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• 
Voorwoord. 

Dit Is het elndverslag van de werkzaamheden ultgevoerd In hat kader van de afronding 
van de tweede fass ontwerpersopleiding "Computer Gesteund Ontwerpen en Fabriceren 
van Discrete Produkten" van het Instltuut Vervolgopleidingen van de Technlsche Univer
sltelt te Eindhoven. 

Dewerkzaamheden zijn uJtgevoerd bij de firma Pelt & Hooykaas B.V. te Helmond in nauwe 
samenwerking met de faculteJt Werktuigbouwkunde, vakgroep Produktletechnologie en 
Autornatissring, groep Meettechniek. 

De begeleiding vanult de Technische Universitelt Eindhoven is verzorgd door Prof. Dr. Ir. 
A.e.H. van der Wolf en Dr. Ir. P.H.J. Schellekens. Binnen Pelt & Hooykaas was de 
begelelding In handen van Ir. M.G.M. Lammers. 

Mljn dank gaat uit naar de begeleiders; de medewerkers en studenten van de meetkamer; 
direktieleden, medewerkers en stagialres van Pelt & Hooykaas en verder aile belangstel
lenden die mlj tljdens het ultvoeren van hat onderzoek voorzlen habben van steun en 
advlezen. 

Jande Nijs, 
augustus, 1989. 

II 



• 
Opdrachlomschrijving. 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, 
FACULTIET DER WERKTUIGB:lUWKUNDE, 
VAKGROEP PROIXJC:l'IETECHNOLOOIE EN -AU'l'C&TISERIOO. 

Opdracht tweede 1aar AIQ-opleiding: Ir. J.F.C. de Nijs. 

Hooglerpr: Prof. Dr. Ir. A.C.H. van der Wolf. 

Begeleiders: Dr. Ir. P.H.J. Schellekens, 
Ir. M.G.M. LaJllners. 

Titel: cntwerp, bouw en meettechnische oontrole van een 
3D-meetmachine, type portaalconstructie. 

Opdrachtomschrijving: 

cntwerp en bouw een 3D-meetmachine op basis van het eisenpakket ~ls 
samengesteld door de firma Pelt en Hooykaas 'IN, Helmond. Deze elSen 
liggen met name op het v lak van snelheid, versnellingen, 
posi tioneernauwkeurigheid en het dynamische gedrag van de constructie. 
De machine moet met relatief hoge snelheden (0.2 m/sec) en relatief 
hoge versnellingen (0.5 m/sec2

) door het meetvolume kunnen bewegen. De 
resolutie moet hierbij kleir..er dan lJtm zijn. Met betrekkirJg tot de 
dynamische eigerascbappen dient speciaal gelet te worden op de 
stijfbeid en de masaa van de sehele constructie in verband met de 
eigenfrequent1es (laagste eigenfrequentie ) 20 Hz). 

Voer na de bouwfase oontroles ui t met betrekking tot bet dynamiscbe 
gedrag (modale analyse) en de meettechni.sche kwaliteiten 
(afnamecontroles ed.) van de machine. 

Hat doel is bet opdoen van kennis en ervaring op relevante technische 
gebieclen, wat binnen Pelt en Hooykaas later weer gebruikt kan worden 
voor de constructie van andere mach.ir18s. 

fk1 ~ rIJ-t IIV ~ 
Prof. Dr. Ir. van der Wolf. Dr. r. Schellekens. 

Ir. LaJrmers. 
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• 
Samenvatting. 

Voor geometrische controle van werktuigbouwkundige produkten wordt vaak een 3D
meetmachine ingazet. Deze machines zijn In staat om relatief snel en met een lage 
onnauwkeurigheid (maximaal enkele micrometers) de afmetingen van werktulgbouwkun
dige produkten te controleren. 

Deflrma Pelt & Hooykaas B.V.ls In 1985 gestart, in samenwerklng met de T.U. Eindhoven, 
met de constructie en bouw van een 3D-meetmachine. Op basis van 3 afstudeeropdrach
ten is in september 1988 begonnen met het uitwerken van berekeningen (statisch en 
dynamisch) en schetsen tot een fysieke werkelijkheid. 

Bij de constructie Is speciale aandacht besteed aan: 

- de Jaagste mechanische eigenfrequentles van het systeem (vooral met betrekking tot 
de aandrijvingen, het contragewicht en de massa van het portaal). 

- de meettechnlsche prestaties. 

De gerealiseerde constructle Is een portaalrobot met een hoge geleiding in de X-richting. 
Voor de aandrijvingen is gekozen voor transrolspindels, die direkt gekoppeld zijn aan een 
servogelijkstroommotor (schijfanker). Gebruik van een transrolaandrijving in Z-richting, 
maakte hat gebruik van een contragewicht overbodig: het gewicht van de Z-plnole wordt 
gebruikt als voorspanning voor de transrolmoer. 

De massa van hat portaal (bewegende delen) wordt beperkt door: 

- het uithollen van bewegende granieten onderdelen (V-traverse, Z-pinole). 
- construeren in aluminium (V-slade, steunpilaar). 
- construeren In plaatmateriaal (X-slade, Y-slade). 
- het overbodig zijn van het contragewicht. 

De (meettechnisch belangrijke) ontkoppeling van de beweglngen van de aandrijvingen 
loodrecht op de bewegingsrichting (siingering en doorzakking van de spindel) en de 
beweglngen van de slades (die de nauwkeurig geslepen geleidingen volgen) Is gereall
seerd door toepasslng van harmonlcabussen. 

Het resultaat zaI zijn dat de machine: 

- een laagste mechanische eigenfrequentie boven de 20 Hz zaI hebben. 
- door veelvuldig gebruik van aluminium licht (de massa van de bewegende delen zal 

ongeveer 220 kg zijn) maar tegelijk oak temperatuurgevoelig is (uitzetting). 
- onder minder goad geconditioneerde omstandighaden gecorrigeerd moetworden voor 

temperatuurseffecten. Hiervoor zljn in zowel de X-geleiding als de Y -traverse extra gaten 
geboord waarin temeperatuursensoren gemonteerd kunnen worden. 

De besturing van het gehele systeem zal gaan plaatsvinden met twee computers: 

1 Een computer voor tijdkrltische besturingstaken op machineniveau. Deze computer 
staat in het frame van de machine, zo dicht mogelijk bij de te controleren componenten. 

2 Een computer voor het draalen van het meetpakket, het generen van meatprogramma's 
en het verzorgen van communicatie met off-line geplaatste systemen. Dit is de computer 
buiten hat frame, achter welke de operator plaats kan namen en commando's voor de 
machine kan ingeven. 

Naast C.N.C.-mode, is de machine oak mat de "hand" Ooy-sticks) te besturen. 

Door de voortgang van het project is de constructle nog niet geheel opgebouwd en getest. 
Ook de hardware en de software moeten nog in belangrijke mate germplementeerd 
worden. 
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belastlng van de X-gelelding. 
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versterking van de posltielus. 
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doorzakking. 
de weg die onder h wordt afgelegd. 
de weg die onder t2 wordt afgelegd. 
vertragingstijd tussen het bereiken van het 
meetpunt en het begin van afremmen. 
tljd nodig om af te remmen van meet-
snelheid naar 0 m/sec. 
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vertraglngscommando en het werkelijk 
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hoekverdraaling om de X,V,Z-as. 
lineaire ultzettlngscoefficlent. 
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• 
• Hoofdstuk 1: Inlaldlng. 

In 1985 is de firma Pelt & Hooykaas B.V. (in het vervolg P&H). met name de afdeling Micro 
Engineering (ME) van P&H. een samenwerkingsverband aangegaan met de Technische 
Unlversltelt Eindhoven (TUE). De afdeling ME van P&H houdt zich bezig met het ontwik
kelen en bouwen van machines op klantspeclficatie voor de precisie-meettechniek. Het 
doe! van dlt samenwerklngsverband Is om door constructie en bouw van een CNC-ge
stuurde drie dimenslonale meetmachlne (3D-meetrnachine). kennls en ervaring op te 
doen in de relevante vakgebleden. Deze kennis en ervaring kan dan gebrulkt worden bij 
het ultvoeren van andere projecten. 

CNC-gestuurde 3D-meetmachines zijn robots die In de werktulgbouwkunde vaakworden 
toegepast om snel en met een lage onnauwkeurigheid (rnaxlrnaal enkele micrometers) 
werktulgbouwkundlge produkten te controleren op geometrische afwljkingen. Aangezlen 
deze constructies drie (meestal carthesisch) bewegende assen hebben, worden hoge 
eisen gesteld aan zowel het ontwerp als aan de bewerkingsnauwkeurigheid van de 
onderdelen. 

In 1986 is een baslsontwerp voor een (ten opzichte van bestaande machines) snelle en 
nauwkeurlge 3D-meetmachine gerealiseerd op basis van (quasi-)stalische beschouwln
gen [Terken, 1986]. Vervolgens is het theoretlsche dynamische gedrag van dlt basls
ontwerp bestudeerd. omdat bij bestaande constructies onnauwkeurigheden aangetroffen 
werden. die het gevolg waren van resonanties. veroorzaakt door in- en ultwendige 
trillingsbronnen [De Nijs. 1987]. Ult deze studie bleek dal met name de aandrijvingen en 
het contragewicht !age rnechanische elgenfrequenties veroorzaken. Het onderzoek is 
hlerop voortgezet met een studie naar constructlemogelljkheden voor geschikte aandriJ
vingen en voor een balanceersysteern voor de Z-pinole (Slot, 1989]. 

Het doe! van deze opdracht is om op basis van de drie voorafgaande studies. een 
3D-meetmachlne te reallseren die aan het elsenpakket voldoet zoals dlt is opgesteld door 
P&H. Aan deze constructle kan dan gemeten worden in hoeverre berekeningen en 
aannames, die orntrent de constructie zijn ultgevoerd, met de fysieke werkelljkheid 
overeenstemmen. 

In dlt versiag worden in hoofdstuk 2 eerst de gEMllste speclficaties genoernd. Op basis 
van de samenstellingstekenlngen, die blj dit verslag gevoegd zljn. wordt dan vervolgens 
de constructle besproken. Hoofdstuk 3 geeft de geplande opzet van het besturingssys
teem voor de machine. In een aparte paragraaf word! bovendien ingegaan op de afsteiling 
van de gebrulkte PID-regelaar. Hoofdsluk 4 gaalin op enkele belangrijke meettechnische 
aspecten van de gerealiseerde machine. Op basis van de hoofdstukken 2 tot en met 4 
worden in hoofdstuk 5 aanbevellngen gedaan voor de voortzettlng van het project en de 
verbetering van de constructie. Het verslag word! beslolen met een aantal conclusies In 
hoofdstuk 6. 

In de lekst word! herhaaldelijk naar bljlagen verwezen, die aehter In het verslag zijn 
opgenornen. Verwijzlngen naar de alfabetisch gerangschikte literatuurtijst zljn van de 
vorm: auteur Gaar) of [auteur. jaar]. 



• 
• Hoofdstuk 2: De gereallseerde constructie • 

• 2.1 De speclflcatles. 

Op basis van de resultaten van de afstudeeropdrachten van Terken (1986) en De Nljs 
(1987) en de wensen van P&H, zijn voor de afstudeeropdracht van Slot (1989) en deze 
eindopdracht de volgende specificaties opgesteld: 

- Afgezien van frequenties als gevolg van trillingsdemping, moet de laagste mechanlsche 
elgenfrequentle van de machine boven 20 Hz liggen. 

- Met betrekklng tot de snelheden wordt geiist: 
- Ijlgang: 200 mm/sec (Z-as: 100 mm/sec). 
- meetsnelheid: O!: 10 mm/sec. 
- het nlet constant zljn van de meetsnelheid (als gevolg van regelaktles) mag geen 

grotere dynamlsche meetfouten opleveren dan ± 1 p.m (eenparigheidseis). 

- Met betrekking tot de versnellingen wordt geelst: 
- maxlmale versnelling: 500 mm/sec2• 
- minimale versnelling: 1 mm/sec2. 

- Positloneren: 
- nauwkeurigheid: ± 1 .um; 
- te bereiken In maximaal: 1 sec; 
- vanaf een snelheid van: 100 mm/sec; 
- klelnste verplaatslng: 1 .um. 

- Meetbereik: 
- X-rlchting: 950 mm. 
- V -rlchtlng: 650 mm. 
- Z-richtlng: 550 mm. 

Aan de hand van dit eisenpakket en berekenlngen en schetsen van Slot (1989) Is de 
constructie gereallseerd, die In de volgende paragrafen besproken wordt. 

2.2 De globale opbouw. 

De uitklap A4 op de a1ler1aatste pagina van dit verslag geeft de globale opzet van de 
constructie van de 3D-meetmachlne. Voor de loop van het verhaal Is het handlg om deze 
tekening erbij te houden In verband met de gebrulkte terman. 

De gereallseerde machine Is een portaalmachine met een verhoogde geleidlng In X-rich
tlng. Dit Is gunstlg voor zowel de dynamica als de meetnauwkeurigheid van de machine 
terwijl de bereikbaarheid van de meettafel redelljk blljft. De gehele machine Is geplaatst 
op trillingsdempers waardoor de constructie een laagste elgenfrequentie krijgt van 1,5 
Hz In Z-richtlng en 3 Hz In X- en V-richting. Het grondbed, de consoles en de X-geleiding 
(niet bewegende delen) zljn gemaakt van granlet; over de manier waarop deze zijn 
verbonden, wordt Ingegaan In bljlage 81.1. 

Over de X-geleidlng beweegt de Ouchtgelagerde) X-slede. Aan de X-slede Is de V-traverse 
(granlet) bevestlgd waarover de Ouchtgelagerde) V -slede beweegt. Aan het uitelnde van 
de V -traverse Is een lichte aluminium steunpilaar geplaatst ter ondersteuning van het 
portaal. In de V-slede wordt de Z-pinole luchtgelagerd opgehangen. Aan de onderzijde 
van de Z-plnole wordt de tastkop bevestigd. 

De plaatslng van de drle aandrijvingen Is zodanig gekozen dat het aan te drijven onderdeel 
zo dicht mogelijk bij zijn massamiddelpunt wordt aangedreven. De linialen zjjn zo 
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• • 

geplaatst dat ze zo dicht mogeIijk bij de tasterpunt zitten (Abbe-principe). zonder de 
stabiliteit van de servo-regaling In gevaar te brengen. 

In drie volgende paragrafen wordt de gereallseerde constructie besproken aan de hand 
van 3 sarnensteilingstekeningen. 

2.3 X-slede en X-aandrijving (88702().150). 

Het linker aanzlcht geeft een doorsnede van de X-slede en X-geleldlng. vlak voor de 
V-traverse. De X-slede Is een constructle die voor een belangrijk gedeelte Is opgebouwd 
uit plaatstaal. Over construeren In plaatmaterlaal en hoe dit gedaan is voor de X-slede 
wordt verwazen naar bijlagen 61.2 en 61.3. 61jlage 61.4 geeft een beschouwing over de 
verbinding van de X-slede aan de Y -traverse. 

In het rechter aanzicht is te zien hoe de X-slede wordt aangedreven. De via een flexibele 
koppeling (34) rechtstreeks aan de servomotor gekoppelde transrolsplndel is geplaatst 
tussen 2 hoekcontactlagers. Daze hoekcontactlagers worden voorgespannen met een 
harmonicabus (10). Op de spindel bevinden zich twee moeren' De harmonlcabus (29) 
zorgt ervoor dat de twee moeren zodanlg tegen elkaar voorgespannen worden dat de 
constructie spelingsvrij is zonder de wrijving onnodig hoog te rnaken. Aan daze har
rnonicabus is een bus met gatschamieren (27) vastgemaakt. Daze bus zorgt voor de 
ontkoppellng tussen de (ongewenste) beweglngen van de X-spindel Qn Y-. Z-, {J-. 
r-richtlng) en de beweglngen van de X-slede over de (nauwkeurig geslepen) X-geleiding. 
De flens (26) die aan de bus met gatschamieren vastzlt zorgt voor de verbinding van de 
bus met gatschamieren en met de X-slede. 

Orndat de X-geleiding met hoge nauwkeurigheld aan de zljkanten geslepen is (rechtheld 
1 ,um en parallelliteit 2,um). Is in de Y-richtlng gekozen voor een overbepaalde lucht
lageropstelling. Deze lagers moeten namelijk de dynamisch zeer gevaarlijke draaiing van 
de X-slede rond de Z-as opvangen. Vandaar dat de stljfheid In deze richtlng zo hoog 
mogelljk is gemaakt. In Z-richting is voor een statlsch bepaalde lageropstelling gekozen: 
boven twee lagers. die voorgespannen worden door een (verend opgehangen) lager aan 
de onderzljde. De luchtlagers worden geborgd door een koperen drukstukje tegen de 
schroefdraad van de kogelkopbout (waarmee het lager in de constructle is bevestlgd) te 
drukken. 

De constructle die het onderste lager draagt (60) is een stllve. ult plaatrnateriaal gemaakte 
constructie, waaraan ook de meetkop (56) Is bevestigd. 

2.4 De Y-slede (88702().70). 

Het principe van de Y -aandrljving Is gelljk aan dat van de X-aandrijving. De met hoekcon
tactlagers (11 en 23) gelagerde Y-splndel (14) wordt voorgespannen door een harmonl
cabus (32). De door een harmonlcabus (17) spellngsvrij en wrijvingsarm voorgespannen 
transrolmoeren (18) zijn via een bus met gatschamleren (19) en een fiens (56) aan de 
Y -slede verbonden. De Y -slede Is een "doos"-constructie uit plaatmaterlaal (drie mHlimeter 
dlk aluminium plaat (kwallteit 57S. halfhard); zle bljlage 61.5) waartegen de luchtlagers 
bevestlgd zljn in aluminium proppen. Orndat de "doos" op stljfheld is geconstrueerd.levert 
constructie in aluminium geen gewichtsbesparlng op ten opzlchte van een constructie In 
(1 mm dik) plaatstaal. De voordelen van het gebrulk van 3 mm dikke aluminium plaat zijn: 

- Plooilng als gevolg van lassen is sterk afhankelljk van de plaatdikte; hoe dlkker de plaat 
hoe mlnder de plooiing. PJooiing is ongewenst orndat: 
• de bovenzijde van de Y -slede ook dienst doet als zlchtvlak. 
- het aanlelding kan geven tot stljfheidshysteresls (bij belasten worden eerst de plooien 
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Figuur2.1: 
Bovenaanzicht 

van de "sandwich"
constructie om 
I-pinole in de 

Y-s/ede te hangen. 

• • • 

glad getrokken (gebled van lage stljfheld)) . 
• De hoge warmtegeleldlngscoemcient van aluminium zorgl voor een goade warmteaf

voer tijdens hat lassen waardoor spannlngspleken a1s gevolg van afkoelen lager IIggen 
dan biJ gelaste stalen constructles . 

• A1s eenmaal door de oxldehuld van het aluminium gebroken Is, dan kan met een vee! 
lagere warmte-Inbreng dan blj staal gelast worden. Hierdoor zljn de restspannlngen als 
gevolg van het lassen vee! lager (spannlngsvrij gloelen zaI echter toch noodzakelijk 
blljven om vormveranderlngen In de tljd te voorkomen). 

De lagerconflguratle Is In aile richtlngen rr -en Z-richtlng) overbepaald gekozen. Dit was 
weer mogelljk door hoge rechthelds- en parallelliteitseisen aan de V-traverse te stellen. 
Er zullen tests uitgevoerd gaan worden om te controleren of de overbepaaldheld geen 
nadellge effecten heeft op de meetnauwkeurlgheld van de machine. 

De ophanging van de Z-pinole in de V-slede wordt in de volgende paragraaf besproken. 

2.5 De V-slede en de Z..aandrijving (88702G-60). 

In dit aanzlcht is te zlen hoe de krachten, die werken op de V-slede (versnellingen In X
en V-richting) overgebracht worden op de V-traverse. Zoals In bljlage 81.5 Is betoogd, is 
de V -slede niets anders dan een wat vreemd gevormde aluminium doos, die aan de 
bovenzijde (17), In het midden (61. 62) en aan de onderzljde (60) "deksels" heeft. A1s door 
een versnelling (of vertraglng) een kracht op de z-motor komt. dan zaI de kracht via de 
zljvlakken overgebracht worden op de luchtlagers van de V-slede. 

Op het "deksel" aan de bovenzljde van de V-slede (17) Is een constructle met gatschar
nleren gemonteerd die de Z-motor (3) In twee onafhankelijke rlchtlngen kan laten roteren 
t.o.v. de Z-pinole. Om de Z-motor ook In X- en V-richtlng uit te kunnen rlchten t.o.v. de 
Z-splndel, Is het lagerhuls (49) aan de achterzljde voorzlen van een schuifpasslng. Door 
nu de Z-p/nole (20) omhoog te drukken, zaI de buls (19). die een passlnggat heeft, over 
de achterzljde van hat lagerhuls schuiven. Vervolgens wordt de motor (3) met de 
motorplaat (5) vastgezet. Hiermee Is de motor-as ultgericht t.o.v. de Z-splndel. 

Aan de motorplaat (5) bevlndt zlch het lagerhuls (49) met hat hoekcontactlager (13). Het 
lager wordt op voorspannlng gehouden door de massa van de Z-pinole. Door dit lager 
steekt de Z-splndel (23) met de transrolmoer (54). De transrolmoer wordt spellngsvrij 
gehouclen door de massa van de Z-plnole die via de buls (19), flens (22), de bus met 
gatschamieren (18) (ontkoppeling van ongewenste vrijheldsgraden) en flens (14) aan de 
transrolmoer hangl. 

De Z-plnole Is In de V -slede gehangen met twee "sandwlch"-constructies (zle bljlage 81.2). 
FIguur 2.1 Is hat bovenaanzlcht van een van die "sandwlch"-constructies. 
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Zoals In flguur 2.1 te zien is, gasn de werklijnen van de luchtlagers door een punt. Als nu 
door aandrijf- en/of meetkrachten, een moment om de Z-as op de Z-plnole ontstaat, dan 
kan deze luchtlagerconfiguratle vanwege het principe van de gebrulkte luchtlagers 
waarschijnlijk voor Ideine hoekverdraallngen nlet voldoende terugstelmornent opbrengen 
am Ideine hoekverdraaiingen tegen te werken. Er ontstaat een stuk ''VriJe slag". hysteresis. 

Getest gaat worden, in hoeverre deze ''\/rije slag" de meetnauwkeurigheld beinvloedt. Als 
de effecten meetbaar zljn, dan zaI de bovenste "sandwich" vervangen worden door een 
gewijzlgde welke te zlen Is In flguur 2.2. 

Crndat in flguur 2.2 de werklijnen van de luchtlagers nlet door een punt gasn. is deze 
constructie wei In staat am een wrlngend moment tegen te werken. A1s beide 
"sandwiches" vervangen zouden worden door constructles als in flguur 2.2. dan kunnen 
er als gevolg van vervaardlgingstolerantles verschillen ontstaan in de IIgging van de 
snijpunten van de werklijnen van de luchtlagers. Oil heeft een extra wringend moment op 
de Z-plnole tot gevolg waardoor het loopvlak van de luchtlagers van vorrn kan veranderen. 
Verder is het aan te bevelen am voor de gewijzigde "sandwich" vier lagers te nemen met 
dezelfde diameter omdat luchtdrukveranderingen bij gebruikvan lagers met verschillende 
werkoppervlakken een standverandering van de Z-pinole tot gevolg heeft. A1s de opper
valkte van elk lager gelljk Is. Is dat nlet het geval. 

Asn de onderzijde van de Z-pinole wordt de PH9 tastkop gehangen. Hlervoor is een 
constructie ontwikkeld die besproken wordt In bijlage 2. 
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• 
• Hoofdstuk 3: De besturing van de machine. 

• 
• 3.1 Eisenpakket. 

De besturing van de machine moet aan een aantal elsen voIdoen: 

1 De machine moet met een joy-stick bestuurd kunnen worden. 
2 De machine moet in CNC-mode een programma uit kunnen voeren. 
3 De machine moet via een leerprogrammering CNC-programma's kunnen genereran. 
4 De machine moet off-line geprogrammeerd kunnen worden. 
5 De machine moet kunnen meten terwijl de computer rekent en omgekeerd. 

Punt 1 behoeft geen nadere ultleg: vee! metingen worden In de meetwereld ultgevoerd 
met de "hand" Ooy-stick). Punt 2 wordt ook op aile huldige generaties van CNC-gestuurde 
30-rneetmachines toegepast en is noodzakelijk om bljvoorbeeld meerdere produkten 
snel en efficlint te kunnen meten. Punt 3 wordt vaak toegepast a1s er een nleuw produkt 
garneten moetworden: met de joy-stick worden de te verrichten handelingen voorgedaan 
en deze worden vervolgens door de computer, die aan de machine vast zit, omgazet In 
een CNC-programma. Punt 4 is op dit moment sterk In opkomst: hierblj wordt de machine 
niet meer geprogrammeerd op de werkplek maar bljvoorbeeld van achter een bureau in 
een kantooromgeving. Punt 5 is van belang vanwege het feit dat voor het meten van 
complexe geometrie8n vaak vee! rekencapaciteit nodlg is. Het rnerendee! van de huldige 
generatie meetmachines is nlet in staat om tljdens hat rekenen ook nog besturlngstaken 
ult te voeren waardoor tijdens het rekenen het meten stop gazet moet worden. Oit heeft 
tot gevolg dat er kostbare tijd verspUd wordt door stUstand van de machine. 

3.2 De opzet van hat besturingssysteem van de machine. 

Figuur 3.1 geeft een overzicht van de opzet van het besturlngssysteem van de machine. 
Zoals In flguur 3.1 te zlen Is, worden voor de besturlng twee computers gebruikt. 
Computer 1 houdt zich prlmalr bezig met (vaak tijdkrltlsche) besturlngstaken op machine
nlveau. Aile hard- en software om daze taken uit te voeren Is gefnstalleerd op daze 
computer. Om de bekabeling vanaf de machinecomponenten naar de computer zo kort 
rnogeIljk te houden, Is computer 1 In het frame geplaatst. Computer 2 bevindt zich bulten 
het frame. Achter deze computer kan de gebruiker plaats nemen om de besturlng van de 
machine ult te voeren. Vanult daze computer kan: 

- met off-line geplaatste systemen gecommuniceerd worden. 
- on-line geprogrammeerd worden. 
- hat 30-meetpakket gedraald worden. 
- machinetaken getest worden. 
- enz. 

Om de werking van hat in figuur 3.1 geschetste systeern te beschrljven, wordt in de 
volgende paragraaf een meetcyclus beschreven. 

3.2.1 Een meetcyclus. 

De gebrulker neemt plaats achter computer 2. On-line wordt een meetprogramma 
gamaakt (of er wordt een off-line gemaakt programma opgeroepen). Het aangernaakte 
(of opgeroepen) programma bevat informatie voor het 30-meetpakket over de hoeveel
held In te nemen meetwaarden en de basisvormen die gemeten gaan worden. Is het 
programma gereed, dan wordt het verzonden naar computer 1. Daze laadt hat program
ma in de buffer voor de CNC programma's. 

Op commando van computer 2, gaat computer 1 hat meetprogramma regel voor regel 
ornzetten in commando's in hat formaat van de besturlngskaart voor de aandrljvingen: 
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tasterhouder taster meetlinlalen eindschake- motoren 
(PH9) (TP2-5W) (RSF) laars (Baumer) (PMI) 

IEEE488 counters en latches besturingskaart versterkers 
(Keithley) (SEC-PC) (Galil) - I"'- (ELMO) 

controle- en decoderings-software 
~ f-

joy-sticks 
(Turbo Pascal) (Perk) 

~11_i. 
meetwaarden- IEEE488 buffer voor CNC 

buffer (Keithley) programma's 

••• ·j.ili2s.,.i·0s.·E •• 
IEEE488 r-

j;i~0f.0 (Keithley) 

controle-software (Turbo Pascal) en 3D-meetpakket 

gebruiker netwerk 

de machine beglnt te bewegen. A1s op een gegeven moment een meetpunt bereikt wordt, 
geeft de taster een signaal. Op dat signaal worden de linlalen uitgelezen en de meetwaar
den in een buffer gezet. Aan computer 2 wordt medegedeeld dat de meetwaardenbuffer 
niet meer leeg is. Computer 21eest vervolgens de meetwaarde uit de meetwaardenbuffer. 

A1s computer 2 voldoende meetwaardes heeft, zal begonnen worden met het rekenen. 
Terwijl computer 2 rekent zal computer 1 gewoon doorgaan met meetwaardes In de 
meetwaardebuffer te plaatsen. A1s computer 2 klaar Is met rekenen, dan zal computer 2 
de meetwaardenbuffer weer zover leeg lezen als nodig voor de volgende rekensessle. 
Op deze wijze kan de machine rekenen tijdens het meten. 
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Formule 3.2.1 
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De controle- en decoderingssoftware die op computer 1 wordt geinstalleerd vertolkt in 
de gehele meetprocedure een s1eutelrol. Met deze software worden nlet alleen de 
machinecomponenten on-line gecontroleerd, tljdens de controle-taken wordt gecom
municeerd met computer 2, worden vertaalslagen gemaakt om de besturlngscodes 
(OMIS, ECS of anderen) naar codes te decoderen die geschikt zljn voor de besturings
kaart. Een belangrljk deal van de prestaties van hat ultelndelijke systeem zaI derhalve 
afhangen van de kracht van deze software. 

3.2.2 Berekening van de maximale meetsnelheid. 

Bljlage 83.1 gast dleper In op de communicatie tussen de tastkop (PH9) en computer 1. 
Bljlage 83.2 doet dlt voor de taster (TP2-5W) en computer 1. In deze paragraaf wordt 
nader ingegaan op de communicatie tussen de besturlngskaart en computer 1. 

Voor het bereken van de maximale meetsnelheld is hat noodzakelijk om de weg te 
barekenan, die de machine nodig heeft om te stoppen. De taster heeft nameliJk maar een 
beperkte mechanlsche speling f'overtravel"). A1s de machine nlet stilstaat voor het elnde 
van deze speling, dan zaI de taster beschadigd worden. Om de weg tot stilstand van de 
machine te barekenen ziJn twee tijden van belang: 

111: de vertraglngstijd tussen het bereiken van hat meetpunt en hat begin van hat 
afremmen. 

2 t.2: de tljd die nodlg is om af te rem men . 

Tljdens 11 beweegt de machine met de meetsnelheld Vmeet die tijdens t.2 naar 0 gast met 
de maxlmale vertraglng amax. Voor de bepaling van h (de afstand die afgelegd wordt 
onder punt 1) zijn drle vertraglngstlJden van belang: 

1 tRenlshaw: dit Is de tlJd tussen hat bareiken van een meetpunt en het moment van 
signaalveranderlng. In het s1echtste geval is dlt volgens N.N. Renishaw (1988) 20 msec. 

2 tw: dit is de tljd tussen de slgnaalveranderlng en het wegzenden van hat commando 
om de motoren te laten stoppen. Volgens bijlage 83.2 is dlt maxlmaal 0,0126 msec. 

3 tGalll: dit Is de tljd tussen het ontvangen van het commando op de besturingskaart en 
het werkelijk starten van de vertraglngsbeweglng. Vol gens N.N. Galli (1988) bedraagt 
deze tljd rnaxlmaal 5 msec. 

Voor t1 geldt dan: 

t1 =tRenlshaw+tw+tGam =25,0126===26 msec. 

De machine legt In deze tljd 81 millimeter at. 

S1 == h . Vmeet == 0,026 Vmeet [mm] 

S2 wordt barekend met de maximale vertraglng van de machine: 8max = 1 rn/sec2. 

Voor S1 + S2 geldt dan: 

In flguur 3.2 is dit grafisch uitgezet. 
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S1 +S2 
[mm] 

t 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vmeet [mrn/s] .... 

Vol gens N.N. Renlshaw (1988) heeft de taster (TP2-5W) een maximale "overtravel" van 
14°. Met figuur 3.2 kan dan de maximale meetsnelheid bepaald worden. Als de taster nu 
I mm lang is, dan Is de maximale ultwijklng: 

u=lsin14° 

Tabel3.1 geeft een overzicht van de maximale meetsnelheid als functie van een gekozen 
tasterlengte (criterium van de maximale "overtravel"). 

I maxlmale Vmeet 
[mm] [mm/sec} 

10 48 
20 75 
30 97 
50 131 

Voor de maximale meetsnelheid geldt achter niet aileen het criterium van de maxlmale 
"overtravel", ook moet aan de eenparigheldsels uit de speclficaties (paragraaf 2.1) voldaan 
worden. Met de laser zal nagemeten gsan worden wat de maximale meetsnelheid is op 
basis van de eenparigheidsels In de speclflCaties. Op basis van deze twee kriterla kan dan 
gezocht worden naar de rnaximale meetsnelheid bij een te gebruiken tasterlengte. 

3.3 Optima Ie Instelling van de besturingskaart. 

'De besturingskaart (merk: Galli 630) is een insteekkaart voor IBM-PC-compatibele sys
temen. Deze kaart heeft voorelke as een processor (slave) die on-line de besturing regelt 
op commando van de PC (master). 
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Flguur 3.3 geeft in blokscherna een overzicht voor het gehele systeem van de servo-re
gellng. 

h 
[m] 

h2 
[counts] 

r---..., +. ..----, 

Met: Hpos : de positleterugkoppeling. 

Hsysteem 

Hsysteem : de systeemoverdracht zander he! filter . 

X1 
[m] 

. Hmech : de.overclracht van het mechanlsch systeem als gevolg van de rotatle 
stljfheld om de Z-as van de X-slede. 

Htilter : de overclracht van het filter 

3.3.1 De poaltielerugkoppeling. 

Voor de posItieterugkoppeilng geldt als overdracht: 

h2 Hpos(s) =- = Kx[counts/m] 
X2 

3.3.2 De lyateemoverdracht zollder hat fllter. 

Slot (1989) heeft de overclracht bepaald van het systeem zonder filter: 

Hsysteem(S)=X2 Alkm(c+sdm1) 
U (Js2+~kms)(ms2+sdm1 +sdm2+c)+~(ms2+sdm2)(C+sdm1) 

3.3.3 De mechaniache overdracht. 

Als gevolg van de rotatiestijfheld van de X-slede met de luchtlagers om de Z-as, is de 
overclracht x11x2 toegevoegd. In blokschema zlet dlt er als voigt uil. 
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Met: Cconstr : stijfheid van de constructie van de X-slede en de luchtlagers. 
m : gereduceercle massa van het portaal. 
dm3 : demping In het systeem (voor dm31s de waarcle 0 gekozen). 
X1 : ultgang aan het ultelnde van de Y -traverse. 
X2 : ultgang op de X-slede. 

Hiermee worclt de overclracht: 

H x 1 Cl!ge1'8 
mech= - 2 

X2 ms +Ciagel'8 

3.3.4 De overdracht van het fiRer. 

De besturingskaart Is een regelaar, die met een aantal instelbare regelparameters het 
gedrag van het systeem beinvloedt. Het frequentiespectrum (dubbellogarltmisch) van de 
regelaar is geschetst in figuur 3.5 [Tal, 1984]. 

H 
t 

W3 

/ 

W4 

Het regelgedrag is opgebouwd ult een "Iag" gedeelte « W2). een proportloneel stuk (W2 
< W < ws) en een '1ead" gedeelte (> W3). Een "lag" is een zuivere Integrator die onder 
een bepaalde frequentie (w1) proportioneel wordt. Een "lead" is een zuivere differentiator 
die boven een frequentle (W4) proportloneel worclt. De bandbreedte van de regelaar is 
gedefinleerd als We. 

De overdracht, die blj dlt gedrag hoort, zlet er als voigt ult: 

Het leadfilter geeft aanleiding tot een phasemarge van [Tal, 1984]: 

,,= _90° + 2arctani tu:;ttu3 
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Het filter kent 4 instelbare regelparameters: 

- GN: "gain" 
- ZR: "zero" 
- PL: "pole" 
- K1: "integrator" 

Omdat het effect van deze Instelpararneters niet overeensternt met de letterlijke Neder~ 
landse vertallng van de Engelse termen, zullen de instelparameters tel kens met hun 
afkortlng genoemd worden. 

Volgens N.N. GalH (1988) Isdeoverdrachtvan hetfilteralsfunktlevande instelparameters 
In het continue geval (a1s de sample tijd voldoende Ideln Is): 

. _ 2OOO(256-ZR) 
Met. a- (256+ZR) 

b 2OOO(256-PL) 
(256+PL) 

_ GN(256+ZR) 
g- 4 (256+PL) 

f=3.9K1 

. (s+a) f 
Hfilter = 9(S+b)+s 

Na enlg omwerken kan uit 3.3.4 en 3.3.6 gehaald worden: 

W2 
W1--::-:---'--=---::-:: 

- 'integratorgain' 

W2- (HYg)-v(a+Yg)2-4fJ:¥g 
2 

W3- (a+Yg)+ V (HYg)2_4fJ:¥g 
2 

De benodigde "Integrator gain" kan volgens Tal (1984) berekend worden aan de hand van 
de benodlgde positioneemauwkeurigheld. Op deze wljze is het verband gelegd tussen 
de overdracht In formule 3.3.6 en termen zoals gebrulkt In figuur 3.5. 

3.3.5 Stabiliteit van de regeling. 

Voor de stablliteit van de regellng wordt het criterium volgens Nyquist gehanteerd: het 
systeem is instabiel als de rondgaande versterklng (open loop) het ~ 1 punt "insluit". Ofwel: 
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voor opIopende frequenties moet de rondgaande versterklng hat -1 punt links laten 
Iiggen.Het blokschema voor de rondgaande versterklng fils gegeven In figuur 3.6. 

Htilter Hsysteem 

Hpos 

Voor de rondgaande versterking geldt dan: 

fI(s) = Htilter*Hsysteem *Hpos 

Met betrekklng tot de stabilitelt van de regellng, definieert Cool (1983) een Instelcrlterlum. 
Dit criterium rnaakt gebrulk van hat felt dat hoe dlchter de rondgaande versterking het -1 
punt nadert, hoe groter de "overshoot' als gevolg van een stap wordt. terwljl een te ruime 
marge met hat -1 punt resulteert In lange ulttrUtljden als gevolg van een stap. In het 
Nyqulstdiagram is door Cool (1983) sen clrkel gedefinieerd (de M1,3-clrkel) die een 
optimum met betrekklng tot de "overshoot" en de ulttrUtijd te zlen geeft voor de 
stapresponsle als de rondgaande versterklng deze clrkel raakt. In dat geval wordt de 
"overshoot" als gevolg van een stap 23% van de staphoogte en de ulttrDtijd (tijd tUSS9n 
eerste negatleve top (begin van de stapresponsle) en de eerste posltieve top (hoogste 
punt In de responsie)): 

Met: Tn: de ulttriltijd. 
wo: de elgenfrequentie van het systeem. 
{J : de dempingsfactor. 

3.3.8 Frequentieresponsie van het gehele syateem. 

Om de frequentieresponsle van het gehele systeem te bekljken, wordt gebruik gernaakt 
van het Bode diagram. Hiervoor wordt het blokschema van flguur 3.3 gebruikt. Voor de 
overdracht geldt: 

3.3.7 Respons1e van het systeem op een &tap. 

Voor de stapresponsle is gebrulk gernaakt van de overdracht uti: het blokschema van 
figuur 3.3. De Hmedl Is achter weggelaten orndat deze voor de regeling In principe nlet 
van belang Is: de Hmedl geeft aileen aanleiding tot een ongedempte mechanische 
eigenfrequentle die nlet door de regeling is te beinvtoeden. 
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de bepaling van 
fl. 

Formule 3.3.12 

Formule 3.3.13 

Formule 3.3.14 



Formule 3.3.15 

• • • • • • • • • 

Voor de overdracht geldt dan: 

3.3.8 Simulaties. 

Met het softwaregereedschap PC Matlab [N.N. PC Matlab, 1983] is een programma 
ontwikkeld waarmee het voorgaande geslmuleerd kan worden. De figuren 3.7 tot en met 
3.12 geven enkele grafische voorbeelden van gesimuleerde regelinstellingen. 

In het Nyqulstdiagram Is tel kens de M1,3-Clrkel aangegeven en het -1 punt. Verder Is onder 
de figuur de filterinstelling aangegeven evenals de bandbreedte (lVc) van het filter. Figuur 
3.7 geefl de diagram men voor een ongeregeld systeem. In het Nyqulst-diagram en de 
stapresponsie Is te zlen dat het systeern marglnaal stabiel Is. In hat Bode-diagram zljn 
twee elgenfrequenties te zien: een als gevolg van de mechanische overdracht waarblj de 
V-traverse vrij trilt om een punt op de X-slede (rond 110 rad/sec) en sen als gevolg van 
de servoregeling (400 rad/sec). Aangezien de elgenfrequentie van de servoregeling boven 
de elgenfrequentie van het mechanische systeem Ugt zal het servosysteem nlet In staat 
ztjn om deze mechanlsche eigenfrequentie te dempen: het systeem kan instabiel worden. 
Om deze reden moet de servostljfhetd zover omIaag gebracht worden dat de elgenfre
quentie van de servoregellng lager komt te liggen dan die van het mechanlsche systeem. 
Blj voldoende servodemptng mtddels de snelhetdsterugkoppellus Is het systeem dan wei 
te dempen en bestaat er geen gevaar voor Instabiel opsUngeren van het mechanlsche 
systeem. In de figuren 3.7 tot en met 3.12 Is hiermee nag geen rekening gehouden. 

Figuur 3.8 toont een geval wat - naar hat criterium van de M1,3-cirkel - een goed 
compromis Is tussen "overshoor' en ulttriltijd. In de stapresponsie Is Ie zien dat de 
"overshoot" lnderdaad rond de 23% 11gt. Flguur 3.9 toont een Julst instabiel systeem. 
Figuur 3.10 geIdt voor sen systeem met een sterke KI-aktie. Figuur 3.11 geldt voor een 
systeem met een sterk opgeschroefde ZR. Flguur 3.12 geeft sen figuur met een sterk 
verlaagde ZR. 

Met behulp van hat gereallseerde programma kan dus bekeken worden wat het effect is 
van verandering van de Instelparameters op hat regelgedrag van het systeem. Verder kan 
door gebruik te maken van het criterium van Cool (1983) gezocht worden naar een 
optimale instelling van de regelaar. 

Uit de simulaties bleek dat het systeem erg gevoelig is voor wijzlgingen in de instel
parameters: IIchte wljzigingen hebben grote gavolgen voor hat systeem. Verder bleek de 
Instelling zoals getoond In flguur 3.8 een goed compromls te zljn tussen "overshoot" en 
uittriltijd. 
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Figuur3.7: 
Het ongerege/de 
systeem. 



Figuur3.8: 
''Optimale 

instelling" van het 
filter. 
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Figuur 3. 10: 
Systeem met een 

sterke K/-aktie. 
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Figuur 3. 11: 
Systeem met een 
verhoogde ZR. 



Figuur 3. 12: 
Systeem met een 

ver/aagde ZR. 
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• 
• Hoofdstuk 4: Meettechnische aspeelen. 

• 4.1 Inleiding. • 
• In dlt hoofdstuk wordt ingegaan op 2 groepen van meettechnisch relevante afwijklngen: 

1 geometrische afwijklngen. 
2 afwijkingen als gevolg van ternperatuurseffecten. 

In paragraaf 4.2 wordt lngegaan op de geometrische afwijkingen, gebaseerd op modellen 
van Teeuwsen (1989). In paragraaf 4.3 wordt Ingegaan op fouten die het effect zijn van 
temperatuurverandering, voornamelijk de uniforme temperatuurverandering. Voor an
dere afwljkingen wordt aangenomen dat ze een orde kleiner zijn dan de effecten uit de 
genoemde 2 categorisen. 

4.2 Geometrische afwijklngen. 

Met behulp van het programma Cafam [Theuws, 1987] is een schattlng van de volumetrl
sche nauwkeurigheld van de machine gemaakt. Cafam is een softwarepakket, ontwikkeld 
door de TU Eindhoven, waarmee op basis van de geornetrische opbouw van de machine 
een foutentabel opgesteld kan worden waaruit de volumetrische fout voor de gehele 
machine bepaald kan worden. 

Figuur 4.1 toont de foutenstructuur van de machine zoals daze met Cafam is opgesteld. 

Tabel4.1 geeft In formulevorm het effect van geometrlsche afwljkingen. 

In tabel 4.1 staat de eerste letter voor hat type van de fout, de tweede voor de richting 
waarin/as waarom de fout werkt en de derde voor de gelelding. RXy is bljvoorbeeld een 
kantelfout (R) om de X-as (X) van de Y-gelelding (y). Totaal gaat het om 21 fouten: 6 
afwljklngen per geleidlng (3 translaties en 3 rotaties) en 3 haaksheldsafwljkingen. 
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Figuur4.1: 
Machlnemodel 
opgesteld met 
Cafam. 



Tabe/4.1: 
Afwljklngen a/s 

gevolgvan 
geometrische 

foutenbronnen. 

• • 

Foutsoort dx dy dz 

Uneariteit 

TXx-TX(x) TXx 
TYy-TY(y) TYy 
TZz=TZ(z") TZz 

Rechtheid 

TXy=TX(y) TXy 
TXz=TX(z·) TXz 
TYx=TY(x) TYx 
TYz=TY(z·) TYz 
TZx=TZ(x) TZx 
TZy=TZ(y) Tly 

Haaksheid 

SXy -SXY*M 
SXz -sXz*[Z] 
Syz -SYz*[Z] 

Kantel 

RXy=RX(y) -RXy*[Z-ZS + Zyz + Zt] RXy*[Yyz + Yt] 

RXz=RX(z") -RXz*[Z-ZS+Zt] RXz*[Yt] 

RYx-RY(x) RYx*[Z-ZS + Z:I..y + Zyz + Zt] -RYx*[Xxy+Xyz+Xt] 

RYz-RY(z·) RYz*[Z-ZS+ Zt] -RYz*[Xt} 

RZx-RZ(x) -RZx*[Y-YB+ Yxy+ Yyz] RZx*[Xxy + Xyz + Xt] 

RZy-RZ(y) -RZy*[Yyz + Yt] RZy*[Xyz + Xt] 

Rotatie 

RXx=RX(x) -RXx*[Z-ZS + Z:I..y+ Zyz + Zt] RXx*[y-YB+Yxy+Yyz] 

RYy=RY(y) RYy*[Z-ZS+Zyz+Zt] -RYy*[Xyz + Xt] 

RZz=RZ(z") -RZz*[Yt] RZz* [Xt] 

- Uneariteitsfouten. 
Voor de lineariteitsfouten is de onnauwkeurigheld van de linialen van belang. Vol gens 
de fabrlkant is die maximaal 1 pm/m. 

- Rechtheldsfouten. 
Deze ziJn het resultaat van de bewerkingsnauwkeurlgheid van de geleldingen. De elsen 
t.a.v. de rechtheid zijn 1 pm. 

- Haaksheldfouten. 
Deze worden geintroduceerd als de assen nlet haaks op elkaar staan. Praktljkcijfers 
leren dat deze fouten meestal binnen 1,5 bgsec blljven (7.5,um/m). 

- Kantelfouten. 
Deze fouten worden veroorzaakt door de bewerklngsonnauwkeurlgheden m.b.t. de 
geleldlngen. Op basis van de elsen aan de geleidlngen zal dlt ongeveer 2 pm over de 
breedte van een slede zijn. 

- Rotatiefouten. 
Deze fouten zijn het gevolg van onnauwkeurlgheden in de geleldlngen en statische 
doorbulgingen. Voor RXx wordt 6 ,um/m aangenomen; voor RYy wordt 8,um/m 
aangenomen en voor RZz wordt 1 pm/m aangenomen. 81j de berekening van RXx speelt 
de Inzakklng van de steunpllaar en het luchtlager onder aan de steunpllaar bij beweglng 
van de Y-slede een belangrljke rol. Voor RYy Is de hoekverdraaiing van de V-traverse 
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meegenomen, die het gevolg Is van het wringende moment dat de (voor de V-traverse 
hangende) Z-pinole uitoefend op de V-traverse. 

In tabel 4.1 worden verder nog enkele geometrische kenmerken van de machine ge
noemd. Waardes hlervoor zljn: 

Meetbereik: 
XB = 950 mm, YB = 650 mm, ZB = 55Omm. 

Enkele geometrische afmetingen die van belang zljn om de fouten te kunnen berekenen: 
Xxv = 45 mm, Vxy = -300 mm, Zxy = 185 mm, 
Xyz == -90 mm, Vyz = 0 mm, Zyz = -140 mm. 

Tasterafrnetlngen: 
Xt = 0 mm. Vt == 0 mm, Zt = -150 mm. 

Tabel4.2 geeft de berekende fouten, waarbij X. Y,Z de plaats op de betreffende geleiding 
representeert. Voor X-XB. Y-YB, Z-ZB is telekens de maxlmale waarde ingevuld. 

Foutsoort dx dy dz 

Uneariteit 

TXx=TX(x) 0.95 
TYy=TY(y) 0,65 
TZz=TZ(z") 0,65 

Rechtheid 

TXy = TX(y) 1 
TXz=TX(z·) 1 
TYx=TY(x) 1 
TYz= TY(z') 1 
TZx=TZ(x) 1 
TZy=TZ(y) 1 

Haaksheid 

SXy 4,9 
SXz 4,1 
SYz 4,1 

Kantel 

RXy=RX(y) 6,7 0 

RXz=RX(z·) 5,6 0 

RYx-RY(x) 2,4 0,2 

RYz= RY(z·) 5.6 0 

RZx-RZ(x) 3.4 0.2 

RZv:RZ(y) 0 0,7 

Rotatie 

RXx=RX(x) 3,9 5.7 

RYy=RY(y) 6,7 0,7 

RZz=RZ(z') 0 0 
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Berekende fouten. 
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Kwadratlsch optellen van de afzonderfljke fouten In elke carthesische r1chtlng levert na 
worteltrekken een afschatting voor de bovengrens van de maxlmale afwljklng voor elke 
as. A1s dlt ultgevoerd wordt met tabel 4.2 dan levert dlt het volgende resultaat: 

AX = 11,7pm; 
6.Y == 10,5pm; 
AZ = 5,9pm. 

De wortel ult de som van het kwadraat van de drle cartheslsche afwijklngen levert de 
afschattlng voor de bovengrens van de maxlmale volumetrische fout: 

6.V = 16,8pm. 

Deze relatlef hoge afwijkingen zljn het gevolg van de aannames blj de schattlng van de 
afzonderfijke fouten: telkens Is hierbiJ uitgegaan van de slechtste sltuatle. Uit tabel4.2 kan 
afgelezen worden dat met name kantelfouten van de Y- en de Z.geleldlng grote effecten 
hebben op de bewegingen van de tasterpunt. Verder resuiteren rotatlefouten van zowel 
x- a1s Y.geIelding In hoge afwljklngen. 

Tijdens de fabricage van de X.geIelding, de Y --traverse en de Z-pinole Is aan deparallellitelt 
en de rechtheld (van belang voor de kantel- en rotatiefouten) speciale aandacht besteed. 
Rotatie van de X.geIeldlng om de X.as kan vermlnderd worden door de vervanglng van 
de aluminium steunpilaar door een geometrisch gelijke keramische steunpllaar. De 
inzakklng van de steunpilaar wordt hierdoor lager waardoor RXx In plaats van 6pm/m 
nog maar 4pm/m zaI bedragen. Volumetrisch levert dit een verbetering van O,8pm. 

Na meettechnische afname van de machine zullen aile foutenbronnen een waarde 
gekregen hebben. Hiermee kan de machine dan softwara.matlg gecorrigeerd worden. 

4.3 Temperatuureffecten. 

Om enig inzicht te krljgen wat het effect Is van een a1gehele temperatuurverhoging van 
de machine (zonder gradi~nt), Is gekeken naar geometrlsche veranderlngen als gevolg 
van deze temperatuurverhoging. 

4.3.1 De Iinialen. 

Bi) een 6.T van 10C zullen de IInlalen (glas, a = 9,4pm/mOC) een lengteverandering 
ondergaan van: 

- 9,4 pm voor de X-Ilniaal (1000 mm). 
- 6,6 pm voor de Y -linlaal (700 mm). 
- 4,6 pm voor de Z...jinlaal (600 mm). 

AIs een stalen produkt van 500 mm lang gemeten wordt (a = 12pm/mOC) dan zaI de 
IIniaal per graad 4,7 pm verplaatsen en het produkt 6pm. Per graad wordt hierdoor een 
meetfout van 1,3pm gemaakt (per 500 mm). 

4.3.2 De ondersteuning van de Y -traverse. 

Aan een zljde is de Y -traverse ondersteund door granlet (X-gelelding, 700 mm) en staal 
(X-slede, 50 mm), aan de andere zljde door aluminium (steunpilaar, 750 mm). 
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Per graad zal: 

- de X..gelelding 4,8 pm omhoog komen 
- de steunpUaar 18pm omhoog komen. 

Dit resulteert in een scheefstand van het portaal en een eerste orde fout In V -richtlng van 
«18 - 4,8) * 900 /1170 =) 10,1 pm. Afhankelljk van de plaats van de V-slede op de 
V-traverse, zal ook In Z-richting een fout ontstaan (van 4,8 pm als de V-slede blj de 
X..geleiding staat tot 18pm bij de steunpilaar). 

Vervanglng van de aluminium steunpllaar door een geometrlsch gelljke keramlsche pllaar, 
zal met name de scheefstand opheffen omdat de linealre ultzettlngscoMficient a van 
granlet ongeveer gelijk Is aan die van keramlek (zle bljlage 8). Een ultwljklng In Z-rlchting 
bllJft echter bestaan (4,5 pm) als hat cOOrdlnatensysteem vast aan hat grondbed gekozen 
wordt 

4.3.3 De V -slede. 

De Y -slede is geheel opgebouwd ult aluminium. Als de temperatuur stijgt zaI dlt grote 
verplaatslngen In aile rlchtingen met zich meebrengen ter hoogte van de Z-motor. Door 
de constructle met de galschamierbus en een flexibele koppellng zullen verplaatslngen 
en rotatles van de motor In en om X- en V -rlchting geen effect hebben op de stand van 
de Z-pinole. Verplaatslngen in Z-richting zullen gemeten worden door de Z-linlaal. 

Grotere problemen zijn echter te verwachten met effecten die op gaan treden rond de 
twee "sandwich"-constructies, die de Z-plnole vastklemmen. Als deze ondertlng een hoek
of translatieveranderlng krljgen als gevolg van temperatuurseffecten, dan zal dlt grote 
effecten hebben op de plaats van de tasterpunt (bij geheel naar beneden geschoven 
Z-pinole): als de bovenste "sandwich" 1 pm beweegt In X- of Y -richtlng to.V. de onderste, 
dan zal de tasterpunt een ultwijking van 3,4 pm krljgen. 

4.3.4 Temperatuurgradiinten. 

In bljlage 8 staat een overzicht van de materiaalelgenschappen van de gebrulkte mate
rialen. Glas en graniet blijken een zeer slechte warmtegeleidingscoAfflciint te hebben. 
Deze materlalen zullen dus bij plaatselljke verwarming nlet mooi lineair gaan ultzetten. 
maar een boiling gaan vertonen. Deze boIlingseffecten van graniet kunnen aanlelding 
geven tot (bijvoorbeeld) krom trekken van vlakplaat en/of geleldingen. Aluminium heeft 
door de hoge WBrmtegeleldingscoifficiAnt bljna geen last van boIlingen en kromtrekken 
als gevolg van temperatuurgradlAnten. 

Om In latere Instantie vormveranderlngen als gevolg van temperatuurgradiAnten te 
kunnen compenseren. zijn In de X- en de Y..geIeidlng een aantal extra gaten geboord. 
Hlerln kunnen dan temperatuursensoren aangebracht worden, waarna met een geschlkt 
vervormlngsmodel voor de boiling. gecorrigeerd kan gaan worden voor effecten van een 
temperatuurgradlAnt. 
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• 
• Hoofdstuk 5: Vervolgonderzoek en aanbevelingen. 

• 5.1 Vervolgonderzoek. • 
• Door enkele tegenslagen aan het einde van de opdracht, Is het op hat moment van 

reallsatie van dit verslag, nog nlet mogelijk gebleken om de machine geheel te monteren. 
• Tests en metingen moeten derhalve in een vervolgonderzoek uitgevoerd worden. In de 

volgende paragraaf volgen enkele punten die van belang zljn voor hat vervolgonderzoek. 

5.1.1 Testen van rekenreBullaten. 

- Meteen na montage worden van belangrijke (berekende) onderdelen de stljfheden 
bepaald (aandrijvingen, sledes, geleidlngen enz). 

- Vervolgens wordt modale analyse toegepast om de berekenlngen van De Nijs (1987) 
te verlfieren. 

5.1.2 Opzetten van het besturlngBsysteem. 

Aile componenten van het besturingssysteem moaten gatest en Ingebouwd worden. 
Vervolgens moeten protokollen opgesteld worden volgens welke de onderdelen gaan 
communlceren. Tot slot wordt de software geschreven en eventueel aangepast aan het 
dan aangeschafte 3D-meetpakket. 

Na de reallsatie van hat besturingssysteem kunnen de speclficatles zoals genoernd in 
paragraaf 2.1 gecontroleerd worden. 

5.1.3 Meettechnlsche .fname. 

Hat laboratorium voor geometrische lengtemeettechnlek van de rUE kan direkt na het 
voltooien van de montage een eerste meettechnlsche afnarne reallseren. Aangazlen de 
machine nlet in een geklimatiseerde rulmte staat zullen een groot aantal temperatuursen
soren aangebracht worden, waarmee gecorrigeerd kan worden voor temperatuurln
vloeden. Dit geeft een eerste beeld van de te verwachten meetprestatles van de 
constructie. 

Om een betrouwbare meettechnische afname te doen, zaI de constructie In een goed 
gecondltloneerde meetkamer opgesteld moaten gaan worden. In de huidige vorm Is de 
constructle (met vee! granlat en aluminium) erg temperatuur- en vochtigheidsgevoelig. 
Vervolgens kan gestart worden met een opzet voor een software-correctie systeem op 
basis van de afnamerapporten en on-lIne metlngen met temperatuursensoren. Na daze 
lase kunnen de echte (hard- en software) afnames ultgevoerd worden om de ulteindelijk 
gereallseerde meettechnische speciflC8tles vast te stellen. 

5.2 Aanbevelingen. 

Op basis van resultaten van hat onderzoektot nu toe, worden de volgende aanbevelingen 
gedaan. 

- De aluminium steunpUaar dient vervangen te worden door een keram/sche pilaar. 
- De Z-pinole leent zich prima voor een constructie In keramiek. . 
- Voorvervolgontwerpen Is hat aan te bevelen ook de Y -traverse ult te voeren In keramlek 

(vier maallichter blj een gelljke stijfheid). 
- Met de nu bekende ontwerpvrijheden In keramlek, Is het ook mogelljk om de X- en de 

V-slede (of delen daarvan) uit te voeren In keramlek (betere temperatuurelgenschappen 
en bij gel Ijkblijvende stijfheid eenvler maallichtere constructie). Vezelversterkt kunststof 
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behoort ook tot de mogelijkheden, op dit terrein Is echter nog geen serleus onderzoek 
ultgevoerd. 

- De ontkoppeling van de tastkophouder kan ook met ontkrachtlng van de permanente 
magneet door een tegengesteld magnetisch veld (zie bijlage 2). 

- Testen of de vervanging van de besturingskaart van Galli (tweede orde opzetfunktle) 
door een besturingskaart die een derde orde opzetfunktie kan realiseren, verbeterlngen 
met zich meebrengt met betrekking tot het dynamisch gedrag van het systeem. 

- Testen of de lasconstructies (X- en Y-slede) vormvast blijven gedurende korte tijd 
(meetcyclus) en lange tijd ~evensduur). 

- Onderzoeken hoe de machine software-matlg gecorrigeerd kan worden voor geome
trische fouten en temperatuurgradienten. 

- Verbeteren van de oplegging van de X-geleiding zoals voorgesteld in bijlage 81.1.1. 
- Testen van verbeterde bevestigingsmethoden tussen staal een graniet (zie bijlage 

81.4.2). 
- Onderzoeken van de mogelijkheden om dynamlsch geometrische afwijkingen te cor

rigeren (plaatsing van extra linialen, hoekverdraalingssensoren ed.) waarmee de meet
onnauwkeurigheid vertaagd kan worden. 

- Meten van de hysteresis In de X- en de Y-aandrijving. 
- Aanpassen van de X-slede om de rotatiestijfheid op te voeren waardoor de laagste 

mechanlsche eigenfrequentie hoger komt te IIggen. De servostljfheld kan hierdoor 
opgevoerd worden zonder de stablliteit van het systeem in gevaar te brengen. 



• 
• Hoofdstuk 6: Conclusles. 

• Op basis van voorgaande afstuudeeropdrachten en een elsenpakket van P&H is een 
• meetmachine gebouwd, welke zich bij hat tot stand kamen van dlt verslag In de montage-
• fase bevindt. 

• Door de toepassing van ultgeholde granieten componenten, aluminium onderdelen en 
gelaste dunwandige Cstljve) plaatconstructles (X- en Y -slede) is de bewegende massa van 

• de machine beperkt gebleven tot ongeveer 220 kg. Dit Is met name gunstlg voor de 
dynamische elgenschappen van het systeem; de laagste mechanische elgenfrequentie 
zaI rand 20 Hz kamen te IIggen. 

De besturlng van de gehele machine wordt geregeld met twee parallel werkende com
puters (masters). Hiermee kan gereallseerd worden, dat de machine gelijktijdig kan meten 
en rekenen. De besturingskaart voor de aandrljvingen heeft verder drle processoren (voor 
de besturlng van elke as Mn) die beweglngscommando's van de computer ultvoeren 
(slaves). De totale besturlng van het systeem Is dus in hand en van vljf processoren (twee 
masters en drie slaves). 

Meettechnlsch gezlen zljn er in de machine enkele onderdelen aan te wljzen die reeds In 
hat huidige ontwerp gewijzigd moeten worden (met name de steunpUaar). Oak voor 
volgende antwerpen zijn aanbevelingen gedaan om voor de machines meettechnisch 
een lagere onnauwkeurlgheid te reallseren. Softwarecorrectie van zowal geometrische 
als door temperatuureffecten veroorzaakte foutenbronnen zaI echter noodzakelijk zljn. 

Voor het zover is, zaI echter op hat nu gerealiseerde antwerp heel wat tljd met meten 
versleten moeten worden. 
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• Bijlage 1: Constructieve aspecten. 

Flguur B 1. 1: 
Gat met insert. 

Figuur B1.2: 
Verblndlng d.m.v. 

sta/en prop. 

81.1 Verbindlng tussen de X-geleiding en het grondbed. 

Figuur B1.1 geeft een overzicht van de standaard bevestigingsmethode om granieten 
onderdelen aan elkaar te bevestigen. 

granlet 

Insert 

IIJm 

In het graniet wordt sen gat geboord. In dlt gat wordt sen Insert (met schroefcJraad) 
gelijrnd. Met een bout kan nu het ene onderdeel tegen het andere geldernd worden. Het 
voordeel van deze werkwlJze Is het gemak van de montage van de Insert In het gat. Het 
nadeel Is dat door tolerantles op gat en Insert de IIjmlaag nlet op een constante dlkte 
gehouden kan worden: het kruipgedrag, de treksterkte en de stljfheld van de verblnding 
kunnen nogal variaties vertonen. Om een betere en betrouwbaardere verbinding te 
realiseren Is voor verbindingen met hoge elsen m.b.t de stijfheld gekozen voor een 
opIosslng zoals te zlen Is In figuur B1.2. 

stalen prop 

granlet 

-.1--- onderdeel 
"'-"-~?L--+-.L.it?5-'-' 

bout 

Om deze verblnding te reallseren moeten er twee gaten in het granlet geboord worden: 
een groot gat voor de stalen prop en hler loodrecht op een Ideln gat waar de bout 
doorheen gaat. Door de stalen prop te voorzlen van schroefcJraad, kan een onderdeel 
dat bevestlgd moet worden tegen het granlet getrokken worden. Het voordeel van deze 
bevestig:ngswljze is, dat er geen afhankelljkheid meer bestaat van de Ujmlaag. Het nadeel 
is de grotere complexltelt btJ zowel fabricage (2 gaten boren) als later montage (prop kan 
vrij draaien, waardoor het draadgat soms moeBijk te vinden is). 
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B 1.1.1 Gerealiseerde verbindlng. 

De X-gelelcling Is aan het grondbed bevestigd volgens flguur B1.3. 

X-gelelcllng --;---

console ---+--+--

In de X-gelelcling zijn 4 horizontale doonopende ga.ten geboord (waarvan er twee in de 
rechter flguur te zien zljn). Loodrecht hierop zljn door grondbed. consoles en X-gelelcling 
8 gaten geboord. Met draadstangen is vervolgens het grondbed tegen de console en 
X-gelelcllng getrokken. Een nadeel van deze bevestlglngswljze Is. dat de uiteindelijk 
gereallseerde stand van de X-gelelcling volledig bepaald wordt door de nauwkeurighelcl 
van boYen en ondervlakvan de consoles. Verder is de constructie overbepaald opgelegd, 
zOOat het bulgingsgedrag ergens tussen een vrij opgelegde en een ingeldemde balk komt 
te /iggen (zie bijlage 84.3). In een volgende constructie is het raadzaam om de consoles 
te veranderen zoals te zien is In flguur B1.4. 

ill Hi 
'I' II 'II II ,,' ,,' 
'I' 'I' I,' I,' 
'I' 'I' II II 
1,1 1,1 
III II III II 
:1 ~ II :n II ...... -

i!i 
'I' " I"~ 

'I' I,' III II 
1,1 

II' II 
n: .... , 
I 
I 
• 

-$-
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Flguur B 1.3: 
Verbinding tussen 
X-ge/e/ding en 
grondbed. 

Figuur B1.4: 
Gew/jz/gde 
consoles. 



Figuur 81.5: 
8evestiglng van 

de lucht/ager 
systemen tussen 

tweeplaten 
C'sandwich". 
constructie) . 

Figuur 81.6: 
''Sandwich''· 

constructie om de 
lagers van de 
Z-pino/e op te 

s/ulten. 

• • • 

Door een console aan de bovenzijde uit te voeren met een ringvormige verhoglng ( 0,1 
mm haag) en de andere met tweet kan bij opIegging een soort drlepuntsoplegging 
gerealiseerd worden: het bulgingsgedrag van de X-geleiding zaI hlerdoor meervoorspel
baar worden en tevens hebben de onnauwkeurigheden In hat geslepen vlak (bljna) geen 
invloed meer op de stand van de X-geleiding. Om de X-geleidlng tegan de console te 
trekken worden er gaten door de verhogingen geboord. 

B 1.2 Constructies In plaatmaterlaal. 

Blj de constructle van de X-slede en de Y -slede is gebruik gemaakt van plaatconstructies. 
Als op een juiste rnanler hiermee geconstrueerd wordt, is hat mogeIijk om Ilchte en stljve 
constructies te realiseren, zie DDP 15b en DDP 15c [Van der Hoek 1984]. 

Om de luchtJagers In de sledes te monteren is gebruik gemaakt van zogenaamde 
"sandwich"-constructies: twee dunne platen zijn verbonden door een stalen prop. In deze 
stalen prop is schroefdraad getapt waarln de luchtlagers geschroefd worden. Hierdoor 
wordt een symmetrlsche krachtlnleiding In de platen gerealiseerd waardoor optimaal 
gebruik gemaakt wordt van de stljfheid die de constructie in hat vlak van de platen heeft. 
Figuur B 1.5 geeft hiervan een schets. 

F 
11\ 

I - -+- -
I 

F/2 ! I F/2 

/ ! ~ 
I I I 

I 

Figuur B1.6 geeft aan hoedlt uitgevoerd is voorde opsluitingvande lagers van de Z-plnole. 

-"-

"sandwich"-constructie 
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81.3 De X-slede. 

De basis van de X-slede wordt gevormd door twee langsliggers (gelljkzljdig hoekproftel) 
die verbonden zijn door een stalen plaat (zie flguur 81.7). 

Asn de uiteinden van de Ilggers wordt een "sandwlch"-constructle ge1ast, die hoefIjzer
vormig is. T evens wordt er een constructie aan de dwarsliggers gernaakt, om een 
luchtiager aan de onderzljde mea te kunnen laten lopen. Figuur 81.8 geeft de globale 
opbouw van de X-slede. 

Om de X-slede voldoende torslestijfheld te geven worden In latere instantle de 
"sandwiches" verbonden door zijbeplatlng. 

Samen met de luchtlagers en de verbindlng tussen X-slede en V-traverse zal de torsie
stijfheid van deze constructie am de Z-as grater zljn dan 2*106 Nm/rad; dit Is voldoende 
om de eigenfrequentle als gevolg val" ~n r!~aling om de ~-as boven 20 Hz te krljgen. 
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Figuur B1.7: 
Basis vande 
X-s/ede. 

Figuur B1.8: 
Globale opbouw 
van de X-slede. 



Flguur 81.9: 
Verblndlng 

V-traverse -
tussenplaat. 

Formule b1.4.1 
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81.4 Verbindlng Y-traverse - X-slede. 

Voor dlt prototype Is het noodzakelljk om de X-slade en V-traverse sneI en gemakkelijk 
te kunnen ontkoppelen: hlerdoor kan de X-slade getest worden zander dat de V -traverse 
erop zit. Oil levercte de constructie op met de tussenplaat zoals te zien Is in 887020-150. 
Daze tussenplaat is op eenzelfde manler tegen de V-traverse bevestigd a1s de X-geleiding 
tegen het grandbed: In de V-traverse zljn twee grote doortopende gaten geboord; 
loodrecht hierop zijn vier klelne gaten geboord. In de twee dooriopende gaten zljn vier 
stalen proppen gelegd. Vervolgens is de tussenplaat met 4 bouten tegen de V -traverse 
getrokken (zelfde principe a1s In flguur 81.3). Om microsllp zovee! mogellJk te vermijden, 
Is gebrulk gemaakt van tussenlegringen: de vlaktadruk wordt ter plaatse van de ringen 
haag. Oat daze manier van verblnden niet ldeaaJ Is wordt geillustreerd aan de hand van 
het voIgende voorbeeld. 

81.4.1 Belasting van de verbinding tunen X-slede en V-traverse door een 
temperatuurverschll. 

Flguur B1.9 geeft een schets van de sltuatle. 

~z .. - .. -.. - .. --...". -------.. -......... 
' .......... --

'-'''' " 
" 

V-traverse 
I I \ 
i r \ 

V 

tussenplaat 

De tussenplaat Is met 4 bouten aan de V -traverse vastgebout. 

Stel: er treedt een temperatuurverhoglng OPt onder aanname dat verplaatsingen aileen 
In Y -richtlng plaatsv/nden. 

De lineaire uitzettingscoefficiOnt (a) voor graniet is 6 pm/moe en voor staal 12 pm/moe. 
Per graad celsius zal het graniet dus (6 . 0,185 ==) 1.1 pm uitzetten en het staal 2,2 pm. 
Aangazien het granlet vele malen masslever Is dan het staal. zalln Y-rlchtlng de tus
senplaat de beweglng van het granlet vol gen. De stijfheid van de tussenplaat In V -richting 
Is: 

EA 3 Ctussen=-I =1,3.10 [N/pm] 

Om een verplaatslng van 1pm tegen te houden. Is derhalve 1300 N nodlg. Om het verschll 
van 1,1 pm legen te houden Is 1450 N nodlg. Per graad temperatuurstijglng Is derhalve 
1450 N nodig in de aandrukYIakjes orndat anders mlcrosllp gaat optreden. Stel dat de 
kracht mool verdeeld wordt over de 4 b"ulen1an moot elke bout dus: 1450/4:=.:400 N 
opnemen. Een M12 bout die aangedl'aa:i; WOiU( ~ot de vlae/grens levert een klemkracht 
van [Roloff. 1976]: 
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Fklem = Fva,9 = 38300N 

Met: FVO,9: maxlmale voorspankracht van de bout (0,9 . FVO,2). 

Verder geldt volgens Roloff (1976): 

Met: Fv :voorspankracht. 
Fa :totale belasting. 
p. :wriJvingscoefficient. 
n :aantal boutverblndingen om Fa op te namen. 

Neem Fv = 38300 N, p. = 0,1 (verblnding graniet/staal [N.N. PBNA, 1983]). n = 4; dan 
geldt: 

Fa < Fypn = 15320N 

Er zaI geen mlcrosllp optreden In de boutverbindlng als de belastlng onder Fa blljft. Per 
°C was af ultgerekend dat 400 N opgenomen moest worden. Olt zou betekenen dat de 
boutverbindlng: 

AT = 15320 ::=38"C 
400 

een temperatuurverschU van 38"C op zou kunnen vangen, vooreer er microsllp optreedt. 
Orndat de ultzettlng achter In aile rlchtingen zaI gasn (aannarne was: aileen In Y) zal dlt 
lager zijn. Aangenomen wordt. dat de boutverblnding 30°C temperatuurverschU op kan 
nernen vooreer mlcroslip optreedt. 

Van der Hoek (1984) stell achter dat In het statisch overbepaalde geval er slechts een 
boutverbindlng zorg draagt voor de teltelijke krachtdoor1eldlngl Oit heeft tot gevolg dat 
nlet 30°C maar slechts zo'n 7,5°C opgevangen kan worden zonder dat microsllp optreedt. 

Tot nu toe Is de machanische belastlng op de boutverblndingen als gevolg van het 
versnellen nog niet meegenomen. Ult de mechanische structuur, het momenten even
wicht en het krachtenevenwlcht, kan als machanische belastlng een kracht van ongeveer 
1000 N aangehouden worden. Ook die zaI achter weer vrljwel aileen door een boutver
binding opgevangen worden. Vertaald In een temperatuurverschil betekent dlt dat 1°C 
minder opgenomen kan worden; theoretlsch kan de boutverblndlng dus maxlmaaI een 
temperatuursverschil van zo'n 6 a 7°C opnemen vooreer er mlcroslip op zal treden. Door 
onjulste aandraalrnomenten, krulp In de tijd of andere oorzaken. kan deze grens achter 
lager komen te Uggen. Het gevaar bestaat dan, dat tijdens een meetcyclus stand
veranderingen optreden als gevolg van de versnellingen met als gevolg extra rneeton
nauwkeurigheden. Oaarom Is gezocht naar oplosslngen om deze verbindlng hystere
sis-arm te maken (zie bljlage B1.4.2). 

Het microslip verschijnsel kan in de uiteindelijke constructle gemeten worden door zeer 
vaak de posltie van het mlddelpuntvan een kogel te bepalen en dan tussen twee meetcycli 
in met maxlmale versnellingen door hat meetvolume bewegen. Als de berekende posltles 
van het mlddelpunt van de kogel sprongen vertonen In X- en/of Y-richtlng, dan Is dlt het 
gevolg van microsllp In de verbindlng tussen X-slede en V-traverse. 
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Figuur 81.10: 
Conlsch insert 

met 111m. 

Flguur 81.11: 
Conlsche houder 

met conisch 
insert. 

• • • • • • • 

81.4.2 Hystere&is-arrne verbindlng tussen staal en graniet. 

Een eerste opIossing voor hat mlcrosllp probleem Is geschetst in figuur B1.1 O. 

Het Insert steekt boven het granlet uit. Het (stalen) constructieonderdeel wordt met een 
(bekende) staal-staal verblndlng tegen hat Insert getrokken. Door een zekere slapheld In 
de dikke IIjmlaag, zal een standverandering zoafs geschetst in bijlage B1.4 zonder 
hysteresis opgevangen worden In de IIjmlaag. Het nadeel van deze oplossing is, dat er 
vrijwel njets bekend Is over stljfheden van IIjmlagen. De ervaring van P&H is. dat de 
(dunne) IIjmlagen rond standaard Inserts (zle figuur B1.1) bijzonder stijf zljn. Gezocht is 
derhalve naar een oplosslng met een voorspelbaarder gedrag. 

conisch Insert 

In figuur 81.11 wordt &en conische houder In een gat in hat graniet gelijrnd.ln deze houder 
wordt &en Insert (met schroefdraad). dat aan de onderzijde conisch Is, gelljrnd of 
gesoldeerd. Het voordeel is weer dat staal op staal gemonteerd wordt (hat insert steekt 
boven het granlet uit). Door hat insert zorgvuldlg te dimensioneren op stljfheid (kiezen 
van 011) kan de verbindlng In dwarsrichtlng zo stijf gekozen worden, dat microbeweging 
als gevolg van probleman zoafs geillustreerd In bijlage 81.4 opgevangen worden door 
hysteresis-vrije bewegingen van de insert. Hierdoor is de verbindlng nlet meer over
bepaald en zal de grens van mlcrosllp aanmerkelijk verneterd worden (vergelIJk: OOP 14c 
(Van der Hoek. 19841). 

De conlsche vorm van de houder heeft nog een voordeel: de kracht wordt netter In het 
granlet Ingeleld; er ontstaan geen plekbelastlngen op de rand van het gran let. 
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81.5 De Y-slede. 

De opbouw van de Y·slede Is conform DDP 15b en DDP 15c [Van der Hoek, 1984]. De 
basis is een aluminium koker (gebogen plaat die aan elkaar Is gelast) die asn de 
achterzijde Is afgeschuind (figuur 81.12). . 

'-: 
\ 

'-: 
'\ 
'\ 
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'\ 
'\ 

z Z '-: 
'i 

x 
x 

Asn de zijkanten van de basiskoker zljn gaten gernaakt, waardoor in latere Instantie de 
Y ·traverse steekt. Deze constructie Is stijf in de translatierichtingen; de torsiestljfheld Is 
achter In aile drie de richtingen onvoldoende. Om voldoende stijfheld in de torslerichtin. 
gel1l te krijgen Is de koker voorzien van: 

- een stalen plaat (met een gat voor de Z-pinole) aan de bovenzijde. 
- een onderplaat aan de onderzijde. 
- een tussenplaat op ongeveer de helft van de koker. 
- twee "sandwlch".constructies voor montage van de Z-pinole. 

Oil Is geillustreerd in figuur B 1.13. 
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Flguur 81.12: 
8as/skoker voor 
de Y-s/ede. 

Figuur 81.13: 
Constructie van 
de Y-s/ede. 



Flguur 81.14: 
"Doos"..constructie 
met lagerproppen 

en ''sandwich'' 
plaat. 

• • • • • • • • • 

Ulteindelljk Is dus een basiskoker gerealiseerd met asn twee kanten verstevigingen 
f'deksels'~ en een 3-tal "tussenschotten" (tussenplast en 2 "sandwlches'~. Olt levert het 
gewenste doel: een Iichte "doos"..constructiedie in aile richtlngenvoldoende stijfheid heeft 
om de belastingen over te brengen zonder het gevaar te lopen dat lage mechanlsche 
eigenfrequentles optreden. 

De luchtlagers zljn a1s voigt asn de slede bevestigd: In de "doos"..constructle zljn gaten 
geboord. Hierin zljn proppen gelast (zie figuur 81.14) met schroefdraad om de lagers te 
rnonteren.Tegen de lagerproppen wordt weer een sanwichplaat gelast Op deze wiJze Is 
een "sandwich"..constructie gerealiseerd waarmee de krachten "ner' worden overge
bracht vanult de plaatconstructie op de luchtlagers (zie ook figuur 81.5). 
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I 0 0 
I 

<E-I 
I 0 0 I 

t==J 
I 0 
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• 
• Bljlage 2: Bevestiging van de PH9 aan de Z-plnole . 

• 82.1 Inleidlng. 

Het Renishaw PH9 tastsysteem is opgebouwd ult een tastkop PH9 r'rnotorised probe 
head": zie bijlage 6),een schakelaar TP2-5W ("probe": zle blJlage 7) en een taster C'stylus"). 
Flguur B2.1 geeft een overzlcht van het gehele tastsysteem. 

I 

: 
I 
• 

PH9 -t--- I 
• 
I 

r i \) 
I ! ..J 

! TP2-5W--+
1 
• 

taster---I 

102 

i 
I 

2Q 
I 

)57 

Oit tastsysteem wordt standaard geleverd met een door Rerlishaw vervaardigd ver
loopstuk C'shankU

), waarvan gebrulk gemaakt kan worden om de PH9 aan de Z-plnole te 
bevestigen. Veel fabrlkanten maken oak Inderdaad gebrulk van dlt standaard verloopstuk 
om de PH9 aan de Z-pinole te bevestlgen (Mltutoyo, Numerex enz): aan de Z-plnole wordt 
een bevestlgingsplaat vastgemaakt met een passinggat erln. Het verloopstuk wordt hierln 
geschoven, waama het verloopstuk met een bout tegen de bevestlglngsplaat geldernd 
wordt, zle flguur B2.2. 

"M--- Z-pinole 

bevestigingsplaat 

bout 

~~~~~~..:::.....:~--- verloopstuk 

In sommlge gevallen is het verloopstuk lets aangepast, om een voorzlening te maken 
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Figuur 82. 1: 
Renishaw PH9 
tastsysteem. 

Flguur 82.2: 
Veel gebruikte 
bevestigingswijze. 



Figuur 82.3: 
Principeschets 

van de verbinding 
tussen de beves

tiglngsplaat en het 
verloopstuk. 

Figuur 82.4: 
8evestigingsp/aat 

met V-groeven. 

• • 

voor rotatieborging (Mltutoyo). De In flguur 82.2 geschetste bevestigingswijze kent echter 
veal nadelen. Allereerst moeten zowel bevestiglngsplaat a1s verloopstuk met hoge nauw
keurigheden geproduceerd worden. Ten tweede is de verblndlng In Z-richting over
bepaald en In rotatie-om-Z-rlchtlng nauwelijks bepaald. Ten derde zaI hat ultnemen van 
de PH9 en weer terugplaatsen geen reproduceerbare handellng zlJn: na elke ultneem
aktie moat hat tastsysteem opnleuw gekalibreerd worden. Automatlsche gereedschaps
wisseling Is met deze verblndingswijze dus onmogelijk. 

Voor de PHM650 is een bevestigingsconstructle gerealiseerd waarmee wei hoge repro
duceemauwkeurigheden gehaald kunnen worden. Dit systeem kan eventueal geschikt 
gemaakt worden voor automatische geteedschapwissellng. In de volgende paragrafen 
zal op deze constructle Ingegaan worden. 

B2.2 De verbindlng van het verloopstuk met de bevestlglngsplaat. 

Hat vertoopstuk Is gewijzlgd en voorzlen van drle kogels. De bevestlglngsplaat Is voorzlen 
van 3 V-groeven. A1s nu hat verloopstuk met de 3 kogels in de V-groeven getrokkenwordt, 
ontstaat er een reproduceerbare verbinding tussen verloopstuk en bevestigingsplaat. De 
reproduceernauwkeurlgheld is afhankelljk van de dlmenslonerlng en afwerklng van de 
gebrulkte onderdelen (kogels, V-groeven). Figuur 82.3 toont de prlncipeschets. 

Z-plnole 

bevestigingsplaat 

kogel 
verloopstuk 

PH9 

De bevestigingsplaat zlet er van onder af bekeken ongeveer ult als in figuur 82.4. 
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Uit figuur 82.3 wordt duidelijk. dat bij deze constructie oak eIsen gesteld worden aan de 
wijze van het aanbrengen van de kracht: Ftotaal moet precies in Z-richting werken omdat 
sen component van Ftotaal In X- of Y-richting gevolgen kan hebben voor de Indrukking 
van de kogels (en dus op de reproduceemauwkeurigheid). 

82.3 8erekeningen 88n de V-groef constructle. 

B2.3.1 Belastlngssituatle. 

In figuur 82.5 Is de belastlngssituatle geschetst. 

Er geldt: 

Hierult voigt: 

Ftotaal Fkogel=--
3 

FvertIcaaI =~ 
2 

Fcontact = Fverticaal.cosa 

F Ftotaal.cosa 
contact = 6 

B2.3.2 Maximale belastbaarheid. 

In het contact gelden de Hertze contactformules voor sen kogel-vlak contact. Volgens 
Dubbel (1981): 

Met: ZiHz : toelaatbare Hertze spanning. 
:~. ..~: elasticiteitsmodulus (ingeval van twea dezelfde E moduli). 

;: : contactkracht. 
v : constante van Poisson (dwarscontractiecoefficlent). 
Wo : toenadering tussen kogel en vlak. 
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Figuur 82.5: 
8e/astingssltuatle. 

Formule b2.3. 1 

Formule b2.3.2 

Formule b2.3.3 

Formule b2.3,4 

Formule b2.3.5 

Formule b2.3.6 



, , 

Formule b2.3.7 

Figuur 82.6: 
Kogelopeen 

hellend v/ak. 

Formule b2.3.B 

Formule b2.3.9 

Formule b2.3. 10 

Formule b2.3. 11 

• • • • 

Voor de maxlmale belastbaarheid van het contact geldt dus: 

Valgens Horowitz (1973) is <:iHz voor een goed geharde stalen kogel2000 N/mm2 (v = 0,3 
en E = 210000 N/mm2). 

82.3.3 "Zelfzoekendheid" 

Onder "zelfzoekendheld" wordt verstaan het naar de plaats gUiden van de kogel blJ het 
aanbrengen van de trekkracht Ftotaaj. Dit Is ge1llustreerd in flguur 82.6. 

Ergeldt: 

Ft = Fkogel.s1na 

Fw = .u.Foontact = .u.Fkogel.COsa 

De verbinding Is ''Zelfzoekend" als geldt: 

tana >.u 

Valgens Dubbel {1981} geldt voor een geslepen kogel en een redelijk geslepen vlak: 
.u < 0,5. Hieruit voigt dat a groter moet zijn dan 26.5°. 

82.3.4 Stijfheidsberekenlngen. 

Voor de toenadering tussen kogel en vlak geldt b2.3.6. Aangezien Foontact onder een hoek 
a staat, geldt voor de verticale toenadering: 

Wo.vert = wo . cosa 

b2.3.6 leert dat de toenadering een funelie is van de kracht tot de rnacht 2/3. Om de 
~'it!jfheid ta berekenen, is aangenomen dat het vertoop van de stljfheid als gevolg van de 
:'racht ongeveer linealr is over een gebled van 2N. 
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In formulevonn: 

CvertlcaaJ = (F+ 1 [N])-(F-1 [N]) 
wo.vert(F+ 1 [N]) -wo.vert(F-1 [N]) 

B2.3.5 Dimensionering van kogels en V-groeven. 

BIJ de keuze van de diameter van de kogel hebben ook nog botsoverwegingen mee
gespeeld. Volgens Van dar Hoek (1984) geldt namelijk: 

Fbots = vVm:C 

Met: Fbots : de botskracht. 
v : de botssnelhekJ. 
m : de massa van hat bewegende IIchaam. 
c :de stljfheld van hat contact. 

Om botskrachten lsag te houden plelt b2.3.13 voor een lage contactstijfheld. De repr<r 
duceemauwkeurlgheld vraagt achter om een hoge stijfheld In hat contact. Een analyse 
met betrekklng tot maxlmale belastbaarheid, stijfheld. botskracht en construeerrulmte, 
heeft geleld tot de volgende dimensionerlng: voor de diameter van de kogells 15 mm 
genomen en voor de hellingshoek van de V-groeven 30°. Dit levert hat In flguur B2.7 
geschatste vertoop van de verticale stijfheld CvertlcaaJ. 

CvertIcaaJ *108 [N/m] 

t 

1,5 
1,4 

1.2 

1.0 -i-----:-r 

O,S 

0,6 

0,4 

0,2 --1 , 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ftotaal [N] .. 

Blj een Ftotaal van 25N Is de vertlcale stljfheld van het contact 1 ESN/m. De totale verti
cale stijfheld is hiennee dan <er zijn 6 contacMakjes): 

, "8' .. ' 8' 
:~" 1 . 10= 6 .. ,10 N/m 

•• ~ •• .'. I, ' 
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Formule b2.3. 12 

Formule b2.3. 13 

Figuur 82.7: 
Ver/oop van de 
vertica/e stljfheld 
regen Ftotaal voor 
een kogel 0 15 
mm. 



Figuur 82.8: 
Invering van een 

kogel ten gevolge 
vaneen 

krachtvariatie. 

Formule b2.3. 14 

• • • • • • 

82.3.6 Schatting van de reproduceerfout. 

Aangenomen wordt dat elke kogel (2 contactvlakken) sen veer representsert van 2.108 

N/m (C). Als ftotaaJ nu een variatie vertoont AFtotaal. dan zaI de tastkop blJ terugplaatsen 
niet dezelfde stand terug Innemen. Stel dat door scheefstand de gehele AFtotaaI door 1 
kogel wordt opgevangen. dan geldt (gebrulk makend van figuur 82.8): 

AW 

AF 
u = 160. slnp = 160. C(r+rsin300 ) 

82.4 Realisatie van de trekkracht. 

Met betrekking tot de realisatle van de trekkracht Ftotaal gelden 4 belangrijke eisen: 

1 De kracht moet zo goed mogelijk In Z-rlchtlng werken zonder komponenten In X- of 
Y -richting. 

2 De kracht moet reproduceerbaar aangebracht en verwijderd kunnen worden. 
3 De constructie moet in de pinole passen. Aangezlen de Z-aandrijving ook In de pinole 

geschoven zit levert dlt sen constructie ruimte van 0 70 mm bij een hoogte van 150 
mm. 

4 De constructle moet van buitenaf (computer) gekoppeld en ontkoppeld kunnen wor-
den. 

Er is naar een aantal oplossingen gekeken zoals Idemming met spantangen, elektromag
netische aantrekking. permanent magnetische aantrekklng, mechanische vertlcale Idem
ming enz. Elke oplossing had specifieke voor- en nadelen. Constructie-technisch bleek 
echter de p,~rf:"lanente ~nagneet de beste mogelljkheden te bleden met betrekklng tot 
reproduceer"f'",mek:i ';:1; construeervolume. Figuur 82.9 toont het gebruikte principe. 

Door spleet h te varieren is de kracht Ftotaal vrij nauwkeurig In te stellen. Het probleem biJ 
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juk 

magneet 

Z-plnole 

bevestiglngsplaat 
kogel 

ver100pstuk 

PH9 

de permanente magneet is echter. hoe de verbinding ontkracht moet worden. Hlervoor 
zljn twee altematleven bekeken: 

1 Ontkrachting door het aanbrengen van een tegengesteld magnetisch veld. 
2 Het In Z-richtlng omhoog bewegen van de magneet waardoor h groter wordt en a1s 

gevolg hiervan Ftotaal Ideln. 

Voor de huidige constructle Is gekozen voor opIossing 2 omdat deze binnen de gestelde 
tljdsllmieten te reallseren was. Het verdient echter aanbevellng om voor volgencie gene
ratles altematief 1 ultgebreid te bestuderen. 

Getest zijn 2 permanente magneten (Klpp en Vacuumscheltze). Beide hebben een 
magnetische kem, waaromheen een weekijzeren omhulling aangebracht Is. Een door
snede van beide magneten Is geschetst in ftguur B2.10. 

40 

De prestaties van beide magneten zijn vergeleken In een door P&H ontwikkelde magneet
testbank. De resultaten zljn te zien In flguur B2.11. 

Ult de figuur kan geconcludeerd worden dat de magneet van Vacuumschmeltze betere 
prestaties levert dan die van Klpp. Gekozen Is dan ook voor de magneet van Vacuum
schmeltze. De magneetkracht is VOOi !;)en spies! groter dan 5 mm verwaartoosbaar. 

De massa van de PH9 en het verloopstuk Is 1,3 kg. Blj een maximale versnelling van 1 
m/s2 is dan een minimale bevestiglngskracht nodig van (13 + 1,3 ==:) 15N. Blj een spleet 
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Figuur 82.9: 
Prlnclpeschets van 
de aantrekking met 
een permanente 
magneet. 

Figuur 82. 10: 
Dwarsdoorsnede 
van de geteste 



Flguur B2.11: 
Vergelljking van 

de twee magneten 
met betrekking tot 
kracht als tunctie 
van de spleet (h). 

• • • • • • • • 

[N) 

210 

180 

150 

120 

90 

60 

30 

t 

VACUUMSCHMELTZE 

KIPP 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 5 [mm] .... 

van 0,9 mm levert de gekozen magneet een trekkracht van 6ON. Dit Is dus rulm voldoende 
om de verblnding tussen het verloopstuk en de bevestlgingsplaat bij de maximale 
vertlcale versnelling nog een voorspanning van 25 N te garanderen (nodig voor de julste 
stijfheid) . 

Met betrekking tot de reproduceemauwkeurlgheid wordt opgemerkt, dat het verloop van 
de kracht/spleet graflek erg v1ak is rand 0,9 mm spleet: een variatie van 0,2 mm In de 
spleet ievert een krachtvariatie van 10 N. Met b2.3.14Ievert dit een fout van maxlmaal 0,3 
p.m. Dit Is ruim binnen de toleranties op onnauwkeurlgheden van het totale systeem. 

82.5 Korte beschrijving van de gerealiseerde constructie (887020-06). 

Het (geharde) verloopstuk (28) bevat 3 conische gaten. In deze conlsche gaten worden 
3 kogels gelegd (27) die In de gaten blljven zltten met een stukJe "bilk" (11). Onderdeel 
29 is het onderdeel waaraan de PH9 wordt gemonteerd. De schacht van onderdeel 28 
steekt In de Z-pinole. De vorm Is gekozen om een beveHiglng in te bouwen tegen het 
onverwacht lossen van de constructie. 

Onderdeel10 is de bevestigingsplaat met V- groeven. Onderdeel8 is de magneet die In 
onderdeel23 gemonteerd is. Onderdeel 23 schuift (met een schuifpasslng) in onderdeel 
2. Door nu luchtcyllnder 16 te beluchten gaat de zuiger omhoog. Deze neernt via bout 4, 
onderdeel 22 mee. Onderdeel 22 zit weer aan onderdeel 23 vast. Hiermee wordt dus de 
magneet over de slag van de luchtcylinder omhoog bewogen (10 mm). Hiermee is de 
kracht weggevallen en vaJt onderdeel 28 ult de constructie. 
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• 
• Bijlage 3: Uitwerking van controle-taken van computer 1. 

• 83.1 Communlcatle tussen de PHS en computer 1. • 
De PH9 (zie bijlage 6) Is een tasterhouder die In twee rotatierichtingen de taster In een 
discreet aanta! standen (720) kan zetten met een zeer hoge reproduceemauwkeurigheld. 
Dit rnaakt het mogeIljk om bljvoorbeeld lastig geposltloneerde gaten na te meten. De 
communlcatie tussen de PH9 en computer 1 Is geschets In flguur 83.1. 

PH9 

IEEE 488 
com puter 1 

De communicatie Is op te splitsen In 2 hoofdgroepen. 

1 Communicatie van de IEEE488-lnterface naar de PH9: hierblj kunnen standen door
gegeven worden waar de PH9 zich naar toe meet bewegen. 

2 Communicatle van de PH9 naar de IEEE488-lnterface. Dit houdt in: 
- de stand van de PH9 opgevragen. 
- de status controleren. 
- blj problernen geeft de PH9 service request signal en. die via Interrupt lijnen opgevan-

gen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: fatal overload error. handbedienlng 
nlet aangesloten. PH9 is verwijderd. PH9 Is teruggeplaatst, PH9ls In unlocked mode 
geschakeld enz. 

Aangezien de communlcatie tussen PH9 en computer 1 nlet van vitaaI belang Is voor het 
meetproces of de besturing, zaI op discrete momenten tJjdens de beweglngscyclus 
mlddels de software de status gecontroleerd worden. Als het nodlg is. dan kan actie 
ondemomen worden. Op dlt moment zijn de hardware-matlge service requests nag niet 
op de hardware Interrupts aangesloten. Het is achter wei de bedoellng om dlt tz.t. te 
realiseren. 

83.2 Controle van de TP2-SW. 

De TP2-5W (zie bljlage 7) Is een schakelende taster. Deze taster geeft een schakelsignaal 
als een meetpunt berelkt Is. Dit schakelslgnaal wordt opgevangen door computer 1. Deze 
leest de IInialen uit en zorgt ervoor dat de machine terugbeweegt over een bepaalde 
afstand. 

Hlerblj Is een tlJdkritische behandeling van de communlcatle van belang: de tlJd tussen 
het moment dat de taster schakelt en het uitlezen van de linialen, moet mlnimaal zJjn om 
meetfouten te voorkomen. Om dit probleem op te lassen Is het systeem opgezet zoals 
Ie zien Is In figuur 83.2 
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Figuur 83. 1: 
Communicatie 
tussen de PH9 en 
computer 1. 



Flguur 83.2: 
Communlcatie 

tussen de TP2-5W, 
computer 1 en de 

meetliniaien. 

• • 

TP2-5W Iinialen 

I I 
I 1 I I 

I SEC-PC I 

In de computer bevindt zich een SEC-PC kaart. Daze kaart vervult 3 functies: 

1 De kaart voigt met up-down counters de meetlinialen (hat kwadratuur-signaal). 
2 De counters kunnen worden vastgazet In latches (buffers) op een softwaresignaal. 
3 De kaart kan een schakelsignaal doorsluizen naar de data- en control bus van de PC. 

Het vastzetten (latchen) van de counters kan op 3 manieren gebeuren: 

1 Door pollen: hat schakelslgnaal (hoogactlef) staat op een van de poorten van de 
SEC-PC. Door nu In een Ius tel kens deze poort ult te lazen en te controIeren. kan een 
slgnaalovergang gereglstreerd worden. Gebrulk makend van N.N. SEC (1988) en N.N. 
Intel (1987). kan dlt a1s voigt In assembler gereallseerd worden. (Tussen haakjes staan 
de benodigde clockcycles om een commando te verwerken). 

I 
I 
MOV 
IN 
AND 
JZ 
ROL 
OUT 
I 
I 

DX.330H 
AL,DX 
AL, 10000000B 
-5 
AL,1 
OX,AL 

laadt OX met poortadres SEC 
lees waarde In AL 
vergelljk met 128 
indien 0 dan terug naar IN AL,DX 
Indien 128: dan AL: = 1 
stuur 1 naar poortadres SEC-PC 

(5) 
(3) 
(12) 
(6) 
(3) 

In het slechtste gevalls de tijd die nodig Is om hat schakelslgnaal te detecteren en de 
linlalen vast te leggen: 

tw = 5 + 3 + 12 + 5 + 3 + 12 + 6 + 3 = 49 cycles. 

Het beste geval: 

tb = 5 + 3 + 12 + 6 + 3 = 29 cycles. 

Volgens N.N. Intel (1987) moat hlerblJ nog 5% opgeteld worden zodat geldt voor het 
slechtste geval: tw :== 55 cycles. Met een kloksnelheid van 12 MHz levert dlt: tw = 4 psec 
wat neerkomt op 0.20 pm bij een meetsnelheld van 50 mm/sec. Dit is acceptabel onder 
de geelste condlties. 

2 Met hardware-Interrupts: het schakelsignaal wordt direct verbonden met de control-bus 
van de PC. Met een Interrupt service routine worden dan de linialen vastgezet Met N. N. 
Intel (1987) kan dan de tlJd tussen schakelen en vastzetten van de linlalen berekend 
worden: 
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• tijd tussen IR t en INT,t : 350 nsec. 
• tiJd 1'NT'}\, : 40 cydes. 
• tijd voor data tussen 80286 en 8259: 1200 nsec. 
• ultvoeren van de call opclracht: 30 cydes. 

I 
I 
PUSH 
MOV 
SUB 
MOV 
MOV 
MOV 
OUT 
I 
I 

{all registers} 
BP,SP 
SP,localsize 
AX, segdat 
OS,AX 
AL,1 
33OH,AL 

Redt de processorstatus 
RedtdeSP 

Verander van 
Datasegment 
1 naar AL 
zet de linialen vast 

(27) 
(3) 
(7) 
(5) 
(3) 
(2) 
(3) 

De maxlmale tijd tussen he! binnenkomen van het schakelsignaal en he! vastzetten van 
de counters, is dus: 

tw = (120 cydes + 1550 nsec) + 5% 

Voor een 12 MHz computer betekent dil: 

tw = (10,usec + 1.55,usec + 5%) - 12,6,usec. 

Voor een meetsnelhefd van 50 mm/sec levert dlt een afwijklng van maxlmaaI 0,63 
micrometer. Oil Is rulm 3 maaI zo vee! als In de poll-mode en In principe niet meer 
toelaatbaar, orndat he! In de buurt komt van de meetonnauwkeurlgheld van de machine. 

3 Hardware-matig vastzetten van de counters: he! schakelsignaal zet zelf de counters 
vast door de gemaakte signaalovergang. Oil levert een tljdvertraglng op van maxlmaal 
enkele tientallen nanoseconden en veroorzaakt derhalve een verwaarloosbare meet
fout. 

Het zaI duldelijk zijn, dat mogeIijkhefd 3 de meest Ideale Is gezien vanuit het oogpunt van 
gemaakte meetfout. De geleverde kaart echter, heeft deze mogeIijkheld nog nlet. Er moest 
dus een keuze gemaakt worden uit optie 1 en 2. 

Blj de keuze tussen optle 1 en 2 speelde, naast het looptljdprobleem, ook nog andere 
overweglngen een rol: zo maakt toepasslng van optie 2 het mogelljk om te meten. terwijl 
de computer rekent en omgekeerd. In he! voor1oplg gereallseerde systeem Is hlervan 
gebruik gemaakt omdat dit (programma-technisch) vee! mooler Is dan he! pollen (de 
processor wordt dan In feile zeer slecht gebrulkt). Verder biedt deze manler van aansturen 
een goede mogelljkheld om de machine te bevelligen tegen aanraklngen In Ijlgang: a1s 
de taster In iJlgang beweegt en ergens tegen aan rljdt. dan wordt de machine stngezet In 
de Interrupt service routine (pollen tijdens de gehele beweegcydus is praktisch on
mogelijk). Hlermee kan schade voorkomen worden. 
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• 
• BIJlage 4: Metlngen. 

• B4.1 Harmonicabussen. • 
• Aangezien de machine op hat moment van de reallsatie van dit verslag nag niet geheel 

geassembleerd is, volgen hler de eerste globale metingen. 

Figuur 84.1: 
Meetopstelling om 
de stijfheid van de 
harmon/cabussen 

temeten. 

Allereerst is gemeten In hoeverre berekenlngen aan de hannonlcabussen [Slot, 1989] 
met de fysieke werkelijkheld overeenkomen. De harmonicabussen worden gebruikt In 
twee toepasslngen: 

1 Voorspannlng regalen tussen de 2 transrolmoeren voor de X- en de Y-as. 
2 Voorspannlng regalen voor X- en Y -aandrijvlng. 

Flguur B4.1 geeft een foto van de meetopsteiling om de stijfheld van de hannonlcabussen 
temeten. 

De harmonlcabus wordt In een L-blok geklemd: aan de onderzijde staat de harmonlcabus 
op het granlet. aan de bovenzijde Is een krachtsensor gemonteerd. Door de imbussleutel 
boven te verdraaien, wordt een drukring omIaag bewogen. Hierdoor wordt een kracht 
aangebracht op de meetopsteiling. Deverplaatslng van de harmonlcabuswordt gemeten: 

1 20 dicht mogelijk biJ de krachtsensor. 
2 aan de onderzijde om eventuele ultbulgingseffecten te cornpenseren. 

Zowal de kracht als de verplaatsing kan afgalezen worden van de displays. 

Slot (1989) heeft berekenlngen ultgevoerd aan de hannonlcabussen. De theoretisch 
berekende waarden bleken nlet helernaal overeen te komen mat de gemeten waarden. 
Voor de flguren B4.3 en B4.4 Is derhalve een correctle toegepast op de berekende 
waardes: vol gens de berekenlngen van Slot (1989) is de breedte van de dam vrijwel gelljk 
aan O. Dit heeft tot gevolg. dat de Integraal In de berekeningen gaat van 0 tot n/2. Voor 
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de gemeten bussen bleek de dambreedte echter 6 mm te zijn. Hlerdoor is de (buigende) 
balk1engte niet gelijk aan:JC . r/4 (29 mm In dit geval) maar:JC . r/4 - 6 (= 23 mm). Aangezien 
de lengte van de balk tot de derde macht In de formules zit, Is hlervoor gecorrlgeerd. Oit 
levert dan de berekende stijfheid op, zoals te zien in de figuren 84.3 en 84.4. 

Voor figuur 84.3 geldt: (X-as voorspanbus) 

- theoretisch berekende stijfheid: 3,53.105 N/m [Slot,1989] 
- gecorrigeerd berekende sti!fheid: 4,43.105 N/m 
- gemeten stijfheid: 6,50.10 N/m 

Voor metingen aan de Y -as voorspanbus worden dezelfde waarden gevonden. 
Voor de hoekcontactlagervoorspanbussen In figuur B4.4 wordt gevonden: 

- theoretisch berekende stijfheid: 1,13.106 N/m [Slot, 1989] 
- gecorrigeerd berekende s~id: 2,24 . 106 N/m 
- gemeten stljheid: 2,70.10 N/m. 

B4.2 X-geleiding. 

Om de verticale stijfheid van de X-geleiding te meten, Is de meetopstelling gereallseerd, 
zoals te zlen Is in figuur 84.2. 

G 

\ / 

X-geleiding 

console 
pm 

grondbed 

Om na te gaan wat het effect Is op de v1akplaat van een belasting op de X-geleiding, is 
deze v1akplaat voor en na het belasten nagemeten met een elektronisch waterpas. Ter 
hoogte van de consoles bleken kleine verplaatslngen op te treden; deze lagen echter In 
de buurt van de onnauwkeurigheid van het meetinstrument. Tussen de consoles werden 
geen verplaatsingen waargenomen. Het blijkt dat een belasting G op de X-geleiding geen 
vervorming teweeg brengt in de v1akplaat. Oerhalve wordt in de opstelling van figuur B4.2 
de absolute doorzakklng van de X-geleiding gemeten. 

De meetresultaten zijn: 

G[N] S[mm] C[N/m] 

2500 1,4 1,8.10 9 

4300 2,4 9 1,8.10 
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Figuur 84.2: 
Meting van de 
venica/e stijfheid 
van de X-ge/eiding. 



Formule b4.2.1 

Formule b4.2.2 
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vorgens Dubbef (1981) geldt voor een vrlj opgelegde balk: 

C = 48EI 
13 

en voor een san twee zijden IngekJemde balk: 

c = 192EI 
13 

Met: E = 40000 N/mm2 [De Nijs, 1987],1 = 6,6. 108 mm4 en 1= 1110 mm kan berekencl 
worden, dat: 

Copgelegd = 0,9.109 N/m 
Qngeklemd = 3,7 . 109 N/m 

Hleruit blljkt, dat de gereallseerde stijfheld tussen een opgelegde en een IngekJemde balk 
11gt; echter lets dlchter bij het opgelegde balkprobleem. 
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Flguur 84.3: 
Ax/aJe stijfheid van 
de planeetrol
voorspannlng 
voorde 
X- as (boven) en 
de Y-as (onder). 



Figuur 84.4: 
AKiale stljfheJd van 

de hoekcontact· 
voorspanning 

voorde 
X· as (boven) en 
de Y.as (onder). 
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• 
• Bijlage 5: Ontwikkelde electronlca. 

• B5.1 Tastkopontkoppeling. • 
• In bijlage 2 Is uitgelegd hoe de verbinding is gerealiseerd tussen de PH9 en de Z-pinole: 

een verloopstuk met 3 kogels wordt met een magneet tegen een bevestlglngsplaat 
• aangetrokken. Om daze constructie te ontkoppelen, wordt de magneet door een lucht

cylinder omhoog bewogen. 

Aan de voorzijde van de machine Is een hlervoor een bedleningsknop gemonteerd. Daze 
bedleningsknop kent 2 standen: 

1 PH9 klemmen (stand tijdens hat meten). 
2 PH910ssen (PH9 ult de Z-pinole verwijderen). 

Wordt de knop vanuit de "klem"-stand In de "Ios"-stand gebracht, dan wordt een (normaal 
gesloten electro-pneumatisch) ventlel geopend. Hierdoor komt lucht onder de zuiger van 
de luchtcylinder, de magneet wordt omhoog bewogen en de PH9 Is ontkoppeld. Flguur 
85.1 geeft een overzicht. 

ov 
''kIemmen'' -;" 

ov 
"klemienu 

} 

20V 

Gossen" 

20V 

"Iossen" 

6 bar 

cylinder 

...... -......, magneet 

6 bar 

cylinder 

magneet 

. _____ ......-_________________ ---1 

.. 
De opzet, ;ioals te zlen In flguur 85.1 Is zodanig dat als de lucht en/of de electrlsche 
voeding uitvalt, de PH9 nlet ult de Z-pinole valt. 
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Figuur 85. 1: 
Klemmenen 
lassen met behulp 
vande 
handschake/aar. 



Figuur 85.2: 
Systeemmet 

naderingssensor. 

• • 

Een probleem met de In figuur 65.1 geschetste opstelling is de mogelijkheld om nadat 
de PH9 "gelosr' is, de handknop In de stand "ktemmen" te zetten. Hierdoorvalt de rnagneet 
weer naar beneden. Als nu de PH9 teruggezet wordt zaI (ongeveer 5 mmvoor het bereiken 
van de eindposltie) de rnagneet de PH9 aan gasn trel<ken: de PH9 krlJgt een forse 
opwaartse versnelling en zal met een fUnke snelheld In de V-groeven terecht komen. Oft 
heeft grote schade (plastische deforrnatie) van zowel de kogels als de V-groeven tot 
gevolg. 

Naast de handbedlende knop, is er derhalve een bevelllging Ingebouwd tegen ongewenst 
laten zakken van de rnagneet. Oft Is gerealiseerd door een naderlngssensor In te bouwen 
in de bevestiglngsplaat Het veranderde systeem is te zien in figuur 85.2. 

OV 

"ktemmen" 

6 bar 

r- 20V 

l "produkt 
afwezig" 

schakelslgnaal 

Een naderlngssensor kan In principe gezien worden a1s een schakelaar met 2 standen: 

1 produkt aanwezig. 
2 produkt afwezig. 

In figuur 65.2 Is de stand "produkt aanwezlg" getekend. Als In de situatie van figuur 85.2 
verandering komt, doordat lernand de handknop orndraait, dan zal20 V op het rnagneet
ventiel komen te staan en zaI het produkt (het verioopstuk) ult de Z-pinole vallen. De 
naderingssensor neernt de stand "produkt afwezlg" In. Wordt nu de handschakelaar 
teruggezet In de stand "ktemmen", dan kornt er geen 0 V op het ventiel te staan orndat de 
naderingssenscl" nog In de stand "produkt afwezig" staat (kortsluiting voorkomen door 
I'je we'.:::; tme . (R2) :oIdoende groot te kiezen). Wordt de PH9 terug In de Z-pinole 
gebracht, dan ~:<l (afhankelijkvan de instelling van de sensor) op 0,2 mm voor de kogeltjes 
de V-groeven raken de sensor het signaal"produkt aanwezig" geven. Schakelaar 2 gast 
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handschakelaar naderlngssensor I 

"klemmen" "produkt aanwezig" omIaag 

'10ssen" "produkt aanwezig" omhoog 

"Iossen" "produkt afwezlg" omhoog 

"klemmen" "produkt afwezig" omhoog 

hiermee naar aarde en de magneet vaJt omIaag. De extra versnelling die ontstaat als 
gevolg van de beweglng over de laatste 0.2 mm en de versnelling als gevolg van de 
magneetkracht. is te verwaarlozen. 

Om computergestuurde automatlsche gereedschapwissellng te plegen, Is de nade. 
rlngssensor tevens doorverbonclen met de besturlngscomputer. Verder kan de hand
schakelaar "afgezer' worden door mlddel van een switch op het board. De schakeltaak 
wordt dan overgenomen door de computer. 
Het ophalen van een gereedschap gaat als voigt: op een vaste plaats In het meetvolume 
staat een houder met daarln het gereedschap. De naderlngssensor geeft het signaal 
"produkt afwezig". De machine rijdt bOYen de gereedschapshouder en zakt, zodanig dat 
de schacht van het verloopstuk van het gereedschap de pinole In steekt. Op het slgnaal 
van de naderlngssensor "produkt aanwezig" geeft de computer het schakel slgnaal 
"klemmen". De magneet vaJt omIaag en het gereedschap hangt in de Z-pinole. 

85.2 Koppeling van de joy-8IIcks aan het Iysteem. 

Voor de koppeling van de Joy-sticks aan het systeem wordt In principe gebruik gernaakt 
van de systeemopzet ult figuur 85.3. 

De uitgang van de joy-sticks Is een slgnaal tussen -x en + x Volt waarbij x In te stellen Is 
door de voeding van de joy-sticks. Oeze uitgang van de joy-sticks kan op een AID 

joy-sticks 

AID converter 

controleen 

eNC-programma 

controleen 
IdeCOdleer software 
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Flguur 85.3: 
Opzetvande 
aansturing van de 
besturingskaart. 
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converter (standaard Insteekkaart) aangesloten worden. De ultgang van de A/D-converter 
Is een maat voor de stand van de Joy-stick. Deze wordt dan softwarematlg bewerkt en 
gedecodeerd In commando's voor de Galilkaart. 

De keuze tussen joy-stick en CNC-besturlng wordt gemaakt met sen knop op het 
bedleningspaneel. 

85.3 Bevelliging van de TP2-5W tegen falende meetpuntverwerking. 

Zoals reeds In b1jlage 3.2 betoogd, 2aI het berelken van sen meetpunt een hardware 
Interrupt tot gevolg hebben. Deze hardware interrupt zorgt voor: 

- het vastzetten van de linialen. 
- het stoppen van de machine. 
- het ultlezen van de linialen. 

Macht In de interrupt-service routine iets fout gaan, dan bestaat de kans dat het meetpunt 
nlet gezien wordt door de computer en de machine nlet stopt. Daarom wordt het 
tasterslgnaal van de TP2-5W naar een stukje beveUigingselektronlca geleid. Hierln wordt 
(geheel bulten de computer om) gecontroleerd of de machine 10 msec na de slgnaalover
gang van het schakelsignaal aan het vertragen Is dan wei reeds stHstaat. Beweegt de 
machine na 10 msec nog met meetsnelheld, dan wordt een noodstop ultgevoerd. 
Hlerdoor kan schade aan de TP2-5W voorkornen worden. 

Vanwege de complexitelt van deze electronics (met name de timing is erg van belang) 
2aI voor de ontwikkellng hlervan eerst nog verder onderzoek gedaan worden. A1s de 
machine voltooid Is zal deze electronics In samenwerking met een eleclrotechnlsch 
advIesbureau ontwikkeld worden. 

85.4 Bevelliglng van de PH9 en de TP2-5W tegen een &anvarlng. 

A1s de machine met de PH9 tljdens een cyaus (bulten beweglng met maetsnelheid) sen 
aanvarlng maakt, dan zaJ een kracht op de PH9 opgebouwd worden. Op een gegeven 
moment 2aI de magneetkracht, die de PH9 aan de Z-pinole verblndt (zle bijlage 2), nlet 
hoog genoeg maer zljn om de PH9 In de Z-pinole vast te houden. De PH9 schlet los en 
de naderlngssensor geeft het slgnaal"produkt afwezig" (zie b1jlage 85.1). Aangezien dit 
signaal verbonden Is met een van de poorten van de computer, kan weer een noodstop 
gerealiseerd worden. Overlgens zullen aanvaringen tussen taster en produkt als de 
machine In ijlgang beweegt vrljwel altijd schade aan taster, schakelaar of PH9 tot gevolg 
hebben. 

eo 
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• 
• , BiJlage 6: De tasterkop: de Renlshaw PH9. 

• 
• 
• 
• 
• 

M01ORISEO PROBE HEAD 

REPEATABILITY OF POSITION (20)1 

CYCLE TIME: 7.r STEP 
MAX. ecr MOVE 

lOTAL ANGUl.AR MOVEMENT 
AAYJS 
8AYJS 

lOTAL NUMBER OF POSITIONS 

MAX. EXTENSION BAR LENGTH' (WITH TP2ITP12) 

WEIGHT (excbJIng shank) 

WORKING TEMPERATURE RANGE 

PROBE MOUNTING FACILITY 

PROBI HEAD CONTROl. 

720 

.MNm 

200mm (7.91n) UIIIng PElS 8XIWIon 

845gm (22.701) 
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• 
,) BiJlage 7: De taster: de Renlshaw TP2-5Way. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

MODEL No. 

f'RIta>AL APPUCATION 

seNSE DlRECllONS 

IJNI.OIREC'TIONAI. REPeATABILITY 
MAX (20) AT STVUIS TIP 

PRE· TRAVEl VARIATION 
360" (XV PlANE) 

WEIGHT 

STYlUS FORCE IWIGE (ADJUSTABlE) 

STVUIS FORCE (SET BY RENSHAW) 

STYLUS 0VERTRAVEl: XV Axes 
(Maldmum) ZAxis+Z 

-Z 

MAX EXTENSION ON PH9 
PHlOM 

TEST CONDITIONS: Stylus LengIh 
Stylus Velodty 
Stylus FOII:8 

MOUNTING OPTIONS 
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tkIIvenIa! DCC CMM'. 
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±O.8Ilfim ±O.OOOO32in 

22g 0.780% 

7-15gm 0.2<4-0.520z 

7--8gm O.2<4-0.21oz 

;1:14' ±14" 
4.Omm 0.16111 

200mm 7.87111 
300mm 11.81in 

10mm 0.39in 
480mmImin 1.57fIImin 
7--8gm O.24-0.27oz 

MSth!ead 

PM, PI9 or Pl12 
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• 
• 81jlage 8: Eigenschappen van de gebrulkte materialen. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Staal Aluminium Graniet Keramlek Glas 

Soortelljke massa [kg/m3] * 3 7,8.10 3 2,8.10 3 2,9.10 3 3,7.10 3 2,6.10 

Elasticiteltsmoclulus [N/m2] 2,1 .1011 7. 1010 4--8.1010 3,0.1011 5.10 .1010 

Glijdingsmodulus [N/m2] 7.1010 2.1010 24.1010 1,2.1011 

Constante van Poisson [-] 0,3 0,21 

Oruksterkte [N/m2] 5.10.108 7 6,8.10 9 2,1 .10 

Treksterkte [N/m2] 3-9.108 4-10.107 1 .106 8 1,9. 10 

Elasticiteitsmodulus [_]** 
Soortelljkemassa.106 27 25 14-27*** 81 

Uneaire uitzettings-
coMficient (pm/mOe] 12 24 6 8 9,4 

Warmtegeleidings-
coAfficKint [W/m"C1 50 220 3,5 25 8 

* Bronnen: Oubbel (1981), N.N. PBNA (1983), De Nijs (1987), N.N. Willbanks (1988). 

** Oit kenta! wordt vaak gehanteerd om een cijfer toe te kennen san de construeer
mogelljkheden van een bepaald materiaal. Om eenzelfde stljfheid te krljgen In de con· 
structle maakt het volgens dlt kental nlet ult of In staal, aluminium of graniet (zle ***) 
geconstrueerd wordt. Een constructle In keramlek kan echter voor eenzelfde stljfheid 
(81/27 = ) 3 maaI zo licht worden als een stalen constructie. 

*** Getal geidt aileen voorvolledige ontwerpvrljheid. In deze zijn staal en aluminium beter 
dan keramlek. Granlet heeft zaer slechte ontwerpvrijheden (bljvoorbeeld dunwandig 
construeren is onmogelijkl). 
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