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Samenvatting 

In de sectie Precision Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven wordt een kleine 
3D-meetmachine ontwikkeld voor het meten van kleine produkten met submicron-precisie. 
Voor het behalen van een dergelijke nauwkeurigheid moet onder andere de invloed van 
omgevingstrillingen op het meetproces geminimaliseerd worden. De machine is daartoe op drie 
pneumatische isolatoren geplaatst. Tijdens sledebewegingen veranderen de belastingen op de 
isolatoren, waardoor de machine zou gaan kantelen. · Kantelingen zijn ongewenst, omdat ze 
leiden tot ontoelaatbare vervorming van machineonderdelen en extra vermogensdissipatie in de 
aandrijfsystemen. 

Dit verslag beschrijft het ontwerp van een systeem, dat deze kantelingen onderdrukt. Een 
aantal alternatieven is beoordeeld op de volgende criteria: thermisch gedrag, inpasbaarheid, 
eenvoud, functievervulling en behoud van trillingsisolatie. 

Het gekozen alternatief maakt gebruik van een hulplichaam, dat via sprieten aan het onderstel 
en de tafel gekoppeld is. Hierdoor blijft de trillingsisolatie in horizontale en verticale richting 
behouden. Drie contactloze inductieve sensoren leveren informatie omtrent 
machinekantelingen aan een regeling, die twee duikspoelactuatoren aanstuurt. Door het 
instellen van de regeling is het mogelijk om machinekantelingen te onderdrukken en 
omgevingstrillingen in rotatierichting te isoleren. Van het magneetcircuit van de actuatoren is 
een model opgesteld, dat rekening houdt met lekfluxen. Met behulp van dit model zijn de 
afmetingen met minimale vermogensdissipatie bepaald, waarna het circuit is gefabriceerd en 
getest. 

Samenvatting 



Inhoudsopgave 

Samenvatting 

Inhoudsopgave ....................................................................................................................... 1 

1 Inleiding .......................................................................................................................... 2 
2 Analyse ........................................................................................................................... 4 
3 Alternatieven .................................................................................................................. 6 

3 .1 Verhogen van kantelstijfheid en af geveerde massa ...... """ ........... "."" .......... "" 6 
3.2 Bewegend contragewicht ................................................................................... 7 
3.3 Drie duikspoelactuatoren ................................................................................. 10 
3. 4 Bewegend contragewicht in combinatie met drie duikspoelen.......................... 11 
3.5 Twee duikspoelactuatoren met overbrenging en hulplichaam ........................... 12 
3.6 Keuze .............................................................................................................. 14 

4 Uitwerking alternatief................................................................................................... 15 
4.1 Sprieten ........................................................................................................... 15 
4.2 Hulplichaam .................................................................................................... 16 
4.3 Hefboomgedeelte ...................................................................................... " .... 17 
4.4 Actuator .......................................................................................................... 18 

4. 4 .1 Modelvorming ................................................................................... 19 
4.4.2 Bepaling optimale afmetingen van het magneetciruit ......................... 23 
4.4.3 Test ter verificatie van model ............................................................. 24 
4. 4. 4 Bepaling afmetingen van de spoel ...................................................... 24 

5 Montage ........................................................................................................................ 28 
5 .1 Aanpassingen aan de originele constructie ....................................................... 28 
5.2 Afstellen van het systeem ................................................................................ 28 

6 Stabiliteit ........................................................................................................ " ............ 30 
6.1 Grootte en locatie extra gewicht ...................................................................... 30 
6.2 Constructie extra gewicht ................................................................................ 30 

7 Conclusie ...................................................................................................................... 31 

Literatuur ............................................................................................................................. 3 2 

Bijlagen ............................................................................................................................... 33 
Bijlage A Samenstellingstekening hulplichaam ............................................................... 34 
Bijlage B Samenstellingstekening hefboomgedeelte ........................................................ 35 
Bijlage C Formules voor magnetische geleidingen ................ " ........................................ 36 
Bijlage D MAPLE-model van het magneetcircuit ........... " ............................................... 37 
Bijlage E Bepaling verticale positie van het massamiddelpunt ........................................ 40 
Bijlage F Samenstellingstekening extra gewicht ............................................................. 42 

Inhoudsopgave 1 



1. Inleiding 

In de sectie Precision Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven wordt 
momenteel gewerkt aan de realisatie van een 3D-meetmachine met submicron-precisie. Voor 
het behalen van een dergelijke nauwkeurigheid is het onder andere noodzakelijk, dat de 
invloed van bodemtrillingen op het meetproces geminimaliseerd wordt. De machine is daartoe 
op drie pneumatische isolatoren met lage stijfheid geplaatst. In Figuur 1.1 is het onderstel van 
de machine weergegeven. 

Figuur 1.1 Onderstel machine 

~ bevestigingpunt 
~ frame 

frame 

luchtveer 

bevestingingspunt 
onderstel 

demp tank 

rubberen 
trillingsdemper 

Een pneumatische niveauregeling stelt de machine bij het opstarten waterpas. Informatie 
omtrent machinekantelingen krijgt de niveauregeling via 3 contactloze inductieve sensoren 
onder de hoekpunten van de tafel. 

Aangezien de afstand tussen de isolatoren klein is, is ook de kantelstijfheid van de machine 
laag. Tijdens sledebewegingen verandert de belasting op de isolatoren en tesamen met de lage 
kantelstijfheid zou dit resulteren in relatief grote kantelingen. Deze zijn echter ongewenst, 
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omdat ze leiden tot ontoelaatbare vervorming van machineonderdelen en extra 
vermogensdissipatie in de aandrijfsystemen van de machinesleden. 

Er is dus behoefte aan een systeem, dat machinekantelingen onderdrukt. In [Vermeulen, 1996] 
is hiervoor een systeem ontworpen, dat gebruik maakt van 4 duikspoelactuatoren en 2 
hulplichamen. Gaandeweg ontstond de vraag of er een ander systeem ontworpen kan worden. 
Deze vraag resulteerde in een stage-opdracht, die als volgt luidt: 

Ontwerp een systeem, dat machinekantelingen onderdrukt. Hierbij moet aan de volgende 
eisen voldaan worden: 
• de kantelingen om de x- en y-as mogen maximaal 0.25 mrad bedragen. 
• de trillingsisolatie moet behouden blijven. 
• de vermogensdissipatie in het systeem moet minimaal zijn. 
• het systeem moet binnen de bestaande constructie geïmplementeerd kunnen worden. 
• het systeem moet zo eenvoudig mogelijk zijn. 
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2. Analyse 

In de beginsituatie staat de tafel waterpas, is de pneumatische niveauregeling uitgezet en staan 
de hulplichamen in het midden van hun bereik. Tijdens bedrijf bewegen de hulplichamen in x
en y-richting, waardoor de horizontale ligging van het massamiddelpunt verandert en daarmee 
ook de krachten uitgeoefend op de luchtveren (zie Figuur 2.1 ). Hierdoor ontstaat een zuiver 
moment. Dit moment kan opgesplitst worden in twee componenten: een moment om de x-as 
~en een moment om de y-as M'I'. 

Voor deze momenten geldt: 
Mcp(y) = (mp1 + mhu1p) · g · Y 

M\jl(x) = (mP1 + mhuip) · g · x 

© 
1 

g 
0 

platform 

Figuur 2.1 Bovenaanzicht met hulplichamen en platform 

(2.1) 

(2.2) 

De maximale verplaatsing van het hulplichaam (mhulp = 10 kg) en het platform (mp1 = 30 kg) 
bedraagt Xmax = 50 mm, zodat ~,max = M\j/,max ~ 20 Nm. 

De momenten werken in op de kantelstijfheid van de luchtveren, die afhankelijk is van de 
positie van de luchtveren en de richting van de kantelas (zie Figuur 2.2): 

kante/as/ 
" " / 

Figuur 2.2 Bovenaanzicht met ondersteuningspunten en kantelas 
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(2.3) 

De kantelstijfheid in de <p- en \jl-richting (a = 45°) wordt dan: 

(2.4) 

De luchtveren hebben een stijfheid c = 3800 N/m, l;,1 = 0.226 m, Ç2 = 0.114 en 11 = 0.310 m. 
Hieruit resulteert Kv = 512 Nm/rad. 

De kanteling 'I' kan nu berekend worden (voor <p geldt een analoge berekening): 

(2.5) 

In de situatie zonder extra kantelonderdrukking is 'l'max = 39 mrad = 2.2°; de machine zou 
tegen zijn aanslagen botsen. 
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3. Alternatieven 

Het onderdrukken van de machinekantelingen kan op twee manieren gebeuren: 
1. de momenten M"' en ~ compenseren 
2. de kantelstijfheid verhogen 

Hieronder zijn een aantal alternatieven opgesomd, die van bovengenoemde principes uitgaan. 
Bij elk van de alternatieven wordt bekeken in hoeverre ze voldoen aan de ontwerpeisen. 

3.1. Verhogen van kantelstijtbeid en afgeveerde massa 

Om de kantelhoek om de x- en y-as bij een moment van 20 Nm kleiner dan 0.25 mrad te 
houden is er een kantelstijfheid nodig van: 

K . = MIJl,rnax = 8 · 104 Nm 
IJl,nod1g d 

\jJ toe! ra 

De kantelstijfheid om de y-as wordt gegeven door: 

2 2 
K =-·L ·c 

IJl 3 

(3.1) 

(3.2) 

Hierbij is L de afstand tussen de luchtveren gemeten langs de x-as. De stijfheid van de 
luchtveer moet zo gekozen worden, dat de isolatiefrequentie in de z (=verticale) richting 1 Hz 
bedraagt, dus: 

4 2 2 c=-·7t ·m ·f 
3 tot n (3.3) 

Invullen in (3.2) en omwerken naar L geeft: 

L= 
8·7t 2 ·m ·f 2 

tot n 

9 · KIJl,nooig 
(3.4) 

Substitueren van Kljl, nodig = 8· l 04 Nm/rad en f0 = 1 Hz geeft L als functie van m101 , deze 
functie is weergegeven in Figuur 3 .1. 

Om de machine klein te houden mag de afstand tussen de isolatoren maximaal 1.2 m 
bedragen. Uit figuur 3 .1 volgt nu, dat de totale massa dan 6000 kg moet bedragen. Dit zou 
betekenen dat aan de machine 5700 kg toegevoegd wordt, binnen de inbouwruimte van 
ongeveer 0.9 m3

. Het toe te voegen materiaal moet dan een minimale dichtheid hebben van 
6300 kg/m3

. Dit kan gietijzer zijn met p = 7800 kg/m3
. De machine wordt hiermee echter erg 

zwaar en moeilijk te transporteren. Ook worden de luchtveren groot: het benodigde oppervlak 
bij een druk van p = 5 bar wordt 0.04 m2 per luchtveer, waaruit een luchtveerdiameter 
resulteert van d = 0.23 m. 
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Figuur 3.1 Benodigde afstand tussen isolatoren volgens (3.4) 

10000 

Een andere mogelijkheid om de afgeveerde massa te verhogen, is het fabriceren van een apart 
betonnen fundament op luchtveren en de machine hierop star te verbinden. De afstand tussen 
de luchtveren en de totale massa kan nu in principe onbeperkt opgevoerd worden en ook de 
grootte van de luchtveren is nu geen probleem meer. Een groot nadeel is, dat nu op elke plaats 
waar de machine gebruikt wordt een fundament gebouwd moet worden. 

3.2. Bewegend contragewicht 

Een andere mogelijkheid om kantelingen van de tafel tegen te gaan, is het compenseren van 
het moment dat ontstaat door het bewegen van de sledes. Dit kan gerealiseerd worden met 
twee contragewichten (één voor de x- en één voor de y-richting) die tegengesteld aan de 
sledes bewegen. De aandrijving van deze gewichten kan op twee manieren gebeuren: 
1. Door ze met behulp van kabels en omkeerwielen te koppelen aan de sledes [Vermeulen, 

1996]. 
2. Door ze van een aparte aandrijving te voorzien en de koppeling elektronisch te realiseren. 

De tweede manier hoeft niet de nadelen van de eerste optie, zoals wrijving en ongunstig 
dynamisch gedrag, te hebben. De geleiding van de contragewichten kan met behulp van 
luchtlagering gebeuren en als aandrijving kan een lineaire motor gebruikt worden. Ook is 
hierbij mogelijk om dezelfde hardware en software te gebruiken als bij de sledes. 

De contragewichten kunnen onderin de machine geplaatst worden. Hiermee wordt het 
zwaartepunt van de machine omlaag gebracht en wordt de machine stabiel. Een extra gewicht 
is nu niet meer noodzakelijk. De verplaatsing van het gewicht langs de x-as (idem voor de y
as ), die nodig is om de machine in evenwicht te houden is: 

xgewicht 

mP, + mhulp 
= . xslede (3.5) 

mgewicht 

De maximale verplaatsing van de slede en de massa van het platform en het hulplichaam zijn 
bekend: mpt = 30 kg, mhulp = 10 kg en Xsiede,max = 50 mm. Voor evenwicht moet altijd gelden: 
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mgew·Xgew,max = 2 kgm. Door de massa van het contragewicht te variëren kan de slag die de 
aandrijving moet maken bepaald worden. Aan de grootte van het contragewicht zit echter een 
maximum. De luchtveren kunnen namelijk maximaal een gewicht aan ter grootte van: 

(3.6) 

Met een maximale overdruk in de luchtcilinders van Pmax = 5 bar en een actief oppervlak van 
3·2.165· 10-3 

= 6.495· 10-3 m2 wordt Illtot,max = 330 kg, mits ervoor gezorgd is, dat de 
horizontale positie van het massamiddelpunt van de machine samenvalt met het zwaartepunt 
van de denkbeeldige driehoek ABC tussen de luchtcilinders. De maximaal toelaatbare massa 
van elk contragewicht is in dat geval mgew,max = 40 kg en de slag van de aandrijving is 
minimaal 2·50 = 100 mm. 

Een constructie met bewegende contragewichten leidt tot een machine die nagenoeg in 
evenwicht is, althans in het statische geval. In geval van vertragende of versnellende sleden 
geldt dit niet meer, omdat er een dan een moment op de machine wordt uitgeoefend (zie 
figuur 3.2). 

F 

H 

F 

Figuur 3.1 Situatie bij versnellende sleden 

De kracht F wordt gegeven door: 

(3.7) 

Op het contragewicht komt dezelfde kracht F te staan: 

mpl + mhulp 
F = mz · az = msew · asew = msew · · a.1ede 

mgew 
(3.8) 
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Aangezien de versnelling a tijdsafhankelijk is, resulteert er ook een tijdsafhankelijk moment 
op de machine: 

M(t) = (mp1 + mbu1p ). H · astede (t) (3.9) 

Hiermee is de bewegingsvergelijking van het systeem bekend: 

(3.10) 

met: Jiv = 50 kgm2 

D'V = b · (Ç~ +ç; + ri 2 J =340 · 0.135 = 46 Nms 
2 rad 

K'V =c·(Ç~ +ç; -ri 2 J=3800·0.135=512 Nm 
2 rad 

M(t) = (mP1 + mhulp ). H · aslede (t) = (30+10) · 0.7 · aslede (t) = 28 · asiecte (t) 

In Figuur 3.3 is het versnellingsverloop weergegeven van de sledebeweging over 50 mm zoals 
die is voorgesteld in Appendix VI van [Vermeulen, 1996]. Ook laat deze grafiek de 
resulterende hoek \jl van de tafel zien. Hieruit valt op te maken, dat het vanaf het bereiken van 
de gewenste sledepositie op t = 1. 7 5 s nog ongeveer 8 seconden gewacht moet worden 
voordat de hoek \jl binnen de gestelde grenzen van± 0.25 rnrad valt. Per meetpunt duurt de 
meting dus 4 keer zo lang als strikt noodzakelijk. 

' 
' 

r ! : : : 0.1 1-~--------~---------~----------,----------T----------
N . \ : : : : < . 1 t 1 1 1 
tf) l t 1 1 • E o . -_!., ____ ."".,~ - 7···:····················---------:-----"""" ................ ":."" .. " ... " ........ " .... ":----"·····"····------------

~ } i: : : : ro ~ 1 , , • • 

-0.1 ------~~--:----------~----------~----------•----------
\/ 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

-02'--~~~_,__~~~-'--~~~----'-~~~~'--~~------' 

0 2 4 6 8 

10 

u 5 
ro 
'--

.s 0 
U1 
o_ -5 

-10 
0 

t[s] 

' 
' ' 1 1 1 1 - -r,· - - - - - -:- - - - - - - - - - ; - -- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -

i \ ' ;A.. ' ' ' / : ) \ : : : 
' -· 

2 4 6 8 
t[s] 

10 

10 

Figuur 3.2 Ingang en responsie bij toepassing bewegend contragewicht 
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Met dit verloop voor a(t) is het ook mogelijk om het momentaan en gemiddeld gedissipeerde 
vermogen bij acceleratie te berekenen: 

P(t) = 2{ m,, ;mm""" r · R,... ·a'(t) (3.11) 

( 

m + m J 2 1 t=t. p =2· pi hulp ·R ·- Ja2(t)dt 
d1ss, aandr k aandr t 

m,aandr a t=O 
(3.12) 

Met: 

1 t=Jt. 2( )d - 2·7t2 ·h; 
- a t t-

4 
t. t=O ta 

(3.13) 

Invullen van mp1 = 30 kg, mhulp = 10 kg, km, aanclr = 8 N/A, Raanc1r = 4.5 Q (zelfde lineaire 

motoren als voor de slede), ha= 0.02 m, ta = 1 s, H = 0. 7 m geeft Pdiss,aanc1r = 1.8 W. 

Indien er uitgegaan wordt van bovengenoemde verplichte wachttijd, wordt het gemiddeld 
gedissipeerde vermogen tijdens de hele beweging: 

(3.14) 

3.3. Drie duikspoelactuatoren 

Het moment M'V kan gecompenseerd worden met behulp van drie doekspoelactuatoren, die 
onder de hoekpunten van de tafel geplaatst zijn. Een regeling zorgt ervoor, dat de machine 
waterpas blijft. De afstand tussen de actuatoren kan gegeven de inbouwruimte maximaal 0.6 
m zijn: Lact,max = 0.6 m. De maximale belasing treedt op bij de situatie, waarbij M'V, max = -Mq,, 
max = 20 Nm. De achterste actuator (bij luchtveer C) wordt dan twee keer zo zwaar belast als 
de actuatoren bij luchtveer A en B. 

2·M 
F = ljl,max = 67 N 

act,max L 
act,max 

(3.15) 

Een duikspoel heeft een krachtconstante van ongeveer 7.5 N/A en een weerstand R = 2 n. De 
maximaal op te wekken stroom wordt: 

F 
Imax = act,max = 9 A 

km 
(3.16) 

De maximale warmtedissipatie wordt gegeven door: 
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( J
2 

3 F act max 
Pd. = - · · · R = 240 W lSS,max 2 k 

m 

(3.17) 

Dit is een ontoelaatbare warmteontwikkeling in de machine, en deze warmte moet dan op een 
of andere manier afgevoerd worden, bijvoorbeeld met behulp van luchtkoeling. Bovendien 
treden er ook problemen op bij het versnellen en vertragen van de sledes. De maximaal 
optredende traagheidskracht bedraagt: Ft,max = (mp1+mhutp)·3max = 40·0.13 = 5 N. Deze kracht 
werkt op de horizontale stijfbeid van de machine: Chor = 9700 N/m. De maximale horizontale 
uitwijking wordt: 

Ftmax 
dxmax = -·-= 0.5 mm (3.18) 

chor 

De actuatoren kunnen dus niet rechtstreeks op de tafel worden bevestigd, omdat dan de 
spoelen hun speling doorlopen en tegen de binnenkant van de bovenplaat van het 
magneetcircuit botsen. De speling groter dan 0.5 mm maken leidt tot een lagere 
krachtconstante en dus hogere warmtedissipatie en heeft dus ook geen zin. Een aparte 
rechtgeleiding met 6 gevouwen bladveren met een spriet erop die aan het tafeluiteinde 
bevestigd is, kan het probleem oplossen, maar wordt erg ingewikkeld en kostbaar. 

3.4. Bewegend contragewicht in combinatie met drie duikspoelen 

Indien de twee voorgaande alternatieven worden gecombineerd, vallen de genoemde nadelen 
weg. Het moment, dat ontstaat bij het versnellen of vertragen van sledes en contragewichten, 
wordt nu opgevangen door de actuatoren in combinatie met een regeling, waardoor de tafel 
ook dan vlak blijft. Bij een contragewicht, dat in tegengestelde richting beweegt, is er 
bovendien altijd sprake van horizontaal krachtenevenwicht; de traagheidskracht van de slede 
wordt altijd gecompenseerd door de traagheidskracht van het contragewicht (zie Figuur 3.2). 
Er is dus geen horizontale uitwijking dx en de spoelen kunnen direct aan de tafel bevestigd 
worden. Warmtedissipatie treedt alleen op bij versnelling of vertraging van de sledes; in een 
stationaire situatie zorgt de plaats van het contragewicht voor het compenserend moment. De 
inschakelduur ofwel Duty Cycle bepaalt de uiteindelijke gemiddelde warmtedissipatie. 

DC = t. (3.19) 
tm + ts 

waarbij: ta : acceleratietijd 
tm : totale bewegingstijd 
ts : stilstandstijd na beweging 

Tijdens acceleratie geldt voor de gemiddelde warmtedissipatie van het aandrijfsysteem voor 
de contragewichten vergelijking (3.12) en voor de momentane en gemiddelde dissipatie van 
de duikspoelactuatoren tijdens acceleratie van de sledes geldt: 

6·(mP, +mhu1p)2-H2 2 
pdiss,act = 2 2 ·Ract ·a (t) 

Lact max ·km act . . 
(3.20) 
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6 ( + )2 H2 l t=t. 
_ • mp1 mhu1p • J 2 

Pdiss act - · Ract · - a (t)dt 
• L~.rnax · k~.act ta t=O 

(3.21) 

Gebruik maken van (3.12), (3.13) en (3.20) en invullen van mp1 = 30 kg, mhulp = 10 kg, km,aandr 
= 8 N/A, llaandr = 4.5 .Q (zelfde lineaire motoren als voor de slede), ha= 0.02 m, ta = 1 s, H = 
0.7 m, Lact,max= 0.6 m, km, act= 7.5 N/A en Ract = 2 .Q geeft: 

pdiss,aandr = 1.8 W 

p diss,act = 3. 7 w 

Voor het werkelijk totaal gedissipeerd vermogen moet rekening gehouden worden met de 
Duty Cycle: 

ptot,diss = DC · (Pdiss,aandr + p diss,act) (3.20) 

Indien tm = ts = 1. 75 s wordt DC = 0.3 en het totaal gemiddeld gedissipeerd vermogen 

ptot,diss = 1.6 W. 

3.5. Twee duikspoelactuatoren met overbrenging en hulplichaam 

verticale sprieten, 
bevestigd aan tafel 

~actuator 

~~ overbrenging 

hulplichaam 

horizontale spriet 

bevestigingspunt 
aan het frame 

Figuur 3.4 Principeschets toepassing duikspoelen met hulplichaam en overbrenging 

Om de machine vlak te houden moeten de twee kantelhoeken \jJ en cp geregeld worden. Het is 
hierbij voldoende om één actuator per hoek te gebruiken. Door na de actuator een 
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overbrenging te plaatsen wordt de kracht die de actuator moet leveren gereduceerd, wat een 
lagere vermogensdissipatie tot gevolg heeft. De regeling moet zodanig zijn, dat 
rotatietrillingen met een frequentie van 15 Hz verzwakt worden. Anderzijds moet de regeling 
snel genoeg zijn om de beweging van de sledes bij te houden. 

De constructie is schematisch weergegeven in Figuur 3.4. Het gebruik van een hulplichaam 
met sprieten zorgt ervoor, dat de reeds aanwezige trillingsisolatie in horizontale en verticale 
richting behouden blijft. 

Teneinde een eerlijke vergelijking te maken met de vorige optie is er een sledebeweging 
gekozen, die beschreven wordt door: 

(3.21) 

Deze functie is een benadering van de scheve sinus uit Appendix VI uit [Vermeulen 1996]. 
De functie is weergegeven in Figuur 3.5. 

Xs!ede 

Xmax - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -_;...._...------, 

0 
tJ2 

.l 
/ 

/ 

/ 

" / 
/ 

Figuur 3.5 Benadering sledebeweging 

Voor het momentaan gedissipeerd vermogen per actuator geldt: 

p (t)=(Fact(t)J2 ·R =(i·(mpl +mhulp)·gJ2 ·R . 2 (t) 
act k act k act X slede 

m.act m,act 

Voor het gemiddeld gedissipeerd vermogen volgt dan: 

t 

1 tm+t, (i · (m + m ) · gJ
2 

2 3 
pact=t t f P(t)dt= pik hulp ·Ract' ·tm+ ·ts·X~ax 

m + s t=O m,act 6 · (tm + t.) 

(3.22) 

(3.23) 

. . 2 
Met t = 0.5 rad/m, Illp1 = 30 kg, mhulp = 10 kg, g=9.81 mis, km, act= 7.5 N/A, Ract = 2 Q, tm = 

1. 75 s en ts = 1. 75 s kan het totale gedissipeerde vermogen berekend worden: 
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plot= 2. pact =2.8 W 

3.6. Keuze 

Om een keuze te maken tussen de verschillende alternatieven worden deze beoordeeld op 5 
criteria: 
• thermisch gedrag: het vermogen, dat het alternatief dissipeert 
• inpasbaarheid in de huidige constructie 
• eenvoud van het alternatief, bijvoorbeeld aantal en grootte van componenten 
• behoud van trillingsisolatie 
• functievervulling: tafel waterpas houden binnen 0.25 mrad 

De resulaten van deze beoordeling zijn weergegeven in Tabel 3-1: 

Tabel 3-1 Beoordeling alternatieven 

Thermisch 
Inpasbaarheid 
Eenvoud 
Trillingsisolatie 
Functievervulling 

waarbij: 
++ zeer goed 
+ goed 
D redelijk 

matig 
slecht 

af geveerde bewegend 
massa contragewicht 

verhogen 

++ + 
-- D 
- D 

++ ++ 

+ -

3 duikspoelen 

--
+ 
+ 
+ 

++ 

bewegend 
contragewicht 

+ 
3 duikspoelen 

+ 
D 
-
+ 

++ 

2 duikspoelen 
+ 

overbrenging 
+ 

hulplichaam 
D 
+ 
+ 
D 

++ 

De alternatieven waarvan één van de criteria met slecht beoordeeld is zijn onacceptabel en 
vallen af Het bewegend contragewicht is een oplossing, maar heeft langere meettijden tot 
gevolg dan strikt noodzakelijk. Het bewegend contragewicht met duikspoelactuatoren heeft 
dit nadeel niet, maar impliceert het gebruik van erg veel kritische componenten (drie 
duikspoelactuatoren met regeling + tweemaal een geleiding, aandrijving en besturing voor de 
contragewichten). Bovendien moet bij dit alternatief de beenruimte opgegeven worden om de 
contragewichten binnen de machinegeometrie te kunnen plaatsen. Het alternatief, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van 2 duikspoelen met een overbrenging en een hulplichaam, heeft dit 
nadeel niet en doet het op de overige punten ook redelijk tot goed. Daarom is er voor gekozen 
om dit concept verder uit te werken. 
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4 Uitwerking alternatief 

Zoals in Figuur 3.4 te zien is, bevat het gekozen alternatief twee identieke mechanismen: één 
voor de w- en één voor de cp-richting van de meettafel. Het mechanisme voor de w-richting is 
schematisch weergegeven in Figuur 4.1. 

Meettafel 

Lsp,ver 

Lsp,hor Hulp lichaam 

Figuur 4.1 Zijaanzicht van het mechanisme 

Voor de kanteling 'V van de meettafel geldt: 

. a1 
W=l·Z = Z 
'Y act L · act 

al . sp,hor 

(4.1) 

Een duikspoelactuator heeft typisch een maximale uitwijking van Zact,max = 2 mm en het bereik 
van 'V moet minimaal ±0.25 mrad bedragen. De overbrengverhouding i kan nu bepaald 
worden. Bij ( 4.1) is aangenomen dat het mechanisme oneindige stijfheid bezit. In 
werkelijkheid zal er altijd sprake zijn van enige elasticiteit in het mechanisme en ook is het 
moeilijk om het mechanisme zo in te stellen, dat de nulpunten van 'V en Zact overeenkomen. 
Het is dus zinvol om het bereik van \jJ wat groter te maken: 'l'max = 1 mrad. De 
overbrengverhouding wordt dan: i = 0.5 rad/m. Deze overbrengverhouding wordt gerealiseerd 
door a1 = 290 mm, a2 = 24 mm en Lsp,ver = 175 mm te kiezen. 

4.1. Sprieten 

De horizontale en verticale sprieten moeten lage dwarsstijfheid bezitten om de reeds 
aanwezige trillingsisolatie in verticale en horizontale richting ongemoeid te laten. Ook moeten 
de afmetingen zodanig zijn, dat de sprieten niet knikken onder invloed van drukkrachten. 
Daartoe zijn ze uitgevoerd met een verstijfd middendeel, zie Figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 Sprieten met verstijfd middendeel 

Voor de dwarsstijtbeid van de sprieten geldt: 

72·E·I 0.7·E·d4 

cdwars = ~ 
5.L3 L3 

(4.2) 

De knikgrens Fk wordt gegeven door: 

36 · n 2 
• E · 1 9 · n3 

• E · d 4 

Fk = =-----
L2 16 · L2 

(4.3) 

De horizontale sprieten zijn van aluminium en hebben een lengte van L = 280 mm en een 
diameter van d = 3 mm. Hiermee wordt Cdwars,hor = 0.18 N/mm per spriet.In totaal zijn er 5 
parallel geschakelde horizontale sprieten, dus het hulplichaam zit met een stijtbeid Cz = 0.8 
N/mm aan de vaste wereld bevestigd. Om de reeds aanwezige trillingsisolatie niet te verstoren 
is deze stijtbeid ruim 10 keer zo klein gekozen dan de stijtbeid van de pneumatische 
isolatoren c = 11.4 N/mm. De maximaal optredende drukkracht in een spriet Fd = 
MljJ,maxlLsp,hor= 114 Nis kleiner dan de knikgrens Fk,hor = 1261 N. 

Twee verticale sprieten zijn L = 110 mm lang en hebben een diameter van d = 2 mm. Hieruit 
resulteert een dwarsstijtbeid Cdwars,verk = 0.6 N/mm. De maximaal optredende drukkracht Fd = 

~,max1Lsp,ver= 67 Nis ook hier veel kleiner dan de knikgrens Fk,verk = 1658 N. De verticale 
spriet bij luchtveer C is L = 200 mm lang en heeft een diameter d = 3 mm. Dit mondt uit in 
een dwarsstijtbeid Cdwars,verl = 0.5 N/mm. De maximale drukkracht op deze spriet is hoger: Fd 

= 2·MljJ,max1Lsp,ver= 134 N, maar is lager dan de knikgrens Fk,verl = 2470 N. 
De verticale sprieten zijn parallel geschakeld, waardoor de totale horizontale stijtbeid Cx = Cy 

= 1.7 N/mm. De reeds aanwezige trillingsisolatie heeft een horizontale stijtbeid c = 9.7 N/mm 
en wordt dus niet significant beïnvloed door de verticale sprieten. 

4.2. Hulplichaam 

Het hulplichaam is weergegeven in Bijlage A. Het hulplichaam is een korte driehoekige 
koker, die om de achterste pneumatische luchtveer geplaatst wordt. Het is opgebouwd uit drie 
aluminimum platen die aan elkaar worden bevestigd via drie aluminium balken, die als ribben 
fungeren. Voor een reproduceerbare montage zijn er een aantal paspennen in de ribben 
aangebracht. In het hulplichaam zijn gaten aangebracht om de borgmoeren van de horizontale 
sprieten te kunnen aandraaien. Bovendien leiden deze gaten tot een dynamisch betere 
constructie. 
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4.3. Hefboomgedeelte 

Het hefboomgedeelte is weergegeven in Bijlage B. Het geheel is gemaakt van aluminium en 
opgehangen aan vier bevestigingspunten van de voorste luchtveer. Om uitzettingsverschillen 
tussen de stalen demptank: en het hefboomgedeelte op te vangen is er een sleuf aangebracht. 
Ook zijn er paspennen toegepast om herhaalde montage te vergemakkelijken. De hefboom is 
gemaakt van een aluminium koker 100 x 18 x 2 mm. Voor een reproduceerbaar gedrag is het 
van belang, dat er geen wrijving in het hefboomgedeelte aanwezig is. Daarom is er een 
elastisch gatscharnier toegepast, dat verstevigd is tegen uitwijkingen uit het plaatvlak. Verder 
zijn er slagbegrenzers, die het mechanisme beschermen tegen te grote uitwijkingen die zouden 
optreden tijdens het vlakstellen van de machine met de pneumatische niveauregeling. 

De rotatiestijfheid van het gatscharnier in het vlak wordt gegeven door [Rosielle, 1996]: 

(4.4) 

Het gatscharnier is gemaakt van aluminium en heeft als afmetingen h = 0.8 mm, D = 16 mm, 
ent = 13 mm. Hieruit resulteert kgs = 12. l Nm/rad. De maximale hoekverdraaiing van het 
gatscharnier in het vlak is: 

zact max 
\jJ gs,max = . = 6.9 mrad 

a1 
(4.5) 

De maximale optredende buigspanning, die hierbij optreedt, is gelijk aan: 

cr \jl,max :::::: 0.58 · \Jf ss.max • E · fif = 63 ~ 2 
(4.6) 

Dit is kleiner dan de buigwisselsterkte van Al-51 ST: O'bw = 90 N/mm2 [Dubbel, 1987]. 

De versteviging van het gatschamier is opgebouwd uit twee bladveren waartussen een 
torsiestijf busje is gelijmd. Deze versteviging mag geen significante invloed hebben op de 
passieve kantelstijfheid van het mechanisme. Indien deze stijfheid te hoog wordt, worden 
bodemtrillingen in rotatierichting niet meer geïsoleerd. Rotatietrillingen hebben typisch een 
frequentie van 15 Hz en een amplitude van ongeveer 1 µrad. Deze frequentie ligt buiten de 
bandbreedte van het teruggekoppeld systeem: B = 10 Hz [Vermeulen, 1996]. Het 
teruggekoppeld systeem 'doet' dus bijna niets bij deze frequentie en kan voorgesteld worden 
als een veer met verwaarloosbare stijfheid Cact ter plaatse van de actuator (zie Figuur 4.3). 

De kantelstijfheid van het mechanisme is: 

(4.7) 

Waarbij de stijfheid van de versteviging gegeven wordt door (twee bladveren in serie): 
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E·h·t3 

c = verst 2 . L3 (4.8) 

De versteviging is gemaakt van verenstaal en heeft als afmetingen h = 12 mm, t = 0.5 mm en 
L = 30 mm, waardoor Cverst = 5800 N/m. Bevestiging vindt plaats op afstand a3 = 30 mm. De 

Meettafel 
Cact 

Lsp,hor 
Hulp lichaam 

Figuur 4.3 Relevante stijfheden in het mechanisme 

term met Cact kan verwaarloosd worden, wat resulteert in Kmech = 921 Nm/rad. Deze 
kantelstijfheid staat parallel met de kantelstijfheid van de luchtveren: K"' = 512 Nm/rad, dus 
K\jl,tot = 1533 Nm/rad. Hiermee kan de isolatiefrequentie voor bodemtrillingen in 
rotatierichting worden berekend (J\jl,tot = 40 kgm2

): 

f =-1 ~K"~ "JHz 
n 27t Jljl,tOt 

(4.9) 

4.4 Actuator 

Teneinde wrijving in het aandrijfssysteem te vermijden is ervoor gekozen om als actuator een 
luidspreker- oftewel duikspoel te nemen. Een duikspoelactuator bestaat uit een spoel, die zich 
in een radiaal magnetisch veld bevindt. Als er stroom door de spoel loopt, ontstaat er een 
Lorentz-kracht, die de spoel naar buiten of naar binnen wil bewegen. 

F=B·f·l=k ·I m (4.10) 

Voor systemen met een relatief grote slag bestaan er twee typen: de spoel kan langer of korter 
zijn dan de luchtspleet. In deze toepassing is het van belang, dat vermogensdissipatie 
geminimaliseerd wordt en is het systeem met een korte spoel de betere keus [Vermeulen, 
1996]. Om vermogensdissipatie nog verder te beperken wordt er gebruik gemaakt van 
krachtige NeFeB magneten. Ook zijn de magneetcircuits zelf ontworpen om het 
magneetmateriaal zo optimaal mogelijk te gebruiken. Ter optimalisering wordt in het 
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nuvolgende deel een model met geparameteriseerde afmetingen van het magneetcircuit 
opgesteld. Hiermee kunnen dan de optimale afmetingen bepaald worden. 

4.4.1 Modelvorming 

Om de inzichtelijkheid te bevorderen is ervoor gekozen om het magneetcircuit te modelleren 
in analogie met een elektrisch circuit [Kamerbeek, 1994]. Hierbij wordt de magnetische 
kracht F = H·L behandeld als potentiaal U en de magnetische flux <I> = B·A als stroom I. 

De magneet kan nu worden opgevat als een fluxbron met parallelgeleiding Gm (elektrisch: 
stroombron met interne weerstand): 

<l>m 
----+ 

Figuur 4.4 Magneet als fluxbron 

Waarbij: 

<l>mo = B, ·Am 

Gm = <l>mo (<j>m =Ü)= B, ·Am 
Urn -HcB ·Lm 

Ideaal geval 

(4.11) 

(4.12) 

In het ideale geval wordt de magneet alleen belast door de weerstand (of geleidbaarheid) van 
de luchtspleet. Dit geval is in het schema van Figuur 4.5 weergegeven. 

<l>m= <l>s 
----+ 

Figuur 4.5 Magneetcircuit in ideaal geval 

Voor dit geval geldt: 

Gs 
<l>g =Bg ·Ag = G +G ·<l>mo 

g m 

(4.13) 

In werkelijkheid zijn er echter lekfluxen, die de flux door de luchtspleet verlagen. 
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Lekfluxen 

Een deel van de flux lekt via de buitenkant van de magneet weg en een ander deel via de 
binnenkant. Deze lekfluxen kunnen in rekening gebracht worden door het toevoegen van een 
aantal geleidingen aan het schema van Figuur 4.5. Ook is er een geleiding Üfe toegevoegd die 
de verliezen in het ijzercircuit in rekening brengt. Hierdoor ontstaat het schema van Figuur 
4.6. 

G-e 
G. 

Figuur 4.6 Magneetcircuit met verliezen 

De externe en interne lekfluxen, in rekening gebracht door Ge en Gi, worden benaderd door 
de veldlijnen te stileren; de veldlijnen in dit model zijn rechte lijnen of cirkelbogen. Formules 
voor deze vormen staan vermeld in Bijlage C. 

Stilering van de externe lekflux 

De externe lekflux kan wordt gestileerd zoals aangegeven in Figuur 4.7. 

Lg De 

Tpl 

LM 
1 
1 

Tpl 

1 

.1 1. DMi 
Dgl 
DMu 

Figuur 4. 7 Gestileerd veldlijnenverloop van de externe lekflux 

Deze lekflux bestaat uit drie delen: 
1) Lekflux via de zijkant van de magneet. 

Deze lekflux kan gekarakteriseerd worden door een geleiding Gei: 

(4.14) 

2) Lekflux via de zijkanten van de boven- en onderplaat. 
Deze bestaat uit twee componenten: 
• Het 'rechte' gedeelte van de platen tot de stippellijn: 
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2·µ ·1t·T ·D G = 0 pi mu 
e2a D D mu - pi 

(4.15) 

• Het cirkelvormige gedeelte: 

(
Lm + 2· TP1 J 

Ge2b =µo ·Dmu ·In Lm (4.16) 

Totaal geeft dit een geleiding van: 

( J
-1 

2 1 
G = --+--

e2 Ge2a Ge2b 
(4.17) 

3) Lekflux via de bovenkant van de bovenplaat en de onderkant van de onderplaat 
Deze lekflux wordt in rekening gebracht door een geleiding Ge3, die bestaat uit twee 
gedeelten: 
• Van de bovenkant en onderkant van de dekplaten tot de stippellijn: 

( 
1t Dp1 -Dmi J Ge3a =2·µo ·Dmu ·In 1+-·----
4 Dmu -Dpi 

(4.18) 

• Het cirkelvormige verbindingsstuk: 

_ . . (Lm +2·TP1 +(Dp1 -Dmi)/2] 
Ge3b - µo Dmu In 

Lm + 2· Tp1 

(4.19) 

Samenstellen van deze twee geleidingen geeft: 

( J
-1 

2 1 
G = --+--

eJ G e3a Ge3b 
(4.20) 

De totale externe lekflux wordt bepaald door de waarde van geleiding Ge3, waarvoor geldt: 

Ge = Gel + G e2 + G e3 

Stilering van de interne lekflux 

De interne lekflux kan gestileerd worden zoals weergegeven in Figuur 4.8. 
Deze bestaat wederom uit twee gedeelten, aangegeven met gebied 1 en 2: 

De 

Tpl 
1 

1 
1 

Dhi 
... 1 

1 

1 

Figuur 4.8 Gestileerd veldlijnenverloop van de interne fluxen 
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1) lekflux in gebied 1. 

( 

7t D. -D -2·L J 
G. = 2 · µ · D ·In 1 +- · nu e g ,, o e 2 2 . L 

g 

(4.22) 

lekflux in gebied 2. 
Gi2 =µ 0 ·(De +Lg)·ln(l+n·(Dmi -De -2·Lg)) 

2) 
(4.23) 

De totale interne lekflux Gï wordt: 

G =G.1 +G. 2 1 1 1 
(4.24) 

Geleiding van de luchtspleet 

De effectieve flux voor een magneetcircuit met een korte spoel is de flux die in Figuur 4.8 
aangegeven is met nummer 3. De waarde voor deze geleiding wordt gegeven door: 

(4.25) 

Verliezen in het ijzercircuit 

De verliezen in het ijzercircuit kunnen verrekend worden met een geleiding Gpe, waarvoor 
geldt: 

(4.26) 

Hierbij is zijn de volgende (gemiddelde) waarden voor AFe en LFe aangenomen (zie figuur 
4.9). 

A - ' D2 Fe - 4. 7t. e 

Lg De 
1 -

~r---
1 - ---, 

1 
1 

1 
1 1 1 
1 

1 
1 1 
L---

_____ J 

1 

1 
Dr'li 
Dol 
Dr'lu 

r--- - ---, 
1 

1 

1 
1 1 

1 
1 

1 

L----- ___ " 

Tpl 

Tpl 

Figuur 4.9 Aangenomen pad ter bepaling van AFe en LFe 
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De waarde BFe is afhankelijk van het materiaal van het magneetciruit en kan met behulp 
HFc 

van inductiecurves bepaald worden. 

Alle geleidingen uit het magneetcircuit van Figuur 4.6 zijn nu bekend als functie van de 
afmetingen en op elke plaats in het circuit kan de magnetische flux bepaald worden. 

4.4.2 Bepaling optimale af metingen van het magneetcircuit 

In deze toepassing moet de vermogensdissipatie geminimaliseerd worden. Voor de 
vermogensdissipatie geldt: 

p . = I2 . R = R . F1 :::: 1 = _!_. F2 

d•ss B! · i2 - B! · V
8 

c 
(4.29) 

De weerstand is bij gegeven draaddiameter evenredig met de lengte in het magnetisch veld, 
die op zijn beurt evenredig is met het beschikbare volume in de luchtspleet. Als te 
optimaliseren waarde wordt het kental c genomen, dat gegeven wordt door: 

(4.30) 

Om de vermogensdissipatie klein te houden moet c zo groot mogelijk zijn. Met behulp van 
het model uit Bijlage D is c voor verschillende afmetingen bepaald. Hierbij is uitgegaan van 
een magneet, waarvan de gegevens in Tabel 4-1 zijn opgesomd. Het magneetcircuit is 
gemaakt van staal Fe360, dat gekozen is vanwege de goede bewerkbaarheid en waarvoor 
geldt BFe = 1.5 T bij HFe = 3 kNm [Borwick, 1988]. 

Tabel 4-1 Gegevens magneet 

Materiaal Dmu mm Dmi mm Lin mm Br T Hes kNm 
Neodymium 72 38 8 1.2 815 

De afmetingen die horen bij een optimale waarde voor c kunnen in de praktijk niet 
gerealiseerd worden, omdat er rekening gehouden dient te worden met de verzadiginggrens 
van het magneetcircuit. Als de veldsterkte in een bepaald deel boven de verzadigingsgrens 
komt, gaat de geleiding Gpe in het schema van Figuur 4.6 naar 0 toe en neemt de veldsterkte 
in de luchtspleet niet verder toe. 

Het magneetcircuit heeft een verzadigingsgrens Bverz = 1. 5 T. De afmetingen , waarbij deze 
grens nog niet overschreden wordt en die toch een aanvaardbare waarde voor c opleveren, zijn 
weergegeven in Tabel 4-2. 

Tabel 4-2 Optimale afmetingen 

Parameter Dpt Tpt De Lg 

Waarde( mm) 68 8 31 3 
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Bij deze afmetingen z1Jn de veldsterkten m verschillende delen van het magneetcircuit 
uitgerekend: 

Veldsterkte in de bovenplaat: Bp1 = 1.28 T 
Veldsterkte in het centrale gedeelte: Be = 1.50 T 
Veldsterkte in de luchtspleet: Bg = 1.16 T 

4.4.3 Test ter verficatie van het model 

Om het het model te toetsen is er een eenvoudige testopstelling gebouwd, die bestaat uit het 
hierboven beschreven magneetcircuit en een testspoel. 

De windingen van de testspoel zijn van koperdraad met een weerstand per meter R' = 0.27 
Qlm. De totale weerstand bedraagt Rtot = 1.5 n. De totale lengte koperdraad in de spleet 
wordt gegeven door: 

R 
f =--f . R' aanslwt 

( 4.31) 

De lengte van de aansluitdraden bedraagt f aansluit = 0.45 m waaruit volgt: f = 4.4 m. 

Theoretisch zou er de volgende motorconstante km uit de metingen moeten komen: 

km.th =Bs ·f =5.lN/A (4.32) 

Het testen van de actuator gebeurt door op de testspoel een gewicht te plaatsen en de stroom 
op te voeren, totdat het gewicht opgetild wordt. De motorconstante kan bepaald worden met: 

k = F = (mgew + mspoe1) · g 
m I I 

(4.33) 

De stroom is gemeten met een digitale multimeter en de massa van de spoel bedraagt mspoet = 

18 g. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in Tabel 4-3. 

Tabel 4-3 Resultaten test 

M!!eW r gl F [N] IfAl Km fN/Al 
50 0.67 0.13 5.2 
100 1.15 0.22 5.2 
200 2.14 0.42 5.1 
500 5.08 1.05 4.8 

Uit de metingen blijkt, dat het model redelijk goed overeenkomt met de werkelijkheid. 

4.4.4 Bepaling af metingen van de spoel 

De hoogte van de spoel kan bepaald worden uit de dikte van de bovenplaat en de afstand die 
de spoel aflegt: 
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h. =TP1 -2·zact =4mm. (4.34) 

De buiten- en binnendiameter van de spoel wordt bepaald door de speling tussen bovenplaat 
en spoel en tussen spoel en het centrale gedeelte. Deze speling dient de afwijking van de 
cirkelvormige beweging, de thermische uitzetting van de spoel en fabricagetoleranties op te 
vangen. 

afwijking van de cirkelvormige beweging 
De spoel beschrijft, indien het gatschamier ideaal wordt verondersteld, geen rechte lijn, maar 
een cirkelbaan. De afwijking tussen rechte lijn en cirkelbaan bedraagt bij maximale 
uitwijking: 

(4.35) 

Als scharnier wordt in het mechanisme een gatscharnier gebruikt, die wat rotatie betreft 
opgevat kan worden als een bladveer met breedte h, dikte t en lengte ~ = 0.9·"(D·h) 
[Rosielle, 1996]. Door toepassing van het gatscharnier ontstaat een verplaatsing 82 (zie Figuur 
4.9): 

1 
Figuur 4.9 Oorzaak afwijking 82 

(4.36) 

thermische uitzetting 
Tijdens bedrijf stijgt de spoel in temperatuur, waardoor deze in diameter zal toenemen. 
Uitgaande van een koperen spoel met een gemiddelde diameter Ds = 34 mm en een 
bedrijfstemperatuur van 60 °C, wordt de afwijking: 

(4.37) 

fabricage toleranties 
Als fabricagetolerantie wordt 04 = 0.05 mm aangehouden. 

De totale afwijking is Os = 81 + 82 + Ö3 + 04 = 0.079 mm. Rekening houdend met deze 
afwijking wordt de speling s = 0.5 mm gekozen. De binnen- en buitendiameter van de spoel 
kunnen berekend worden met: 

D = D - 2 · s = 36 mm su mu (4.38) 

D . = D . + 2 · s = 32 mm 
SI ffil 

(4.39) 
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De spoel met spoeldrager is weergegeven in Figuur 4.10. De spoel wordt laag voor laag op de 
spoeldrager gewikkeld,waarbij tussen elke laag twee componenten epoxy-lijm wordt 
aangebracht. Voor de materiaalkeuze van de spoeldrager zijn er twee mogelijkheden: Novotex 
of aluminium. Novotex is weefsel, dat met een thermoharder doordrenkt is. Het is 
hittebestendig, maar heeft een lage warmtegeleidingscoëfficiënt, waardoor het gedissipeerde 
vermogen slecht afgevoerd wordt. De temperatuur van de wikkelingen loopt op en de 
weerstand van de draad neemt toe. Aluminium is hittebestendig en heeft een hoge 
warmtegeleidingscoëfficiënt, waardoor de temperatuur van de wikkelingen laag blijft. 
Aluminium is echter een geleider en indien de spoeldrager hiervan gemaakt wordt ontstaan er 
wervelstromen die de beweging van de spoel tegenwerken. De demping in het systeem neemt 
toe en de prestaties van het systeem dalen, zelfs als er een axiale groef in de spoeldrager 
aangebracht wordt om de stroomkring te doorbreken [Borwick, 1988]. Het is dus verstandig 
om een Novotex-spoeldrager te gebruiken en de temperatuurstijging van de wikkelingen te 
accepteren. 

f 
spoeldrager 

A 

gat voor pasbout 

wikkelingen 

Figuur 4.10 Spoeldrager 

De lengte van de draad, die zich in het magnetisch veld bevindt, hangt af van de gekozen 
draaddiameter en van de hoogte, breedte en diameter van de spoel: 

/) _ h. · b. D 
{; - · 1t· d2 s 

d 

(4.40) 

Uitgaande van hs = 4 mm, bs = 1.5 mm, Ds = 34 mm en dd = 0.25 mm wordt f = 10.2 m. De 
motorconstante is theoretisch gelijk aan: 

km,th = Bs · f = 11.8 N/A ( 4.41) 

In de praktijk kan een spoel niet perfekt gewikkeld worden, waardoor er minder draad op de 
spoel zit en de waarde van km lager is. 

In deze toepassing dient vermogensdissipatie geminimaliseerd te worden, dus de weerstand 
van de draad moet zo klein mogelijk zijn. Vanwege zijn gunstige soortlijke weerstand is 
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daarom koperdraad gekozen: Pkoper = 17· 10"9 .Om. De weerstand van de spoel bedraagt in het 
ideale geval: 

R = 4 ·p·f =3 5.0 
s 2 . 

7t· dd 
(4.42) 

De gemiddelde vermogensdissipatie per actuator kan nu berekend worden met vergelijking 
(3.23): 

Pact= 0.95 W 
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5 Montage 

5.1 Aanpassingen aan de originele constructie 

De montage van de niveauregeling vergt een aantal kleine aanpassingen aan de originele 
constructie. 

Verdraaien van de sensoren. 
Om de achterste verticale spriet te kunnen monteren moet de achterste sensor 180° gedraaid 
worden. Deze sensor komt onder het granieten tafelblad te staan en het is dus noodzakelijk om 
op die plaats een aluminium plaatje te lijmen. De hoeken cp en \jl moeten onafhankelijk van 
elkaar gemeten worden. In het bovenaanzicht moeten de sensoren dan de hoekpunten vormen 
van een rechthoekige driehoek. De voorste sensoren moeten dus ook verdraaid worden (zie 
Figuur 5 .1 ). Bij deze sensoren blijft het mogelijk om het aluminium frame als meetvlak te 
gebruiken. 

achterste sensor 

OUD NIEUW 

Figuur 5.1 Verdraaien van de inductieve sensoren 

Gaten boren in de bovenplaat 
Voor het monteren van de twee voorste verticale sprieten is het noodzakelijk om twee gaten 
met een diameter van 10 mm in de bovenplaat te boren (zie Figuur 1.1 ). 

5.2 Afstellen van het systeem 

Het afstellen van het mechanisme gebeurt in een aantal stappen: 
1. Bevestigen van de drie verticale sprieten aan het subframe. Tegelijkertijd wordt aan het 

andere uiteinde van de sprieten het hulplichaam bevestigd en op de juiste hoogte gesteld. 
Daarna worden de borgmoeren van de verticale sprieten aangedraaid. 

2. Bevestigen van de horizontale sprieten aan het hulplichaam. Hierbij worden de sprieten een 
stuk in het hulplichaam geschoven. 

3. Monteren van het hefboomgedeelte aan de demptank. Tijdens het monteren bevindt zich op 
de plaats van de spoel een 'dummy', die een zodanige binnen- en buitendiameter heeft, dat 
deze precies past in het magneetcircuit; de dummy centreert de spoel in het magneetcircuit. 
De hoogte van de dummy is zodanig gekozen, dat indien de dummy de bodem van het 
magneetcircuit raakt de hefboom zich in de middenstand bevindt. De horizontale sprieten 
worden teruggeschoven uit het hulplichaam en bevestigd aan het hefboomgedeelte. 
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4. Monteren van de extra massa en het opstarten van de pneumatische niveauregeling. Als de 
machine waterpas staat, wordt de pneumatische niveauregeling gedeactiveerd en worden 
de borgmoeren van de horizontale sprieten bij het hulplichaam aangedraaid. Indien nodig 
kan de lengte van de verticale sprieten opnieuw afgesteld worden. 

5. Verwijderen van de dummy en het plaatsen en aansluiten van de spoel. 

Het systeem is nu klaar voor gebruik. 
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6 Stabiliteit 

6.1 Grootte en locatie extra gewicht 

Om te voorkomen dat de tafel scheef gaat hangen moet het massamiddelpunt (m.m. p.) van de 
machine voldoende laag liggen. De hoogte van het m.m.p. ten opzichte van het zuigervlak 
moet voldoen aan [Vermeulen, 1996]: 

h ~c-(ç~+Z·l;;)=O.lOm 
m.m. p. 

mtot • g 
(6.1) 

Om dit te bereiken zijn twee extra gewichten met een totale massa lllextra = 50 kg bevestigd, die 
zich zo laag mogelijk (op hextra = -0.45 m) in de machine bevinden. Hiermee is stabiliteit 
verzekerd: hm.m.p. = 0.086 m (zie Bijlage E). 

6.2 Constructie extra gewicht 

De z-lagering van de machine geschiedt met behulp van luchtlagers, die voorgespannen zijn 
met een c-constructie. Deze c-constructies bewegen mee met de sledes. Om voldoende ruimte 
hiervoor vrij te laten is gekozen om aan het frame twee identieke aluminium subframes te 
koppelen. Aan een subframe wordt vervolgens de constructie voor het extra gewicht bevestigd 
(zie Bijlage F). De constructie is opgebouwd uit aluminium kokers en platen om zo het 
massamiddelpunt van de machine zo laag mogelijk te krijgen zonder dat het totale gewicht te 
zwaar voor de luchtveren wordt. De benodigde massa van 25 kg per kant wordt geleverd door 
een aantal stukken stripstaal, die op elkaar gedrukt worden door twee draadeinden. In de 
aluminium schetsplaat waar de stalen strippen in ophangen is een zaagsnede gemaakt om 
uitzettingsverschillen te kunnen opvangen. 
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7. Conclusie 

Er is een systeem ontworpen, dat machinekantelingen onderdrukt door het toepassen van een 
elektronische regeling. Informatie omtrent de kantelingen q> en \jl krijgt de regeling door 
verschilsignalen van drie contactloze inductieve sensoren te meten. 
Deze signalen worden via de regeling teruggekoppeld naar een mechanisme met 
duikspoelactuatoren, dat de compenserende momenten levert. 

Door toepassing van een hulplichaam met sprieten blijft de trillingsisolatie in horizontale en 
verticale richting nagenoeg intact. Bodemtrillingen in rotatierichting, met een typische 
frequentie van 15 Hz, worden geïsoleerd door het regelsysteem zo in te stellen, dat het een 
bandbreedte heeft van 10 Hz. Het systeem is dan nog snel genoeg om de sledebewegingen bij 
te houden. 

Vermogensdissipatie wordt geminimaliseerd door het toepassen van een overbrenging en door 
het optimaliseren van de afinetingen van de duikspoelactuatoren met behulp van een model dat 
rekening houdt met lekfluxen. De uiteindelijke gemiddelde vermogensdissipatie bedraagt 1 W 
per actuator. 

De constructie is relatief eenvoudig en bestaat uit onderdelen, die gemakkelijk te fabriceren zijn 
met draaien, frezen en/of boren. Verder wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van 
bevestigingspunten van het reeds bestaande onderstel, waardoor implementatie van het systeem 
zonder ingrijpende aanpassingen kan gebeuren. 
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Bijlage A: Samenstellingstekening hulplichaam 
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Bijlage B: Samenstellingstekening hefboomgedeelte 

-------------------·-·-----·-·---~-------- -·----------------- -

----- --------- -----·-·------~ 

A A 

Figuur B.1 Bovenaanzicht van het hefboomgedeelte 
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Figuur B.2 Doorsnede van het hefboomgedeelte 
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Bijlage C: Formules voor magnetische geleidingen 

a w 

Grh = j J T · d y · dx. =-
o 0 

b "' 

Veldlijnenverloop in een 
recht hoef... 

J.'• •W• 0 
~ b 

Veldlijnenverloop in een 
cilindersd1il. 

Ge 5 = f f :;: · d y · J r = ;i~w · in !vo. ( ~ in rad.) 

~o 

I( x) V( x) * G( x) 

Ghc = ~ 
iC 

b ...., 

aw 

I =11~. n:· x 
0 0 

Veldlijnenverloop in een halve 
cilinder met linea~r verlopende 
potentiaal. 

X. [ d Uo • W • \l.o 2-ä. . Vo • c y · x = T:-;:r 

Veldlijnenverloop in een 
serieschal-.eline van een recht
hoel-. en een ~wart cilinder. 

Ger = fj Y• . cly . Jy 
(a • ~- r} 

b w b ) 
Z·)/'o ·W )n(a. +- ~2.·r)j = 2.·,t'a· }n.(1•~-~ 

0 ;r; " 
00 
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Bijlage D: MAPLE-model van het magneetcircuit: 

Inwendige geleiding van de magneet 
> Am := pi/4*(DmuA2-DmiA2): 
> Vm := pi/4*(DmuA2-DmiA2)*Lm: 
> Gm := Br*Am/(HcB*Lm): 

Geleidingen van de externe lekjluxen: 
>Gel := uO*(Dmu + Dmi): 
> Ge2a := u0*T*pi*Dmu*2/(Dmu-Dpl): 
> Ge2b := uO*Dmu*ln((Lm+2*T)/Lm): 
> Ge2 := (2/Ge2a + l/Ge2b)A(-l): 
> Ge3a := 2*u0*Dmu*ln(l+pi*(Dpl-Dmi)/(4*(Dmu-Dpl))): 
> Ge3b := u0*Dmu*ln((Lm+2*T+(Dpl-Dmi)/2)/(Lm+2*T)): 
> Ge3 := simplify((2/Ge3a + l/Ge3b)A(-l)): 
> Ge := Gel+Ge2+Ge3: 

Geleidingen van de interne lekjluxen: 
>Gil := 2*u0*Dc*ln(l+pi/2*(Dmi-Dc-2*Lg)/(2*Lg)): 
> Gi2 := u0*(Dc+Lg)*ln(l+pi*(Dmi-Dc-2*Lg)/Lg): 
> Gi := Gil+Gi2: 

Geleiding van de luchtspleet: 
> Vg := 3.14*((Dc+2*Lg)A2-DcA2)*T/4: 
> Gg := uO*pi*(Dc+Lg)*T/Lg: 

Geleiding van het ijzercircuit: 
> LFe := 2*(Lm+T)+(Dpl+Dmi-Dc)/2: 
> AFe := pi*DcA2/4: 
> GFe := BFe*AFe/(HFe*LFe): 

Herleiden van het magnetisch netwerk: 
> Gl := Gm+Ge: 
> G2 := (l/GFe+l/(Gg+Gi) )A(-1): 
> phiO := Br*Am: 

Flux door het ijzerciruit: 
> phi2 := G2/(Gl+G2)*phi0: 

Flux door de luchtspleet: 
> phig:= Gg/(Gg+Gi)*phi2: 

Flux, die de magneet levert afhankelijk van de belasting: 
> phim := (Ge+G2)/(Gm+Ge+G2)*phi0: 

Magnetische veldsterkten in respectievelijk luchtspleet, centrale gedeelte en bovenplaat: 
> Bg := phig/(pi*(Dc+Lg)*T): 
>Be := phi2*4/(pi*DcA2): 
> Bpl := phig/(pi*Dc*T): 

Kentallen magneetprestatie: 
> Bm := phim/Am: 
> Hm := (phiO-phim)/(Gm*Lm): 
> BH ·= Bm*Hm: 
> kb := Bm/(uO*Hm): 

Verlies/ actoren 
> p := phiO/phig: 
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> q := (phim*Gg)/(phig*Gm): 

Kental c: 
> c := Bg*Bg*Vg: 

Constanten invullen in vergelijkingen: 
> con := {Dmu=72,Dmi=38,Lm=8,Br=l.2,HcB=815000,BFe=l.6,HFe=3000, uO 
4*3.14*l*le-7,pi=3.14}: 

> Bgvgl:=subs(con,Bg): 
> Bcvgl:=subs(con,Bc): 
> Bplvgl:=subs(con,Bpl): 
> BHvgl := subs(con,BH): 
> kbvgl := subs(con,kb): 
> pvgl := subs(con,p): 
> qvgl := subs(con,q): 
> cvgl := subs(con,c): 

Variabelen invullen in vergelijkingen: 
>var := {Dpl=68,T=8,Dc=31,Lg=3}: 

Uitkomsten veldsterkten: 
> Bcnum := evalf(subs(var,Bcvgl),3); 

Bcnum := 1.50 

> Bgnum := evalf(subs(var,Bgvgl),3); 

Bqnum := 1.16 

> Bplnum := evalf(subs(var,Bplvgl),3); 

Bplnum := 1.28 

Uitkomsten prestatie-kentallen magneetcircuit 
> Vgnum := evalf(subs(var,Vg),3); 

Vgnum := 2560. 

> BgVg := Bgnum*Vgnum; 

BgVg := 2969.6 

> BHnum := evalf(subs(var,BHvgl),3); 

BHnum := 243000. 

> kbnum := evalf(subs(var,kbvgl),3); 

Jcbnum := 1.38 

> pnum := evalf(subs(var,pvgl),3); 

pnum := 3.52 

> qnum := evalf(subs(var,qvgl),3); 
> 

qnum := 1.26 
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Uitkomst kental c: 
> cnurn := evalf(subs(var,cvgl),3); 

> restart: 
> 

cnum := 3520. 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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Bijlage E: Bepaling verticale positie m.m.p. 

In appendix IV.2 van [Vermeulen,1996] is de verticale positie van het m.m.p. bepaald. Door 
het herontwerp van de kantelonderdrukking zijn er veranderingen opgetreden. Hieronder volgt 
een recente berekening van hmmp.· Onderdelen, waarvan de massa gemeten is zijn aangegeven 
met·, de rest zijn schattingen. 

N 

"' ..c: 

r
..c: 

"' ..c: 
Il 
.... 

..c: 

"' ..c: N 
..c: 

(") 

..c: 

Figuur E.1 Vooraanzicht CMM met posities van de m.m.p.-en van de componenten 

Componenten hi fml mi fkgl 
1 pinole + lagering, taster 0.52 4 
2 platform, axiale z-lagering +ondersteuning, z- 0.30 30 

aandrijving 
3 ondersteuningsbalken+ lagering, hulplichamen, 0.30 30 

geleidingsbalk + lagering 
4 voorspanframe voor z-lagering 0.17 2 
5.1 Tafel 0.17 120 
5.2 frame· 0.11 32 
5.3 Subframe 0 10 
6 produkt + opspanmiddelen 0.30 10 
7 extra massa -0.45 50 

mtot 288 
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De verticale positie van het massamiddelpunt hm.m.p. van alle componenten wordt gegeven 
door: 

h =-
1
-· ~(m.· h.) = 8.6· 10-2 m 

m.m. p. L..J 1 1 
(E.l) 

m1o1 i=I 
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Bijlage F: Samenstellingstekening extra gewicht 

/ onderkant 
-~~--------------------~_._-.----L- frame 

-

.___--1:®.: ........ J~: .......... .J.~: ........... :~.: .......... :~: .......... .-.~-1-------~---L..-- subframe 
.----------------------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1-~ 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
~----------------------~ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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1 

1 

1 
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1 
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1 
1 

1 

1 
----------------------~ 

Figuur F.1 Vooraanzicht van constructie extra gewicht 
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Figuur F.2 Zijaanzicht van constructie extra gewicht 
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