijden. De 
ketens van het netwerk zijn nu weI in staat andere standen aan te nemen en om hun as te 
roteren. Indien de temperatuur hoog genoeg is ondervinden de ketens bij hun bewegingen 
nauwelijks hinder. De stijfheid van het netwerk is hierdoor veellager geworden en ook de 
materiaaldempingdemping is gering. Het materiaal bevindt zich nu in de zogenaamde rubber
toestand. De temperatuur waarbij de overgang van de glastoestand naar de rubbertoestand 
plaatsvindt, wordt de glasovergangstemperatuur genoemd welke aangeduid wordt met Tg• In 
werkelijkheid is de thennische energie statistisch verdeeld over de ketens en zullen niet alle 
ketens tegelijk in beweging komen. Er is dus sprake van een temperatuurtraject waarover de 
overgang plaatsvindt. Tijdens de overgang zullen de ketens die inmiddels beweeglijk zijn, bij 
hun bewegingen gehinderd worden door de onbeweeglijke ketens. Dit uit zich macroscopisch 
in een bijzonder hoge materiaaldemping. 

Fig. 8 opslag- en verliesmodulus van een epoxy uitgezet tegen de 
temperatuur 

0.5 

~~~~~1~5--~20~-~=-~~~-=~~--~45~~50· 
tempera!uur [dog. CI 

Fig. 9 verhouding van het visceuze en het elastische materiaalgedrag 
uitgezet tegen de temperatuur 

In figuur 8 is te zien hoe de opsIag
en verliesmodulus van een bepaalde 
epoxy afhangen van de temperatuur 
indien het materiaal belast wordt 
met een frequentie van 1 Hz. In fi
guur 9 is de tan( 0) van het materiaal 
weergegeven welke een maat is 
voor de materiaaldemping. Veel 
moleculaire processen kunnen be
schreven worden met de Arrhenius 
vergelijking. Dit geldt ook voor de 
processen die zich afspelen bij de 
glas-rubber overgang. De Arrhenius 
vergelijking heeft de volgende 
vonn: 

"t = ce(U/RT) s (24) 

In de Arrhenius vergelijking stelt "t 
de karakteristieke tijdschaal v~~r 
waarop het betreffende proces zich 
afspeelt en T de temperatuur. Bij 
een hogere temperatuur zal het pro
ces dus sneller verlopen en de ka
rakteristieke tijd afuemen. Omge
keerd geldt echter hetzelfde. Indien 
het materiaal met een lagere fre
quentie, en dus op een grotere ka
rakteristieke tijdschaal, belast 
wordt, zal de temperatuur waarbij 
het proces zich afspeelt afnemen. 
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Concreet betekent dit dat de mvloeden van de temperattiur en de frequentie op de mechanische 
eigenschappen van het materiaal equivalent zijn. Het opvoeren van de belastmgsfrequentie 
heeft dus hetzelfde effect op de mechanische eigenschappen als het verlagen van de tempera
tuur. Indien het materiaal belast wordt met een hogere frequentie. zal de glas-rubber dus 
overgang verschuiven naar een hogere temperatuur. 

De glasovergangstemperatuur is gedefinieerd als de temperatuur waarbij de tan( 0) van het 
materiaal maximaal is, mdien het belast wordt met een frequentie van 1 Hz. De Tg is m hoge 
mate afhankelijk van de flexibiliteit van de ketens tussen de knooppunten. Ben hoge ketenflexi
biliteit leidt tot een lage drempelenergie waardoor ook de glasovergangstemperatuur laag zal 
zijn. Door nu de ketenfleXlbiliteit van de epoxyhars te varieren. kunnen de mechanische eigen
schappen verschoven worden over de temperatuur- danwel de frequentie as. De ketenflexibili
teit kan gevarieerd worden door een andere epoxyhars als uitgangsmateriaal te nemen. Ben 
epoxyhars bestaande uit starre moleculen levert, uitgehard met een harder, een epoxyhars op 
met een hoge Tg• Ben epoxyhars bestaande uit flexibele moleculen, levert een epoxyhars op 
met een lage T g' Door een mengsel van beide epoxyharsen als uitgangsmateriaal te nemen en 
uit te harden, wordt een epoxyhars verkregen waarvan de eigenschappen inliggen tussen die 
van de afzonderlijke epoxyharsen (ref. [4]). Door de samenstelling van het mengsel te varieren, 
kunnen de eigenschappen van de epoxyhars over een breed temperatuur/frequentie-gebied 
verschoven worden. 

1.5r----r----.---~----~--~----,_--~----~----r_--~ 

2 

1 

0.5 ........ ~ .. . 

3 1 --> %ly556=70 

. 2 --> %ly556-!S0 

. . 
: 3 ---> "/oIy556-'17 

T-20 ~eg. C 

~4~---~~--~-2~--~-1~--~O----~1----~2----~3----~4----~5--~6 

log(freq) [1/s] 

Fig. 10 tan( (» uitgezet tegen de belastingsfrequentie voor epoxyharsen met een ven.cbiUende samenstelling 
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In figuur 10 is de tan(o) weergegeven a1s functie van de belastingsfrequentie voor drie epoxy
harsen met een verschillende samenstelling, bij een temperatuur van 20 graden Celcius. Uit de 
figuur blijkt dat de curves horizontaal over de frequentie as ten opzichte van elkaar verschoven 
zijn. Iedere epoxyhars heeft dus zijn eigen frequentiegebied waarin het zich uitgesproken 
visceus gedraagt en dus een hoge materiaaldemping heeft. In de figuren 11 en 12 zijn respek
tievelijk de verlies- en de opslagmoduli van de epoxyharsen weergegeven a1s functie van de 
belastingsfrequentie. In Appendix A wordt uitgelegd hoe de materiaaleigenschappen over een 
zo breed frequentiespectrum bepaald kunnen worden. 

~ w 
J 7 

5·~;-----:--7---:--~O-....I.1---:2,---....J3'--.......L--::-5 -6 

1og(1req) (1/8) 

Fig. 11 verliesmoduli a1s functie van de frequentie 

Fig. 12 opslagmoduli als functie van de frequentie 

epoxyhars # 1 epoxyhars #2 epoxyhars #3 

% Araldite 1y556 70 60 47 

% Epikote 877 30 40 53 

De epoxyharsen uit de figuren 10, 
11 en 12 onderscheiden zich enkel 
door de verschillende verhouding 
van de basiscornponenten. 'h! zijn 
opgebouwd uit een combinatie van 
een epoxyhars met stijve moleculen 
(Araldite ly556 geproduceerd door 
Ciba Geigy) en een epoxyhars met 
flexibele moleculen (Epikote 877 
van Shell) welke uitgehard wordt 
met de harder. J effamine D-400 van 
Texaco. De molucuulstructuur van 
de epoxyhars Araldite ly556 bezit 
enkele benzeenringen wat stijve mo
lecu1en tot gevolg heeft. De mole
cuulstructuur van Epikote 877 daar
entegen bezit geen logge groepen 
waardoor de moleculen flexibel zijn. 
De stochiometrische verhouding 
tussen de benodigde hoeveelheid 
harder en de twee epoxyharsen is 
verschillend. Voor iedere 100 gram 
van Araldite ly556 is 56 gram leffa
mine D-400 nodig. terwij1 voor ie
dere 100 gram Epikote 877 36 gram 
van de harder toegevoegd moet 
worden. In tabel4 is de verhouding 
gegeven van de twee epoxyharsen 
voor de drie verschillende epoxyhar
sen uit de figuren 10, 11 en 12. Dit 
mengsel moet uitgehard worden met 
de correcte hoeveelheid harder. 

tabe14 samenstelling van het uitgangsmateriaal voor de drie epoxyharsen 
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Zoals uit relatie (21) op bIz 17 blijkt, is de gedissipeerde energie evenredig met de verliesmo
dulus van het materiaal. Om met een beperkte hoeveelheid materiaal toch voldoende energie te 
kUnnen dissiperen, is een hoge tan( () alleen dus niet genoeg. Het materiaal moet dan tegeUj
kertijd een hoge verliesmodulus hebben. Omdat epoxyharsen een zeer hoge vemettingsgraad 
hebben (korte ketens tusseh de knooppunten), is de stijfheid ook in de rubbertoestand nog 
betrekkelijk hoog. Hierdoor zijn met epoxyharsen zeer hoge verliesmoduli haalbaar waardoor 
het materiaal zeer geschikt is om energie te dissiperen. De stijfheid van het materiaal wordt 
verkregen door de opslag- en de verliesmodulus vektorieel op te tellen. Uit de figuren 11 en 12 
kan opgemaakt worden dat de stijfheid van de epoxyharsen bij de glas-rubber overgang 
ongeveer met een factor 200 afneemt. Voor de technisch veel toegepaste gevulcaniseerde 
rubbers (autobanden e.d.), met een veellagere vemettingsgraad,ligt deze verhouding eerder in 
de buurt van een factor 10000. Hierdoor zijn met deze rubbers lang niet zo'n hoge verliesmo
duli haalbaar als met epoxyharsen en zijn ze niet geschikt om energie te dissiperen. 

5.3 het criterium voor optimale demping 

De kinetische energie van de bewegende delen is zowel afhankelijk van de tastsnelheid als de 
rotatiesnelheid van de stylus en wordt gegeven door relatie (25): 

IIi figuur 13 is de kinetische ener
gie van de bewegende delen weer
gegeven als functie van de rotatie
snelheid van de stylus indien de 
tastsnelheid 70 mm/s bedraagt. 
V 66r de eerste contactpuls is de 
rotatiesnelheid van de stylus uiter
aard gelijk aan nul en bedraagt de 
kinetische energie volgens figuur 
13 3.85 pJ. A1s het 
stuiterverschijnsel uitgedempt is, 
zal de rotatiesnelheid van de sty
lus gelijk zijn aan de kinematisch 
voorgeschreven rotatiesnelheid 
welke gelijk is aan Vt ILs' Het 
kruisje in de grafiek rnarkeert de 
kinematisch voorgeschreven rota

J (25) 

x 10" Vt.70mmls 

3.2 . 

2.5 o 0.5 1 1.5 2 
rotatIesnelheld stylus [1/sJ 

Fig. 13 kinetische energie van de spiegeldrager-stylus-kogel combinatie 

tiesnelheid en de daarbij horende kinetische energie welke 3.15 pJ bedraagt. Zoals in paragraaf 
3.2 besproken is zal de kinetische energie van de bewegende delen direkt na de eerste contact
puls nagenoeg net zo groot zijn als v66r de eerste contactpuls. Uit figuur 13 blijkt dan dat de 
rotatiesnelheid van de stylus direkt na de eerste contactpuls (<'vOl) ongeveer 3 rad/s bedraagt. 
Deze waarde is gelijk aan 1. 7*Vt ILs welke reeds in paragraaf 3.2 gepresenteerd is. 
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Bij het ongedempte systeem zorgt het terugdrijvende moment, veroorzaakt door de rotatiestijf
heid van het membraan, ervoor dat de rotatiesnelheid van de stylus na een contactpuls afneemt. 
Zoals in paragraaf 3.2 aangetoond is, is de rotatiesnelheid van de stylus op het moment van de 
tweede contactpuls zelfs negatief geworden waardoor de kinetische energie groter is dan op 
het moment van de eerste contactpuls (zie figuur 13). De hoeksnelheid van de stylus zal, op het 
tijdstip van een willekeurige botsing tussen de styluskogel en het meetobject, uiteraard altijd 
lager zijn dan VtlLs' Botsingen tussen de styluskogel en het meetobject treden in figuur 13 dan 
ook alleen op in het gebied links van het kruisje. Zodra de de styluskogel met het meetobject in 
bot sing komt, op het moment dat de kinetische energie van de bewegende delen gelijk is aan de 
kinematisch vereiste hoeveelheid energie, zal zich zeer snel een stabiel contact instellen tussen 
de styluskogel en het meet object. Vit figuur 13 blijkt dat dit het geval is indien op het tijdstip 
van de hot sing de rotatiesnelheid van de stylus ongeveer gelijk is aan 1.2 rad/s. 

Geprobeerd wordt door het aanbrengen van een rotatiedemper in de ophanging van de stylus, 
de stuitertijd te verkorten. Hierbij veroorzaakt de demping een extra terugdrijvend moment 
waardoor de tijdintervallen tussen de contactpulsen korter worden. Belangrijker is echter dat 
de kinetische energie van de bewegende delen bij opeenvolgende contactpulsen sneller af
neemt. Aangezien ook het terugdrijvende dempingsmoment een reaktiekracht in het mem
braanvlak veroorzaakt, welke energie toevoert aan de stylus, is dit niet triviaal! Omdat het 
'elastische' terugdrijvende moment toeneemt naarmate de stuitertijd verstrijkt, zal het dem
pingsmoment vooral in het begin van de stuitertijd van invloed zijn op het stuitergedrag. Indien 
de verliesfactor van de ophanging groot genoeg is, is het redelijk aan te nemen dat de dem
pingscomponent van het terugdrijvende moment gedllrende de eerste cyclus overheersend is 
hoven de elastische component. De snelheid van de styluskogeI ten opzichte van het meetob
jeet wordt dan bij benadering gegeven door relatie (26). De eerste term van relatie (26) is de 
snelheidscomponent van de styluskogel die veroorzaakt wordt door de rotatiesnelheid van de 
stylus. Omdat de gedempte ophanging zich voor deze rotatiebeweging nagenoeg zuiver visceus 
gedraagt, zal deze component afnemen volgens een e-macht. 

mls (26) 

m (27) 

In de relaties (26) en (27) is e een evenredigheidsconstante die athangt van de geometrie van 
het dempingselement en die de dempende werking kwantificeert. Het produkt c~ kan analoog 
aan de verliesmodulus voor het dempende materiaal, gezien worden als de verlies- of'visceu
se' stijtheid van de ophanging. 
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Voor het tijdinterval tussen de eerste twee contactpulsen (Tn) voIgt uit relatie (27) de volgen
de voorwaarde: 

L (1 -cEZTil) VET = 0 
W01 s e - t e 2 il 

Hieruit voIgt dat Til omgekeerd evemedig is met cE:z. Omdat W01 evemedig is met Vt , is Til 
bovendien onafhankelijk van Vt. Voor de botssnelheid van de tweede contactpuls (V b2) voIgt 
dan uit relatie (26) dat deze onafhankelijk is van de dempende werking. Analyse levert: 

De rotatiesnelheid van de stylus op het moment van de tweede contactpuls bedraagt dan 
ongeveer 0.8 rad/s. Uit figuur 13 b1ijkt dan dat de kinetische energie op het moment van de 
tweede contactpuls al dicht in de buurt komt van de gewenste waarde en dat dus na de tweede 
contactpuls al een stuk beter aan het kinematisch opgelegde bewegingspatroon voldaan wordt. 
Deze conc1usies gelden voor een ophanging die zich voor rotaties zuiver visceus gedraagt. Uit 
paragraaf 3.2 voIgt voor de zuiver elastische ophanging, dat na de tweede contactpuls juist 
slechter voldaan wordt aan het kinematis~h opgelegde bewegingspatroon. Het werke1ijke 
gedempte systeem zal tussen de twee gevallen in zitten en naarmate de verliesfactor van de 
ophanging voor rotaties groter is, zal na de tweede contactpuls beter voldaan worden aan het 
kinematisch opgelegde bewegingspatroon. Voor het verkorten van de stuitertijd, is het dus 
zaak een zo hoog mogelijke verliesfactor te realiseren. 

Voor de verliesfactor van de ophanging is het gun
stig de elastische bijdrage van het stalen membraan 
aan de rotatie eigenschappen van de ophanging te 
minimaliseren. Daarom wordt voor het gedempte 
systeem uitgegaan van het dunste membraan welke 
een dikte heeft van 0.10 mm. Om de benodigde 
hoeveelheid materiaal te beperken, worden hierop 
aan beide zijden hoogkantige epoxyharsen pootjes 
geplakt (zie figuur 14). Het stalen membraan b1ijft 
nodig om een hoge stijfheid in het vlak van de op
hanging te garanderen. Indien de bijdrage van het 
stalen membraan aan de (elastische) rotatiestijfheid Fig. 14 schets van de gedempte ophanging 
van de ophanging verwaarloosbaar is, is verliesfac-
tor gelijk aan 21t'.tan(a). De maximale verliesfactor wordt bereikt indien die epoxyhars toege
past wordt welke in het juiste frequentiegebied de grootste tan(a) heeft. Hoewel de vervor
ming van de epoxyhars bij het stuiteren van de styluskogel niet harmonisch is, kan voor dit 
frequentiegebied in eerste instantie het gebied genomen worden waarin de eigenfrequenties van 
de ongedempte membranen liggen (10-100 Hz). Uit figuur 10 op biz 20 voIgt dat epoxyhars 
nummer 3 het beste zal voldoen. 
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6 Meetresultaten van het gedempte systeem 

In figuur 15 is een dwarsdoorsnede te zien van een 
pootje van het gedernpte systeem. Aan beide zijden van 
het stalen membraan is epoxyhars aangebracht met be
hulp van twee cornponentenlijm op epoxybasis. 
Om het zijdelings uitknikken van de hoogkantige 
epoxyharsen pootjes bij vervorming van de ophanging 
te voorkomen, is een breedte (b) van 2 mm gekozen. 
Bij het dimensioneren van de hoogte (h) van de pootjes 
is ervan uitgegeaan dat de statische stijfheid van de op
hanging ongeveer gelijk moet zijn aan de statische stijf
heid die verkregen wordt met het stalen membraan van 

b 

epoxyhars ~~~ 

0.2 mm dik. Aangezien statische stijfheid voor een vis- Fig. 15 dwarsdoorsnede van een pootje van bet 

coe1astisch materiaal een vaag begrip is, zijn hiervoor gedempte systeem 

de eigenschappen van de epoxyharsen bij een frequentie 
van 0.01 Hz gebruikt. Natuurlijk moeten deze eigenschappen gelden voor een ternperatuur van 
20 graden Celcius. In totaal zijn 5 verschillende configuraties getest waarvan de gegevens en 
de belangrijkste resultaten opgenomen zijn in tabel5 op biz 26. In figuur 16 zijn de meetresul
taten weergegeven van een van de configuraties. In Appendix C is een compleet overzicht 
gegeven van de meetresultaten van het gedempte systeem. 

O/Oly556=70, d=0.1 0 mm, h=3.5 mm, Orot=0.017 Nmlrad 
6.-------.-------.-------.-------.-------.------, 

5 

4 

3 

2 

Fig. 16 stuitergedrag van configuratie :# 4 

0.02 
tijd [s] 

Vt=3 mmls 

Vt=10 mm/s 

Vt .. 30 mm/s 

Vt=50 mmls 

Vt=70 mm/s 

0.03 0.04 0.05 
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Van alle configuraties is de statische rotatiestijfheid (Crot) bepaald op dezelfde manier als voor 
het ongedempte systeem gedaan is. Om het gedempte systeem te kunnen vergelijken met het 
ongedempte systeem, is op grond van de statische rotatiestijfheid met relatie (18) op bIz 14 een 
te verwachten stuitertijd (T. (verwacht» uitgerekend. Door de te verwachten stuitertijd te 
delen door de gemeten stuitertijd van het gedempte systeem, wordt een reduktiefactor verkre
gen welke een maat is voor de effectiviteit van de demping. De gemeten stuitertijd is de 
gemiddelde waarde van de stuitertijden bij de diverse tastsnelheden. In tabel 5 zijn alle gege
vens van de 5 configuraties opgesomd. 

confi-
%1y556 

d h b erot T. (verwacht) T. (gemeten) reduktiefactor 
guratie [rom) [rom] [rom] [Nm/rad] [ms] 

#1 47 0.10 4.0 2.0 0.0181 41.6 

#2 54 0.10 4.0 2.0 0.0189 40.7 

#3 60 0.10 3.5 2.0 0.0168 43.2 

#4 70 0.10 3.5 2.0 0.0171 42.8 

#5 54 0.15 4.8 2.0 0.0328 30.9 

tabel 5 : gegevens en resultaten van de geteste configuraties 

Bij de configuraties 1 tIm 4 is voor de statische rotatiestijf
heid gestreefd naar een waarde van 0.042 Nm/rad welke 
ge1ijk is aan de rotatiestijfheid van bet ongedempte sys
teem met een membraandikte van 0.20 mm. Zoals uit de 
tabel blijkt zijn de gerealiseerde rotatiestijfheden veellager 
uitgevallen dan de streefwaarde. Dit komt omdat er bij het 
dimensioneren van de pootjes van het gedempte systeem 
vanuit gegaan is dat deze aan beide zijden ingeklemd zijn 
en dus dat het vervormingspatroon van de gedempte poot
jes overeen komt met het vervormingspatroon van de sta
len pootjes van het ongedempte systeem. In werkelijkheid 
is er echter een bepaalde lengte voor nodig om de vervor
ming van de stalen pootjes over te dragen op de aang
ebrachte epoxyhars. In deze gebieden kan de epoxyhars 
min of meer vrij bewegen waardoor ze als scharnierpunten 
gaan functioneren. Dit heeft als gevolg dat een groot ge
deelte van de epoxyhars slechts beperkt aan de vervorming 
van de ophanging deelneemt en derhalve veel minder stijf
heid toevoegt. In £guur 21 wordt het een en ander sche
matisch verduidelijkt. 

[ms] [-] 

30.4 1.37 

28.0 1.45 

29.7 1.45 

17.5 2.44 

16.2 1.92 

aangenomen vervormingspatroon 

werkel ~ ke vervorm:ngspctroon 

Fig. 21 
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Doordat de epoxyhars veel minder vervonnd wordt dan aangenomen is, zal zowel de elastische 
a1s de visceuze bijdrage van de epoxyhars aan de eigenschappen van de ophanging sterk 
verminderen. De elastische bijdrage van het stalen membraan is nu niet meer verwaarioosbaar 
waardoor ook het criterium voor de optimale demping verandert. De visceuse bijdrage van het 
stalen membraan is uiteraard nog steeds verwaarloosbaar ten opzichte van de visceuse bijdrage 
van de epoxyhars. Analoog aan relatie (23) op biz 18 kan voor de verliesfactor van de ophang
ing geschreven worden: 

11 = 211: viseeuse bijdrage epoxy 
(elastisehe bijdrage epoxy) + (elastisehe bijdrage membraan) 

eE2 
= 211:----------------~--------------

eE2!tan(o) + elastisehe bijdrage membraan 

Hieruit voIgt dat indien de elastische biJdrage van de epoxyhars verwaarioosbaar zou zijn, de 
maximale verliesfactor gerealiseerd wordt met die epoxyhars die in het gewenste frequentiege
bied (10-100 Hz) de hoogste verliesmodulus heeft. Uit figuur 11 op biz 20 voIgt dat onder 
deze voorwaarde epoxyhars nummer 1 (percentage Araldite Iy556 = 70%) het beste resultaat 
op zalleveren. Een epoxyhars met een percentage Araldite Iy556, dat tussen die van epoxyhars 
nummer 1 en 2 (percentage Araldite Iy556 = 60%) in ligt, zal waarschijnlijk nog beter voidoen. 
In het werke1ijke systeem zal de maximale verliesfactor gerealiseerd zal worden met die 
epoxyhars, die in het gewenste frequentiegebied de optimale combinatie heeft van een hoge 
tan( 0) en een hoge verliesmodulus. 

Uit de resultaten van tabel5 op biz 26 blijkt dat inderdaad configuratie #1 met epoxyhars 
nummer drie (percentage Araldite Iy556 = 47%) nu slechts een reduktiefactor oplevert van 
1.37 terwiJ1 configuratie #4 met epoxyhars nummer 1 (percentage Araldite Iy556 = 70%) de 
hoogste reduktiefactor van maarliefst 2.44 oplevert. Wellicht dat met een epoxyhars met een 
percentage Araldite ly556 van bijvoorbeeld 67%, een reduktiefactor van 3 moge1ijk is. Een 
verdere verhoging van de verliesfactor. en dus ook van de reduktiefactor, is moge1ijk door de 
vervorming van de ophanging beter in te leiden in de epoxyhars. Dit kan gedaan worden door 
de dikte van het stalen membraan te verhogen 6f door de hoogte van de pootjes te vedagen. 
Hierdoor zal meer epoxyhars vervonnen en de verliesfactor toenemen, ondanks een toename 
van de elastische bijdrage van het stalen membraan. 

Om op deze manier de verliesfactor te vergroten, en tevens de statische rotatiestijtheid van de 
ophanging te verhogen, is van configuratie #2 de dikte van het stalen membraan met 50% 
verhoogd terwiJ1 de hoogte van de pootjes met 20% verhoogd is. Deze situatie is in tabel5 
opgenomen a1s configuratie #5. Deze aanpassingen hebben de reduktiefactor van 1.45 voor 
configuratie #2 verhoogd naar 1.92 voor configuratie #5. Indien beide manieren om de reduk
tiefactor te verbeteren worden toegepast, is wellicht een reduktiefactor 4 mogelijk. Bij een 
statische rotatiestijtheid van 0.042 Nm/rad wordt dan een stuitertijd gerea1iseerd van ongeveer 
7 ms. Dit is een waarde die de vergelijking met andere goed presterende meetsystemen met 
glans doorstaat! Om de optimale combinatie te vinden van de membraandikte, de hoogte van 
de pootjes en het percentage Araldite ly556, zullen behoorlijk vee! experimenten nodig zijn 
omdat de parameters elkaar beinvloeden en bovendien omdat de invloed van de afzonderlijke 
parameters op het resultaat moeilijk is in te schatten. 
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Nog een andere, en tegelijk: de effectiefste manier om tot een hogere reduktiefactor te komen, 
is door te zorgen dat het vervonningspatroon van de epoxyhars weI overeen komt met het 
ideale vervonningspatroon. Hiertoe moeten de pootjes, inc1usief de epoxyhars, aan de uitein
den ingeklemd worden. Vanwege de lage stijtheid van de epoxyhars is dit echter, in het kader 
van deze onderzoeksopdracht, constructief moeilijk: te realiseren. Daarom is deze mogelijkheid 
niet verder onderzocht. Zoals reeds in paragraaf 5.3 op bIz 24 besproken is, kan op deze 
manier in principe een verliesfactor gehaald worden van 2n.tan(o). De bereikbare reduktiefac
tor is moeilijk: in te schatten, maar zal weI hoger zijn dan 4. Er is echter ook een grens aan het 
verkorten van de stuitertijd door middel van het verhogen van de verliesfactor. Dit komt omdat 
de voorwaarde dat er voldoende energie afgevoerd moet zijn. slechts een criterium is waaraan 
voldaan moet zijn voordat het stuiterverschijnsel uitgedempt is. Ook de buigtrilling van de 
stylus die veroorzaakt wordt door de botsingen met het meetobject, kan ervoor zorgen dat er 
nog een stuiterverschijnsel aanwezig is als er al voldoende energie afgevoerd is. De ondergrens 
van de stuitertijd kan alleen experimenteel vastgesteld worden. Verder is het zo dat aan het 
extreem ver verhogen van de reduktiefactor ook een nadeel kleeft. Bij een zeer hoge verliesfac
tor zal de ophanging uitermate bovenkritisch gedempt zijn waardoor de stylus slechts langzaarn 
terugkeert naar zijn oorspronkelijk:e positie. Dit is zeer ongewenst indien meerdere meetpunten 
na elkaar genomen moeten worden. 

Wat bij de bestudering van de meetresultaten ook opvalt, is dat bij het gedempte systeem de 
stuitertijd een lichte athankelijkheid vertoont van de tastsnelheid. Voor hogere tastsnelheden 
leidt dit tot een vemindering van de reduktiefactor van ongeveer 10%. Verder geldt voor alle 
beproefde configuraties dat de rotatietrilling van de stylUS na het nemen van een meetpunt, zeer 
snel uitgedempt is. Configuratie #4 bleek zelfs licht bovenkritisch gedempt te zijn. Het stuiter
gedrag van het gedempte systeem zal zich dus voor opeenvolgende aantastingen, vergelijk:baar 
gedragen wat van belang is voor het betrouwbaar achter elkaar kumen nemen van meerdere 
meetpunten. 
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7 Conclllsies 

Het blijkt mogelijk te zijn de stuitertijd van het tastsysteem te verkorten door het aanbrengen 
van een dempend materiaal in de ophanging van de stylus. De reden dat de demping tot een 
verkorting van de stuitertijd leidt, is met zo zeer dat er energie gedissipeerd wordt, maar eerder 
dat de demping leidt tot een andere en effectievere manier om de stylus terug te bewegen naar 
het meetobject. De stuitertijd blijkt voor het ongedempte systeem nagenoeg onafuankelijk te 
zijn van de tastsnelheid terwijl bij het gedempte systeem de stuitertijd licht toeneemt bij het 
verhogen van de tastsnelheid. Na verdere optimalisatie van de ophanging is wellicht een 
reduktie van de stuitertijd met een factor 4 mogelijk wat betekent dat stuitertijden van 7 a 8 ms 
haalbaar zijn. Dit betekent dat op het moment dat het stuiterverschijnsel uitgedempt is en de 
positie uitgelezen kan worden, bij een tastsnelheid van 70 rnrn/s een overtravel gerealiseerd 
wordt van 0.5 mm. Deze overtravel is recht evenredig met de tastsnelheid en neemt dus af 
voor lagere tastsnelheden. 

Het feit dat de overtollige kinetische energie van grote invloed is op het stuiterverschijnsel, 
biedt perspectieven om de stuitertijd op een andere manier verder te verkorten. Indien het 
tastsysteem toegepast wordt met een vaste stylus, kan het geheel van bewegende delen immers 
z6 ontworpen worden, dat de kinetische energie v66r de botsing gelijk is aan de kinetische 
energie ml de botsing. Direkt na de eerste contactpuls, zal de spiegeldragel'-stylus-koge1 
combinatie dan al nagenoeg aan het kinematisch opgelegde bewegingspatroon voldoen. Voor 
het onderhavige tastsysteem betekent dit dat de spiegeldrager zwaarder gemaakt moet worden 
of dat zijn zwaartepunt verder verwijderd moet liggen van het middelpunt van het membraan. 
Zoals in paragraaf3.1 is afgeleid, hangt de indrukking van de tasterkogel, en derhalve de 
optredende botskracht, hoofdzakelijk af van de eigenschappen van de tasterkogel en het 
meetobject. Ondanks het toenemen van de massatraagheid van de bewegende delen, bij het 
aanpassen van de spiegeldrager, zal de botskracht dus nauwelijks toenemen. De beperking dat 
slechts een type stylus toegepast kan worden, zal in veel gevallen op grote bezwaren stuiten 
wat deze mogelijkheid om de stuitertijd te verkorten in de weg staat. 

Ondanks het feit dat het met deze gedempte ophanging mogelijk is acceptabele stuitertijden te 
realiseren, is het wellicht constructief en commercieel meer verantwoord om te kiezen voor een 
ophanging van de stylus met een kinematische oplegging. Door de aanwezige voorspanning 
zijn met de kinematische oplegging naar alle waarschijnlijkheid op een eenvoudige manier 
kortere stuitertijden te realiseren dan met de gedempte ophanging mogelijk is. Door het 
toegepaste meetprincipe zijn de eisen die aan de kinematische oplegging gesteld moeten 
worden van een heel andere aard, dan de eisen die aan de kinematische oplegging van de 
alombekende touch trigger tastsystemen gesteld worden. De kinematische oplegging heeft 
irnmers alleen als functie om een voorspanning op de stylus te kunnen zetten. Hierdoor is het 
wellicht mogelijk de patenten die op de kinematische oplegging van de touch trigger tastsyste
men van toepassing zijn te omzeilen of de kinematische oplegging zo te modificeren dat ook 
geen problemen met bestaande patenten te verwachten zijn. 
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Appendix A: Tijd. Temperatuur superpositie 

In paragraaf 5.2 zijn meetresultaten gepresenteerd van de materiaaleigenschappen van een 
aantal epoxyharsen als functie van de frequentie over een frequentiegebied van 0.0001 tot 
1000000 Hz. Er is echter geen enkel meetapparaat dat in staat is deze materiaaleigenschappen 
over het gegeven frequentiegebied (10 dec aden) te bepalen. Met de zogenaamde Tijd-Tempe
ratuur superpositie is het echter toch mogelijk de materiaaleigenschappen over een zeer breed 
frequentiespectrum te bepalen. 
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Fig. al tijd-temperatuur superpositie bij de bepaling van materiaaleigenschappen 

In paragraaf 5.2 is reeds besproken dat de invloed van de temperatuur en de belastingsfrequen
tie op de materiaaleigenschappen equivalent is. In figuur al is de opslagmodulus van een 
epoxyhars weergegeven in het frequentiegebied van 1 tot 200 Hz voor een aantal temperatu
reno Indien de materiaaleigenschappen bij een bepaalde temperatuur voor een veel breder 
frequentiegebied gewenst zijn, kunnen de curves behorende bij de andere temperaturen hori
zontaal over de frequentie-as verschoven worden, totdat ze netjes aansluiten op de curve die 
bij de gewenste temperatuur hoort. Zo wordt de zogenaamde mastercurve geconstrueerd 
welke het verband geeft tussen de materiaaleigenschappen en de belastingsfrequentie bij een 
bepaalde temperatuur over een zeer breed frequentiegebied. In figuur al is aangegeven hoe de 
mastercurve van de opslagmodulus bij 20 graden Celcius geconstrueerd wordt uit de individue
Ie curves. 
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Appendix B: Verwerking van epoxyhars 

In deze appendix wordt behandeld hoe te werk gegaan moet worden om tot een produkt van 
epoxyhars te komen. Om te begirulen moeten de grondstoffen in de gewenste verhoudingen bij 
elkaar gedaan worden waarbij het belangrijk is dat de hoeveelheden nauwkeurig afgewogen 
worden. De grondstoffen moeten nu door elkaar ge.roerd worden totdat ze goed gemengd zijn. 
Zodoende wordt een dunvloeibaar mengsel verkregen dat in de gewenste vonn gegoten kan 
worden. Eerst moet het mengsel echter ontlucht worden zodat de luchtbelletjes die bij het 
roeren ontstaan zijn verdwijnen. Dit ontluchten gebeurt door het mengsel gedurende een 
kwartier in de oven te laten staan bij een temperatuur van 50 graden Celsius en een onderdruk 
van 0.4 bar. Zodra het mengsel voorzichtig in een geschikte mal gegoten is, kan het uitgehard 
worden. lndien de Tg van de uiteindelijke epoxyhars lager is dan de kan'lertemperatuur, zal de 
epoxyhars in principe bij kamertemperatuur 
uit kunnen harden. Het uitharden kan echter 
aanzienlijk versneld worden door de tempera
tuur te verhogen. Een te hoge uithardingstem
peratuur leidt echter tot een degeneratie van 
de epoxyhars door reaktie met de zuurstof uit 
de lucht en is derhalve ongewenst. Ben ge
schikt tijd-temperatuur verloop is geschetst in 
figuur bl. Het tijdinterval waarop het mengsel 
op een temperatuur van 50 graden Celcius 
gehouden wordt, dient ervoor het mengsel een 
beetje in te dikken. Indien het mengsel direkt 
verwarmd wordt tot 90 graden Celcius, zal 
een deel van het mengsel verdampen waard
oor belletjes in het gietprodukt ontstaan. 
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Fig. bI tijd-temperatuur verloop bij bet uitharden van de 
epoxyhars 

Omdat de epoxyhars goed hecht aan bijna alle materialen, moet de mal eerst met Frekote 
behandeld worden. Bij het behandelen met Frekote wordt een dunne laag polymeer afgezet op 
het oppervlak van de mal waardoor de epoxyhars na het uitharden goed los komt van de mal. 
Een andere mogelijkheid is om de mal van teflon te maken aangezien de epoxyhars zich hieraan 
niet kan hechten. De mal voor de epoxyharsen pootjes uit figuur 14 op biz 22 bestaat un een 
teflon plaat van 10 mm dikte waarin de pootjes a1s groeven uitgefreesd zijn. Met een pipet 
kunnen de groeven voorzichtig gevuld worden met de epoxyhars waarna de groeven afgedekt 
worden met een glazen plaatje. De spleet tussen de teflon plaat en de glazen plaat moet ook 
voldoende met de epoxyhars bevochtigd worden omdat anders bij het uitharden de epoxyhars 
door de capilaire werking van de spleet uit de groeven gezogen wordt. Door de glazen plaat 
Did. met Frekote te behandelen blijven de pootjes, bij het scheiden van de teflon en de glazen 
plaat, op de glazen plaat zitten. Dit is handig omdat de pootjes anders onbeschadigd uit de 
groeven gepeuterd moeten worden wat, vanwege de hoge scheurgevoeligheid van epoxyhar
sen, bijna onmogelijk is. De pootjes kunnen met een schrapertje eenvoudig van de glazen plaat 
verwijderd worden. 
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Appendix C: Overzicht van het stuitergedrag van het ongedempte systeem 
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Fig. c1 stuitergedrag van het ongedempte systeem met een membraandikte van 0.25 rnrn 
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d=0.15 mm 
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Fig. c3 stuitergedrag van 'bet ongedempte systeem met een membraandikte van 0.15 mm 
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Appendix D: Overzicbt van bet stuitergedrag van bet gedempt ! systeem 
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Fig. d3 stuitergedrag van configuratie #3 
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%ly556=54, d=0.15 mm, h=4.8 mm, Crot=O.033 Nmlrad 
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Fig. d5 stuitergedrag van configuratie #5 
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