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SAMENVATTING 

De compacte spantang, ontworpen door M. Grooten, moet gezien worden als een univer
seel klemgereedschap dat in een onbemand systeem moet kunnen functioneren. Hiervoor is 
het noodzakelijk de werking van de tang ie controleren en aan de besturing door te geven. 
Om dit mogelijk te maken hebben we een aanta) verschil1ende (sub)toestanden van de 
spantang gedefinieerd. Met behulp van deze (sub)toestanden kan de werking van de 
spantang gecontroleerd worden. De spantang kent twee toestanden: de open- en dichtstand. 
De dichtstand is weer onder te verdelen in drie subtoestanden: 

- klemming van een te dun (of geen) produkt; 
- klemming van een produkt met de juiste dikte; 
- kIemming van een te dik (of meerdere) produkten. 

De open- en dichtstand worden door middel van een luchteilinder aan de span tang 
opgelegd. De luchtcilinder wordt uitgevoerd met eindmelders die de open- en dichtstand 
detecteren. Deze eindmelders zijn standaard in de handel verkrijgbaar. 

In de dichtstand wordt het weI of niet klemmen van het juiste produkt met behulp van 
twee induetieve opnemers gedetecteerd. Aan de achterzijde van de spantang (achter de 
veerpot) bevindt zich een stelbout. Hoe dikker het te klemmen produkt, des te verder komt 
de steib out naar buiten. Bij het naar buiten bewegen van de stelbout wordt eerst een 
maakkontakt gemaakt bij de eerste inductieve sensor. De juiste produktdikte wordt nu 
geklemd. Als de stelbout nu echter nog verder beweegt, wordt een tweede sensor geacti
veerd. De tweede sensor is uitgevoerd als verbreekkontakt. Als de tweede sensor geacti
veerd, wordt betekent dit dat er een te dik produkt geklemd wordt, en zal de klemactie 
direkt onderbroken worden. Dit om de tang en het te klemmen produkt tegen beschadi
gingen te beschermen. Beide sensoren zijn uitgevoerd met sehroefdraad en een signale
rings-LED om het instellen te vereenvoudigen. 

De twee sensoren zijn in een beschermend sensorhuis gemonteerd dat aehler op de 
spantang (aan de veerpot) bevestigd wordt. De eerste sensor (maakkontakt) wordt op een 
minimale produktdikte ingesteld. De tweede sensor (verbreekkontakt) wordt ingesteld op 
een maximaal te klemmen produktdikte. Het verschil tussen de maxima Ie en minimale 
produktdikte is de marge waarbinnen de spantang de klemactie uitvoert. Buiten deze 
marge wordt de klemactie onderbroken. Deze marge is vooraf met behulp van de twee 
sensoren in te stell en. 

De aanpassing op de spantang is ontworpen en getekend met behulp van het UGII
tekenpakket. De tekeningen bestaan uit een samenstellingstekening en afzonderlijke 
werktekeningen van aIle onderdelen. 

Het instellen van de spantang met de aanpassing is in een aparte handleiding (in de 
bijlage) uitvoerig beschreven. 
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VOORWOORD 

Alvorens versiag te doen van onze onderzoeksopdracht willen wij eerst de mensen 
bedanken die ons direkt en indirekt geholpen hebben. Zonder hen was het zeker niet zo'n 
leuke en leerzame tijd geweest. Allereerst aBe aanwezigen van de F ALC-vergaderingen. 
zowel medewerkers als lotgenoten. Deze vergaderingen dienden veeivuldig als klankbord 
voor onze vragen en problemen. Als laatsten maar niet als minsten een woord van dank 
aan ir. A.T.J.M. Smals en F.G.J. Soers die steeds enthousiast en geinteresseerd waren. 
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1. INLEIDING 

Het FALC-projekt onderzoekt de mogelijkheden om een Iascet zo flexibel mogelijk 
onbemand te kunnen laten functioneren. De spantHng is binnen het F ALC-projekt door 
M. Grooten ontworpen. Deze spantang fixeert de produkten op een draagblok waarna deze 
produkten gelast worden. 

Deze onderzoeksopdracht beoogd ais resultant het onbemand laten functioneren van de 
spantang. De tang is onderdeel van de F ALe, maar moet ais een universeel klemgereed
schap worden gezien. Na aanpassing moet de tang ook in een andere onbemand werkende 
"produktie"-ceJ gebruikt kunnen worden. 

Onderzocht is of het mogelijk is sensoren op of in de tang te plaatsen die het onbemand 
functioneren mogeJijk maken. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de projektstrategie [1]. 

In het verslag worden voor een en hetzelfde onderwerp meerdere benamingen gebruikt. 
Tang, spantang & compacte spantang zijn gelijk. Sensoriek & aanpassing worden door 
elkaar gebruikt, er wordt hetzelfde mee bedoeld. De uiteindelijke oplossing wordt hiermee 
aangeduid, zonder dat deze al een definitieve vorm heeft aangenomen. Ook wordt er over 
een te dik produkt, een te dun produkt en een goed produkt gesproken. Er wordt aileen de 
dikte van de materie tussen de bekken van de spantang mee bedoetd. Maar omdat de 
spantang uiteindelijk toch ingezet wordt voor het klemmen van produkten, wordt er over 
de dikte van het produkt gesproken. Met een te dik produkt wordt dus bedoeld dat er meer 
materie tussen de bekken zit dan waarvoor de tang is ingesteld. Met een te dun produkt 
bedoelen we dat er minder materie tussen de bekken van de tang zit als waarvoor de tang 
is ingesteid. Als we het over een goed produkt hebben dan zeggen we dus: er ligt (binnen 
de marge) materie tussen de bekken van de tang met die dikte waarvoor de tang was 
ingesteld. Wat er tussen de bekken zit is niet belangrijk. Deze werkwijze zou de intentie 
kunnen wekken dat we bezig zijn met produkten selecteren. Dit is echter niet het geval! 
We hanteren deze schrijfwijze enkel en aIleen om meer duidelijkheid te scheppen en het 
verslag niet onnodig complex (om te lezen) te maken. Met de bekken van de tang worden 
het klemmend lichaam en het opvulblok bedoeld. 
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2. DE PlANNING (volgens de OPU-planningsmethode) 

ORIENfATIEPROCES 

00 (orienlerende fase van de orienlatie): 

"Vragen stell en over de opdracht" 

- Wat is de doe Is telling van de opdracht? 
- Welk resultaat streeft men na? 
- Welke problemen moeten worden opgelost? 
- Zijn er eelaties met andere projekten? 
- Is er vooronderzoek gepleegd? 
- Waarom moet deze opdracht worden uitgevoerd? 
- In welk systeem c.q. organisatie moet gewerkt worden? 
- Wie beoordeelt de resultaten? 
- Wie is de opdrachtgever? 
- Wat zijn de criteria? 

Op (planfase van de orientatie): 

"Een plan opstellen am fase 00 uit te voeren" 

- Orienterend gesprek met de heer Smals; 
- F ALC-rapporten die betrekking hebben op onze opdracht doornemen; 
- Weekverdeling maken en manier van samenweeking bepaten; 
- Gesprek met de heer Smals waarin een concrete opdrachtomschrijving 

naae voren komt; 
- Tekeningen van de te modificeren spantang verzamelen; 
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Ou (uitvoeringsfase van de orientatie): 

"Beantwoording van aile vragen uit 001f 

- Doelstelling: 
Het goed laten functioneren van de spantang in een onbemand 
systeem; 

- Resultaat: 
Een eenvoudige modulaire aanpassing op de spantang om boven
staande doelstelling te verwezenlijken; 

- Problem en die opgelost moe ten worden: 
Risico-analyse met betrekking tot de onbemande werking van de 
universele span tang in uiteenlopende omstandigheden. De aanpassin
gen op de tang storingsongevoelig maken voor uiteenlopende werk
omgevingsinvloeden (denk aan magnetische velden, vochtigheid, 
enz); 

- Relaties: 
De tang is ontworpen voor de F ALC en dus zal de aangepaste tang 
oak binnen dit projekt moeten funtioneren. Aanpassing moet op 
stekkerbus kunnen worden aangesloten. Draagblok is kortstondig 
aangesloten op de stekkerbus, daarom zal aIleen tijdens dit contact 
informatie naar de besturing gezonden worden; 

- Vooronderzoek: 
Er is vooronderzoek gedaan door R.A.P.M. Schaminee [3],[4]; 

- Waarom: 
De doelstelling van het F ALC-projekt is het onbemand laten funclio
neren van een lasceJ. De spantang, een onderdeel van de lascel, moet 
dus aangepast worden om onbemand te kunnen laten functioneren; 

- Systeem: 
Er moet gewerkt worden in het UGII-cadsysteem op de TUE. De 
aanpassing moet in een bestaande tekening ingevoerd worden. 
Toezicht en begeJeiding vallen onder het FALC projekt, begeleiders 
zijn de heer Smals en de heer Soers; 

- Beoordeling: 
Het resultaat wordt door onszelf en het FALC-team beoordeeld. De 
uiteindelijke beoordeling gebeurt door de begeleiders: de heer Smals 
en de heer Soers; 

- Criteria: 
De aanpassing moet eenvoudig, goedkoop, modulair, compact en 
hittebestendig zijn. 
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PLANPROCES 

Po (orientatie van het planproces): 

"Welke mogelijkheden zjjn er?" 

- Brainstorm; 
- Informatie verzamelen; 
- Boomstructuren opzetten; 
- Groepsdiscussie (met medestudenten en begeleiders); 
• Literatuuronderzoek. 

Pp (planning van bet pJanproces): 

"Het kiezen, de risico-analyse" 

Gezien de overzichtelijkheid en de beperkte omvang van onze opdracht is uit de orientatie
fuse het volgende van belang gebleken: 

- Brainstorm; 
- Informatie verzamelen; 
- Literatuuronderzoek; 
- Groepsdiscussie. 

Discussie met medestudenten en begeleider over de opdracht loopt als een rode draad door 
onze onderzoeksopdracht heen. Dit om te voorkomen dat we ons zouden blindstaren op 
onze eigen ideeen en goede alternatieven over het hoofd zouden zien. 

De risico-analyse is door ons uitgevoerd. We hebben echter geen oorzaken buiten het 
projekt kunnen vinden die de voortgang van ons onderzoek kunnen belemmeren. 
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Pu (uitvoering van bet pJanproces): 

"Specificeren en faalkansanalyse ll 

Splitsing van de opdracht in drie deelprojekten. De drie deelprojekten zijn: 

- Onderzoek naar werking van de tang; 
- Onderzoek naar meetprincipes (sensoriek) en uiteindelijke keuze "sensor"; 
- Invoeren van de aanpassing in CAD-systeem. 

De drie deelprojekten worden na elkaar uitgevoerd. Eerst moet de werking van de tang 
bekend zijn. Hierna kan men naar geschikte meetprincipes c.q. sensoren gaan 
zoeken. Na de geschikte keuze wordt een ontwerp van de aanpassing op de tang gemaakt. 
Dit ontwerp wordt dan in het CAD-systeem ingevoerd. 

Vanwege de kleinschaligheid en goede overzichtelijkheid van onze onderzoeksopdracht 
(800 uur), is de opdracht opgesplitst in slechts drie deelopdrachten. Het is verspilde moeite 
om voor deze drie deelopdrachten een grondige faalkansanalyse uit te voereD. 
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UnrvOERlNGSPROCES 

Uo (orientatie van de uitvoeringsfase): 

tlCapaciteitsvragen beantwoorden" 

- Welke capaciteit is nodig? 
- Hoe is de verdeling van de capaciteit over de eerder genoemde deelopdrachten 
- Welke capaciteit is beschikbaar? 
- Zijn er bijzondere maatregelen no dig? 

Up (planning van de uitvoeringsfase): 

"Opstellen van uitvoeringsplan" 

- Informatie verzamelen over de werking van de spantang; 
- Informatie analyseren; 
- Informatie over geschikte typen sensoren c.q. meet-

methoden verzamelen; 
- Analyseren van de informatie; 

Discussie over de alternatieven en uiteindelijke 
keuze van de aanpassing op de tang bepalen; 

- Invoeren van de aanpassing in het CAD-systeem; 
- Verslaglegging: 

Uu (uitvoering van uitvoeringsfase): 

= 5% - 40 uur 
= 15% .. 120 uur 

= 5% ... 40 uur 
= 15% ... 120 uur 

= 10% - 80 uur 
=40% - 320 uur 
= 10% - 80 uur 

Ujtvoering van de deelprojekten tot en met de gerealiseerde doelstelling. Bewaking van de 
tijdsplanning. 
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3. REAUSATIE VAN DE PLANNING 

3.1 AFBAKENING VAN DE OPDRACHT 

3.1.1 EISENP AKKET 

De aanpassing aan de tang zal aan de volgende eisen moeten voldoen: 

- De aanpassing moet een digitate schakelende werking hebben (de output 
naar de besturing moet digitaal zijn); 

- Tolerantie produktdikte = 0.5 mm; 
- Reproduceerbaarheid van meetsysteem = 0.2 mm; 
- Afmetingen van de aanpassing: maximaal 55 mm x 55 mm )( 55 mm; 
- Temperatuurbereik: _10°C tot +80 ·C; 
- Levensduur: minimaal 3.000.000 sehakelingen; 
- Totale prijs van gebruikte sensoriek: maximaal f 200.- ; 
- Voedingsspanning van de sensoriek: maximaal 24 V (DC); 
- Zelfcontrolerende werking (bij kabelbreuk of uitvallen van de sensoriek 

moel de besturing dit onmiddellijk signaleren). 

3.1.2 WENSENP AKKET 

Voor de aanpassing aan de spantang is het volgende wensenpakket opgesteld. Na het 
voldoen aan het eisenpakket zal het uiteindelijke ontwerp hierop worden beoordeeid. De 
wensen die nagestreefd worden zijn: 

- De aanpassing aan de tang moet zo klein mogelijk zijn; 
- Het ontwerp van de spantang moet zoveel mogelijk intact blijven. De tang 

zelf moet zo min mogetijk constructieve aanpassingen ondergaan; 
- Het ontwerp moet zoveel mogelijk uit standaardonderdelen bestaan; 
- Het ontwerp moet uit zo min mogelijk onderdelen bestaan; 
- De onderdelen moeten eenvoudig uitwisselbaar zijn; 
- De aanpassing moet onderhoudsongevoelig zijn; 
- De aanpassing moet eenvoudig instelbaar zijn. 

Nogmaals, aan dit wensenpakket hoeft niet voIdaan te worden. Behter waar mogelijk zal 
dit wensenpakket binnen het gestelde eisenpakket (denk hierbij aan overschrijding van 
kosten sensoren) nagestreefd worden. Lang niet aIle wensen zullen in het definitieve 
ontwerp goed gerealiseerd worden. Dit wensenpakket kan gezien worden als een lijst van 
aanbevelingen. Het kan ons inziens dan ook uitstekend dienst do en ais uitgangspunt voor 
een nieuw eisenpakket voor een verbeterd (her)ontwerp. 
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3.2 WERKING SPANTANG 

3.2.1 KlNEMATISCH MODEL 

De universele compacte spantang. ontworpen door M. Grooten, is opgebouwd uit een 
vierstangenmechanisme AoABoB. In dit mechanisme fungeert de koppelstang ABK als het 
klemmend lichaam. De ingaande schakel wordt gevormd door stang BOB. Deze stang 
wordt bediend door een luchtcilinder. In figuur 3.1 is de stand te zien van het mechanisme 
als er geen voorwerp onder de span tang ligt. 
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Figuur 3.1: Stand van het mechanisme zonder voorwerp tltssen de bekken van de tang. 
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Om te begrijpen wat er met het mechanisme gebeurt als er weI een voorwerp onder de 
tang Jigt, tekenen we een eenvoudig kinematisch model. In figuur 3.2 het model zonder 
een voorwerp en in figuur 3.3 het model met een voorwerp tussen de bekken van de tang. 

baan van punt K~./;~ 

(' 
,/ 

\ " 
\ " 

" \ " 
\ " 
\ 

~ 
de 'dicht'stand \ 

\ Bo 
\ 
\ I I 
\ 1 f 
\ II 
\ II 

K 

~';----4 -_ ......... -':>c.> 

slag van de luchtcilinder 

Figuur 3.2: Het killematisch schema van de spantallg getekend in de open- en dicht
stand zander dat er een onderdeel tussen de bekkell vall de tang Zig!. 
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baan van punt K bij 
lege span tang 

baan van punt K als er 
onderdeel aanwezig is 

I 
indrukking van de voor
gespannen veer . 

Figuur 3.3: Het kinematisch schema van de tang getekend in de dichtstand wanneer er 
een voorwelp tussen de bekken van de tang ligt. 

Als we het gestel beter bekijken zien we dat BO eigenlijk helemaal geen gestelpunt is. De 
gestelgaffel is namelijk draaiend om AO opgehangen. Dat BO toch ais gestelpunt dienst 
kan doen komt omdat punt C van de gestelgaffel met een drukveer verbonden is. Deze 
drukveer is voorgespannen en drukt punt C naar buiten toe. Een steIb out houdt de 
veersteun echter tegen, waardoor punt C en dus de gestelgaffel niet verder kunnen 
bewegen. Hierdoor Iijkt het alsof punt BO stilstaat ais het mechanisme beweegt. Wanneer 
de koppelstang echter een voorwerp tegen komt, verandert de baan van punt K. Dit is 
aIleen mogeJijk als punt BO ook van plaats verandert. We zien dit in figuur 3.3. De 
gestelgaffel draait om punt AO en drukt zo de voorgespannen veer in. Door het indrukken 
van de veer klemt de koppelstang het voorwerp vast. Bij het indrukken van de veer komt 
tevens de stelbout aan de achterzijde los van de veerpot. De verplaatsing van de stelbout 
als functie van de verplaatsing van het klemmend Iichaam is ongeveer 1:1 (zie bijlage 4). 

De spantang wordt echter niet continu door de luchtcilinder bediend. Het draagblok 
waarop de spantang zich bevindt kan om praktische redenen niet continu met de vaste 
wereld verbonden blijven. De luchtcilinder wordt dus via het loskoppelen van het 
draagblok van de perslucht afgesloten. 
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De tang moet dus na het wegnemen van de luchtdruk toch blijven klemmen. Dit wordt 
bereikt doordat het mechanisme is uitgevoerd als een kniehefboommechanisme. De 
luchtcilinder drukt het mechanisme door de kniebefboom. De drukveer klemt het produkt 
en zorgt nu voor een gesloten stabiele toestand. In fig 3.3 is duidelijk te zien dat in de 
dichtstand het punt BO rechts van de lijn BK is komen te liggen. In de openstand lag BO 
nog links van Jijn BK. We zien dus dat de tang aileen klemt als er een voldoende dik 
voorwerp onder ligt. 

3.2.2 INSTELLEN VAN DE TANG 

De voorspankracht van de veer wordt ingesteld met de stelbout. Door de bout aan te 
draaien wordt de voorspankracht hoger. Bij het klemmen van een produkt wordt de veer 
door de voorspanning gedrukt. Wanneer de veer dan verder wordt ingedrukt, zal de 
veerkracht verder oplopen. Om te voorkomen dat de veerdruk te ver oploopt (beschadiging 
van het voorwerp tussen de bekken van de span tang). wordt met stelringen de positie van 
punt C en de kniehoek ingesteld. 

De stelringen worden tussen de veerpot en de behuizing geplaatst. Men moet er echter weI 
voor zorgen dat het klemmend Iichaam in de openstand de behuizing niet raakt. Gebeurt 
dit weI, dan moet er een ring verwijderd worden en vervangen door een dunnere. 

Om de tang voor verschillende plaatdiktes geschikt te maken wordt een variabele aansiag 
gebruikt. Dit wordt gerealiseerd met behulp van opvulblokjes. Het opvulblokje moet een 
zodanige hoogle hebben dat het punt van eerste kontakt met het voorwerp en het punt 
waarop de tang gesloten is zeer dieht bij elkaar liggen (ongeveer 1 mm verschil). De veer 
wordt dan namelijk net door de voorspanning gedrukt en het klemmend Iichaam schuift 
dan niet al te veel over het produktoppervlak. 

We zien dus dat de opvulringen en het opvulblokje er allebei voor zorgen dat het 
klemmend lichaam niet leveel over het voorwerp schuift. We kunnen hierbij de opvulrin
gen als de grove instelling zien en het opvulblokje als fijnere instelling. Met de stelbout 
kan eventueel een nog fijnere instelling gerealiseerd worden. Maar hier mag niet veel aan 
gedraaid worden, omdat anders de voorspankracht teveel verandert. 
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3.3 TOESTANDEN VAN DE SPANTANG 

3.3.1INLEIDING 

De tang kent twee toestanden: een openstand en een dichtstand. De dichtstand is echter 
onder te verdelen in drie subtoestanden: 

- te dun produkt of geen produkt (de stelbout komt niet los en het mecha
nisme gaat wel/niet door het dade punt heen); 

- goed produkt (stelbout komt net los en het mechanisme gaat door het dode 
punt heen. optimale klemming); 

- te dik produkt (stelbout komt te ver los en het mechanisme gaat te vroeg 
!ioor het dode punt heen; geforceerde klemm ing). 

/ I TOESTAND I ~ 

OPEN OICHT 

/t~ 
te dun goed te dik 
produkt produkt produkt 

Figuur 3.4: Toestanden ell subtoestandell van de spal1tang. 

Elke (sub)toestand van de tang vraagt elk om een afzonderlijke benadering wat betreft de 
plaats en manier van meten. De verschillende (sub)toestanden zuBen hierna dus steeds 
apart bekeken worden. 

3.3.2 OPEN STAND 

In de openstand van de spantang is de zuiger van de luchtcilinder ingeschoven en staat het 
mechanisme in de "openstand". De stelbout komt nu niet los. Het constateren van de open
stand is bij de stelbout dus niet mogelijk. De "openstand" moet in het mechanisme of in 
de luchtcilinder gemeten worden. 
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3.3.3 DrCHT STAND 

In de dichte stand van de spantang is de zuiger van de luchtcilinder uitgeschoven en staat 
het mechanisme in de "dieht-stand". Het kniemeehanisme is door het dode punt heen 
bewogen. De zuiger van de luchtcilinder staat nu in de uitgeschoven uiterste stand. De 
tldieht-stand ll van de tang moet in het mechanisme of in de luchteilinder gemeten worden. 

Voor gebruik wordt de spantang ingesteld om een produkt te klemmen. De dikte van het 
te klemmen produkt en de klemkracht worden met opvulringen en de stelbout ingesteld 
(zie 3.2.2). Na insteIlling is de klemkraeht afhankelijk van de dikte van het produkt dat 
tussen de bekken van de tang geklemd wordt. Anders: na instelling kan de tang slechts 
voor een enkele produktdikte gebruikt worden. 

Bij een te dik produkt (of meerdere produkten) zal de kJemkracht te hoog oplopen. De 
tang wordt onnodig hoog be last. Spantang en produkt zijn aan grotere slijtage onderhevig 
en kunnen ontoeJaatbare beschadigingen oplopen. Het spreekt voor zieh dat in een 
onbemand functionerend systeem zowel de spantang als het te kJemmen (lees: te bewer
ken) produkt hiertegen besehermd moeten worden. Er moet dus een controlerende funetie 
op de spantang geplaatst worden die deze situatie signaleert en aan de besturing doorgeeft. 
De besturing op haar beurt zal ue klemactie direkt moeten afbreken en tang moeten 
openen om besehadigingen te voorkomen. 

Bij het klemmen van een te dun produkt (of geen produkt) sluit de tang wei maar de 
uiteindelijke klemkraeht is te laag (of geen klemkracht bij geen produkt). De spantang (en 
het te klemmen produkt) lopen in deze situatie geen gevaar voor beschadigingen. Toch 
moet oak dit gevaJ gesignaleerd worden en gemeld worden aan de besturing. De tang kan 
immers een verkeerd produkt geklemd hebben dat later door de te lage klemkracht uit de 
tang schiel en botsingen veroorzaakt. Ook moet men zich bedenken dat de geometrie van 
dit "verkeerde produkt" bij de besturing niet bekend is. Zelfs als de klemming voldoende 
is, is een botsing met bijvoorbeeld de lastoorts reeel denkbaar 

Als er geen produkt tussen de bekken van de tang aanwezig is, sluit de tang toch. Er is 
dus geen direkt gevaar voor ue span tang in deze situatie. Toch moet oak nu de besturing 
ingrijpen, omdnt de bewerkingen die nn het klemmen plaHtsvinden nu niet hoeven worden 
uitgevoerd. Het toch uitvoeren van deze bewerkingen kan in sommige gevallen het 
draagblok en de spantang weh onnodig beschadigen (denk hierbij aan lasspatten recht
streeks op de tang of draagblok). Bovendien daalt het rendement en de opbrengst van de 
onbemande (produktie)cel waarvan de spantang een onderdeel uitmaakt. Als meerdere 
spantangen een produkt klemmen, moet de klemactie direkt gestaakt worden als een van 
deze tangen melding geeft dat er geen produkt tussen de bekken aanwezig is. Dit betekent 
dat het produkt in de verkeerde positie gefixeerd wordt. Deze situatie kan direkt ernstige 
botsingen veroorzaken. Hier zal verder niet op worden ingegaan, omdat dit aspekt buiten 
het kader van dit onderzoek vall. 
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3.4 MEETPRINCIPES 

3.4.1 W AAR METEN ? 

In bijlage 3 staat uitvoerig beschreven hoe het keuzeproces om tot een goede sensorpositie 
te komen verlopen is. Hieronder is dit proces in het kort weergegeven met de definitieve 
keuzes. 

Na een analyse van de spantang is bekeken welke plaatsen op of in de tang in aanmerking 
komen v~~r het plaatsen van sensoriek. Deze sensoriek (waarvan de uitvoeringsvorm nog 
niet bekend is) zal de verschillende (sub)toestanden moe ten detecteren. Echter, niet elke 
plaats is geschikt om elke (sub)toestand te detecteren (zie 3.3.3). Achtereenvolgens zijn de 
volgende posities als beste uit het keuzeproces naar voren gekomen: 

- achler de veerpot; 
- in de luchtcilinder; 
- in de veerpot. 

. Achter de veerpot is het niet mogelijk om de open- en dichtstand van de tang te detecte
reno Ais er geen produkt tussen de tang ligt, sluit deze toch, maar wordt de drukveer niet 
ingedrukt. 

In de luchtcilinder is het wei mogelijk om deze open- en dichtstand te detecteren. De 
luchtcilinder legt deze twee toestanden op aan de tang. Voor de thans in gebruik zijnde 
luchtcilinder van FESTO zijn standaard eindmelders verkrijgbaar (zie bijlage 6). De zuiger 
van luchtcilinder is uigevoerd met een permanent-magneet. De eindmelders zijn magne
tisch bekrachtigde schakelaurs (Reed-contact). Op de behuizing van de luchtcilinder is 
reeds een voorziening Hanwezig om de eindmelders eenvoudig te monteren. Het verdient 
veruit de voorkeur om de open- en dichtstand van de spantang door deze eindmelders (op 
de luchtcilinder) te laten detecteren. De voordelen van deze keuze zijn: 

- geen constructieve aanpassingen nodig; 
- geen extra ontwerpkosten (sensor is door FESTO ontworpen en uitgevoerd 

met een signalerings-LED); 
- niet onderhoudsgevoelig; 
- nauwelijks last van omgevingsinvloeden (sensor is in zijn geheel inge-

bouwd waardoor deze beschermd is tegen bijv. lasspatten); 
- betrouwbaarheid is bekend; 
- detectie neemt geen extra ruimte in beslag; 
- goedkoper dan eigen ontwerp; 
- bewegingsvrijheid van de lastoorts wordt niet beperkt. 

Het goed functioneren van de spantang is hiermee echter nog niet gedetecteerd. Zoals 
eerder vermeld is de dichtstand onder te verdelen in drie subtoestanden. Met deze dde 
subtoestanden kan het wei of niet goed klemmen van de tang bepaald worden. 
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De drie subtoestanden kunnen in de dichtstand wei aehler de veerpot gedeteeteerd worden. 
Bij het klemmen van het juiste produkt zal de stelbout een van tevoren ingestelde afstand 
naar buiten komen (zie 3.2.1). 
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3.4.2. HOE METEN ? 

Nu bepaald is waar we de (sub)toestanden van de spantang gaan detecteren (aehter de 
veerpot met behulp van de verplaatsing van de stelbout), gaan we kijken op welke manier 
dit het best realiseerbaar is. Hieronder zijn een aantal (de meest gebruikte) methoden nader 
bekeken voor onze toepassing. Bij elke methode is kart samengevat waarom die methode 
wei of niet gesehikt is om gebruikt te worden. Het opgestelde eisenpakket is hier telkens 
bepalend. Voor deze methode is gekozen om een eventuele vervolgstudie tijd te besparen 
en voor foute keuzes te behoeden. 

Om het gewenste overzicht te behouden is de werking van de diverse methoden niet 
uitgelegd. 

Elektro-mechanisch 

Ben elektro-meehanische schnkeling achter de veerpot om de subtoestanden van de 
spantang te controleren is misschien weI de meest eenvoudige oplossing. Het aantal 
schakelingen, 3.000.000 keer, gesteld in het eisenpakket is echter zonder buitensporig hoge 
kosten niet realiseerbaar. Aile elektrische contacten die door een mechanische bel as
tingAcracht tot stand komen, hebben een lagere levensduur. De meeste van deze contacten 
hebben een levensduur van 250.000-500.000 sehakelingen en vallen am deze reden af voor 
verdere bestudering. 

Optisch 

Twee optische sensoren zijn geschikt am de subtoestanden van de tang te detecteren. In 
het eisenpakket is echter gesteld dat de aanpassing op de span tang een digitaal uitgangs
signaal moet geven om het (eenvoudig) instellen van de spantang zonder besturing 
mogelijk te maken. De spantang is immers een universeel stuk gereedschap dat overal 
ingezet moet kunnen worden. Hiervoor is het nodig dat elke aanpassing uitgevoerd wordt 
met een besturings-i.c. die tesamen met de sensoren geleverd wordt. Dit brengt vanzelf
sprekend extra hoge kosten met zich mee. Bovendien zijn de afmetingen van deze optische 
besturings-Lc. te groat am (in het eisenpakket gestelde bouwvolume) in te bouwen. 

Resistief 

De aanpassing aehter op de veerpot kan uitgevoerd worden met een resistieve verplaat
singsopnemer. Eike verplaatsing van de loper over de weerstandstrip resulteert in een 
direkte verandering van het uitgangssignaal. Het is dus een analoog systeem. De uitgang 
naar de besturing geeft dus geen digitaal (schakelend) signaal. De eis is dat het uitgangs
signaal van de aanpassing weI digitaal is. De (relatief) goedkope resistieve oplossing is 
dus niet geschikt voor ons doel. 
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Inductief 

Met twee inductieve opnemers kunnen de drie subtoestanden van de spantang gedetecteerd 
worden door de verplaatsing van de stelbout achter de veerpot te volgen. Inductieve 
opnemers zijn met een digitaal uitgangssignaal uitgevoerd. Ze zijn in aHerJei maten en 
uitvoeringen verkrijgbaar. Er zUn opnemers die met een signaal-LED zijn uitgevoerd. 
Omdat er geen mechanisch contact optreedt, is een levensduur van 3.000.000 schakelingen 
geen probleem. Ook kan de aanpassing een zelfcontrolerende werking krijgen door een 
maak- en een verbreekkontakt te gebruiken. Inductieve opnemers zijn dus geschikt voor 
ons doel om de subtoestanden van de span tang te bepalen. 

Capacitief 

Capacitieve opnemers zijn vanwege hun beperkt temperatuurbereik direkt al niet geschikt 
voor onze toepassing. De tang zal namelijk veelvuldig ingezet worden in een onbemande 
omgeving waar gelast worth. Tijdens de klemactie wordt natuurlijk niet gelast, maar omdat 
dil openen en sluiten wei direkt na een lasactie kan volgen, is het zeer wei denkbaar dat 
de tang met sensoren een hoge temperatuur bereikt. Capacitieve sensoren zijn bij hogere 
temperaturen niet betrouwbaar toe te passen in een verpiaatsingsopnemer. Deze methode 
zal dan ook niet verder bestudeerd worden. 
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3.5 RESULTATEN 

3.5.1 UITEINDELIJKE KEUZE/UITVOERING 

Voor het detecteren van de open- en dichtstand maken we gebruik van de standaard 
verkrijgbare eindmelders voor de thans in gebruik zijnde luchtcilinder. De eindmelders zijn 
van het merk FESTO, en zijn van het type SME-3-LED-24 (zie bijlage 6). De Iuchtcilin
derwordt met twee eindmelders uitgevoerd om er telkens zeker van te zijn dat de 
zuigerstang in de cilinder tel kens beide eindstanden bereikt en niet halverwege blijft 
hangen. Theoretisch bekeken moet de cilinder (uitgevoerd met veer) altijd terug komen in 
de beginstand. Eerder is echter verteld dat de tang een universeel klemgereedschap vormt. 
De tang zal dus in de meest uiteenlopende omstandigheden toegepast worden, zander dat 
er preventief onderhoud aan de sensoriek en span tang wordt uitgevoerd. de spantang zou 
door een externe oorzaak kunnen blijven hangen in de dichtstand (of halverwege de open
en dichtstand). Dit risico is ons inziens in een onbemand systeem ontoelaatbaar, zodat we 
de luchtcilinder uitvoeren met twee eindmelders. 

Voor het detecteren van de drie sub toes tan den bestaat het on twerp uit een deeibaar huis 
(voor- en achterhuis). Het huis is deelbaar uitgevoerd vanwege produktie-technische 
redenen. De twee deelhuizen worden door middel van een boutverbinding aan elkaar 
bevestigd. Het gehele huis wordt nu met twee messing bouten (M4) achter op de veerpot 
gemonteerd. De messing bouten zijn gekozen om vreten in de aluminium veerpot te 
voorkomen. In het deelbare sensorhuis bevinden zich twee inductieve verplaatsingsopne
mers. Deze verplaatsingsopnemers zijn van het merk HONEYWELL. Aan de stelbout van 
de spantang wordt een activeringselement gemonteerd. De eerste sensor, type 922ABIE
A4P-L (zie bijlage 5), verzorgd het maakkontakt. De tweede sensor, type 922ABIE-B4P-L 
(zie bijlage 5), bestaat uit een verbreekkontakt. 

AIs er geen (of een te dun) produkt tussen de bekken van de spantang ligt, komt in de 
dichte stand van de tang de stelbout met het activeringselement niet (of nauwelijks) los. 
De eerste (en de tweede) sensor wordt niet geactiveerd. De besturing ontvangt van de 
eerste sensor geen signaal, van de tweede sensor wordt het signaal niet verbroken en dus 
is het klemproces niet goed verlopen. 

Bij het klemmen van het juiste produkt schuift de stelbout naar achter en wordt de eerste 
sensor geactiveerd. Dit is een maak-kontakt zodat de besturing een signaal ontvangt dat 
het juiste produkt met de tevoren ingestelde klemkracht tussen de bekken van de spantang 
gefixeerd wordt. De tweede sensor, die verder naar achter geplaatst is, wordt niet 
geactiveerd. Deze sensor blijft dus hoog, de klemactie wordt niet afgebroken. 

Bij het klemmen van een te dik produkt schuift de steIb out ook naar achier. Nu wordt 
echter zowel de eerste ais de tweede sensor geactiveerd. De tweede sensor is uitgevoerd 
ais een verbreek-kontakt. Bij het inkomen van de tweede sensor kan de besturing direkt 
ingrijpen en de klemactie staken om de tang en het te klemmen produkt tegen beschadin
gen te beschermen. Met het inkomen van de tweede sensor wordt bedoeld dat deze sensor 
afvalt en terug naar nul gaat. 
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De detectie met behulp van de induktieve verplaatsingsopnemers is reproduceerbaar met 
een meetfout ~ 3% van de schakelafstand (zie bijlage 5). De schakelafstand van de 
opnemers is 2.5 mm. De meetfout is dus maximaal 0.075 mm. Deze afwijking valt dus 
ruim binnen de norm gesteld in het eisenpakket. 

Dit verbreekkontakt verzorgd dus ook de zelfcontrolerende werking van de spantang. Bij 
beschadiging van deze sensor valt de funktie uit en valt de sensor in elk geval af (het 
kontakt wordt dus verbroken). Volgens de leverancier (HONEYWELL) is er sleehts een 
geval aan te wijzen waarbij de sensoren bij beschadiging niet afvallen en het kontakt dus 
niet verbroken wordt. Dit is het geval bij inwendige kortsluiting binnen in de sensor. In dit 
geval loopt de stroom door de sensoren eehter buitensporig hoog op. De maximale 
laststroom is voor de gebruikte sensoren 160 rnA. Als de stroom door de sensoren groter 
wordt dan 160 rnA, dan duidt dit op een inwendige kortsluiting in de sensor of in de 
aansluitkabel. Bij overschrijding van deze maximale laststroom moet de centrale besturing 
simpelweg ingrijpen. De klemactie moet gestaakt worden, de sensoren en aansluitkabels 
moeten gecontroleerd en eventueel vervangen worden. Zolang de stroom door de sensoren 
dus binnen de grenzen blijft, is de mmpassing op de spantang in aile gevallen zelfeontrole
rend. 

De beide induktieve verplaatsingsopnemers zij niet preeies reeht achter de stelbout 
geplaatst, maar aan de zijknnt van de stelbout (zie bijlage 8). Dit omdat de stelbout altijd 
bereikbaar moet blijven om de instelling van de spantang te wijzigen zonder dat het 
sensorhuis gedemonteerd hoeft te worden. Omdat de sensoren niet op dezelfde as als die 
van de stelbout liggen, is het noodzakelijk om aan de stelbout een activeringslichaam met 
een permanente magneet te bevestigen. 

Uit bet bovenstaande voigt het volgende logisch schakelschema dat door de besturing 
gebruikt kan worden om de werking van de tang te controleren: 

te dun goed te dik tang 
produkt produkt produkt open 

eindmelder 1 
luchtcilin. 1 1 1 0 

eindmelder 2 
luchtcilin. 0 0 0 1 

maakcontact 
indo sensor 0 1 1 0 

verbr. cont. 
ind. sensor 1 1 0 1 

Figuur 3.5: Logisch schakelschema voor de aangepaste spantang. 
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De beide sensoren zijn uitgevoerd met schroefdraad om een eenvoudige onderling 
onafhankelijke instelling mogelijk te maken. Het "gebruikersgebied" (tussen inkomen van 
de eerst sensor en het inkomen van de tweede sensor) kan hiermee dus ook ingesteld 
worden. De beide sensoren zijn eveneens met LED's uitgevoerd om het instellen te 
vereenvoudigen. Als de tang op een gelijkspanningsbron aangesloten wordt (6 .. 30 Volt) 
kan deze met de hand ingesteld worden zander dat hiervoor de tang aan de besturing 
gekoppeld hoeft te worden. Na het instellen worden de sensoren met een fixeerunit achter 
het sensorhuis gefixeerd. 
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3.6 INVOEREN IN HET CAD-SYSfEEM 

3.6.1 INLEIDING 

De onderzoeksopdracht is opgebouwd uit in principe drie onderdelen; een CAD-cursus, 
een constructieve opdracht en het invoeren in het CAD-systeem van het resultaat van de 
opdracht. In het voorgaande is te lezen wat het resultaat is geworden van de opdracht. In 
dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we de aanpassing in het CAD-systseem hebben 
ingevoerd. 

3.6.2 DE UITVOERING 

Men kan het CAD-systeem op twee manieren gebruiken. De eerste is een kant en klaar 
on twerp in het systeem invoeren. De tweede is in het CAD-systeem zelf gaan ontwerpen. 
Wij hebben voor de laatste methode gekozen omdat dan de mogelijkheden van een CAD
systeem veel beter tot hun recht komen. Ais men in het CAD-systeem gaat ontwerpen zijn 
er ook weer twee methoden. De eerste is het zgn. 'bottom-up' ontwerpen. Dit houdt in dat 
men eerst de onderdelen ontwerpt en deze vervolgens samenvoegt in een samen-stellings
tekening. Deze methode was voor ons niet zo geschikt omdat in het begin nog niet bekend 
was hoe de onderdelen eruit kwamen te zien. Deze methode wordt daarom meestal in een 
later stadium toegepast. Men kan dan de opdracht splitsen en verschillende mensen de 
onderdelen laten verfijnen en later weer de samenstellingstekening updaten. De tweede 
methode is het zgn. 'top-down' ontwerpen. Men tekent eerst de samenstellingstekening 
met aile onderdelen er in. Dan splitst men de tekening in subsamenstellingen en losse 
onderdelen. Wij hebben van deze methode gebruik gemaakt. 

Omdat de aanpassing op de veerpot van de tang gemonteerd moet worden hebben we eerst 
de CAD-tekening van de veerpot opgehaald. Deze CAD-tekening is door P. van Cruchten 
in het systeem gezet. Aan de hand van deze tekening zijn we het huis gaan ontwerpen. We 
zijn gewoon in de tekening van de veerpot aan het tekenen gegaan. Bij het splitsen van de 
samenstellingstekening hebben we voor de aangepaste veerpot wederom de tekening van 
P. van Cruchten gebruikt en hierin de veranderingen getekend. 

Om het overzicht in de tekening te bewaren is elk onderdeel op een aparte layer 
getekend. Hierbij wij hebben ook nag elk onderdeel gesplitst in een layer met lijnen en 
cirkels en een layer met de appervlakken. In bijlage 7 is een overzicht van het layer 
gebruik gegeven. Door sommige layers wei of niet visible te maken kunnen we beter zien 
hoe het ontwerp in elkaar steekt. Bovendien kan men bij het splitsen van de tekening in 
onderdelen, de onderdelen makkelijker aanwijzen. Je maakt aIleen het betreffende 
onderdeel selectable. 
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Na het maken van de samenstellingstekening hebben we de tekening gesplitst in de 
verschillende onderdelen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de optie assemblies. In 
assemblies hebben we vervolgens de optie components gebruikt. Met deze optie maken we 
van de gekozen entities een component. Bij ons worden dus van de onderdelen compo
nents gemaakt. Er wordt automatisch een nieuw part aangemaakt, wanneer men een 
component aanmaakt binnen de samenstellingstekening. Dit nieuwe part kan ais een 
gewone tekening beschouwd worden. Men kan er entities aan toevoegen en verwijderen. 
Maar via het updaten van een component kan men de wijzingen ovememen in de 
hoofdsamenstelling. Het omgekeerde is ook mogelijk: wijzingen in de hoofdsamenstelling 
updaten in de components zelf. Men verkrijgt zo een boomstructuur van componenten en 
subsamenstellingen. Nadeel van het aanmaken van components is het feit dat een 
component niet in een 3D-body.part wordt gezet. Dil 3D-body.part is een part dat door de 
Heer Soers is aangemaakt met bepaa\de instellingen zodat we die zelf niet iedere keer 
opnieuw hoeven in te stell en. 

We hebben daarom een iets andere route gevolgd om toch tot aparte tekeningen voor de 
onderdeIen te komen. Allereerst hebben we in de hoofdsamenstelIing van de onderdelen 
components aangemaakt. Vervolgens hebben we de nieuwe, niet 3D-body. parts, via 
partmerge in een 3D-body.part omgezet. Hiertoe halen we eerst een 3D-body.part op en 
halen de component hierin binnen via pttrtmerge. We hebben dan dus elk onderdeel twee 
keer ais tekening in het CAD-systeem zitten. Een keer als component en een keer als 3D
body.part. 

Het tweede probJeem dat we tegenkwamen was het feit dat de entities van een component 
als een group reageerden. Wanneer we dus bijvoorbeeld een entitie wilden deleten en we 
deze aantikten, dan reageerde de hele component daar op. Later hoorden we dat dit te 
omzeilen valt, maar dat moet dan elke keer ais een entitie bewerkt wordt gebeuren. Dit is 
erg omslachtig. We hebben daarom opnieuw een 3D-body.part opgehaald en hierin aUe 
andere 3D-body.parts binnengehaald. In feite hebben we dus een nieuwe hoofdsamenstel
ling aangemaakt. De oorspronkelijk tekeningen hebben we later allemaal verwijderd uit het 
CAD-systeem. Bij het volgen van deze route is het zeer belangrijk om er voor te zorgen 
dat de assenstelsels van de components tijdens de overzettingen niet wijzingen. Men kan 
dus niet eerst components aanmaken, hierin nog even iets wijzingen waarbij het assenstel
sel verschoven wordt en van deze component dan een 3D-body.part maken omdat dan de 
ligging van entities niet klopt. Men kan dus het beste de route in een keer uitvoeren. 

Hierna hebben we aIle tekeningen opgepoetst. Dit houdt in dat we nette 3D-aanzichten en 
doorsnedes hebben gemaakt. Bij de onderdelen-tekeningen hebben we de orginele entities 
op layer 1 gezet en een copy op layer 10 gezet. Op layer 10 hebben we de tekeningen 
opgepoetst en ze in aparte views gezet. Deze views staan weer op diverse layouts 
gegroepeerd. In bijlage 7 vindt u een schema van de layerverdeling, viewnames en 
layoutnames. Bovendien hebben we elk onderdeel van maten voorzien. De hoofdsamen
stellingstekening hebben we verdeeld in een gewoon 3D-aanzicht en een aanzicht met een 
hap uit de constructie om zo de werking beter te laten zien. 
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Vervolgens hebben we via drawingcontrol een drawing aangemaakt en via grip daarin een 
kader getekend. Hierin hebben we de gewenste views geplaatst. Bij het aanmaken van de 
drawing en het kader moel men van tevoren een maat van de tekening afspreken. Deze 
kan vooe elk onderdeel verschillend zijn. Maar een goede bladverdeling is een must. 
Verder is het belangrijk na te gaan op welke schaal men wit tekenen. Wij hebben voor 
schaal 2:1 gekozen. omdat een tekening op ware grootte erg onduideJijk zou worden. Voor 
het activeeingslichaam is schaal 5:1 gekozen, omdat de tekening anders erg klein zou 
worden. In de hoofdsamenstellingstekening is tevens een stuklijst (partslist) gemaakt 
waarin de onderdelen benoemd worden via hun postnummers die in beide views getekend 
zijn (zie ook bijlage 8). 
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4. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

4.1 AANPASSING SPANTANG 

Voor de aanpassing aan de spantang zijn er tot slot een aantal aanbevelingen die ons 
inziens bij een eventueel vervolgonderzoek nader onderzocht dienen te worden. 

De in dit versiag beschreven aanpassing bestaat uit twee deeIhuizen. AIs er in de toekomst 
nieuwe spantangen worden geproduceerd, is het wellicht eenvoudiger en goedkoper als het 
voorhuis en de veerpot samen een geheel gaan vormen. 

De aanpassing bestaat in ons geval uit twee sensoren die beide onafhankelijk van elkaar 
instelbaar zijn. Hiermee kan men het bereik instellen waarin de spantang werkzaam is. De 
diktevariatie (marge) VHn de te klemmen produkten is zo te manipuferen. Dit hoeft echter 
geen eis te zijn. Het is mogelijk om de aanpassing met slechts een sensor uil te voeren. 
Bij het naar buiten bewegen van de stelbout (met het activeringslichaam) zal de sensor 
inkomen. Ais de stelbout te ver doorbeweegl zal de sensor vanwege zijn gevoeJigheid rond 
de meetkop weer uitschHkelen. 

De veerpot moet tijdens het instellen van de spantang in enkele gevallen verdraaid worden 
(zie 3.2.2). De aanpassing die Han de veerpot bevestigd is, zal dan meeroteren. De 
aanpassing is dan ook bijna compleet rotatiesymmetrisch ontworpen, zodat bij het 
verdraaien geen problemen ontstaan. Beide sensoren zijn met stekkeraansluiting verkrijg
baar, zodat bij het roteren van de aanpassing de aansluitkabel direkt achter de sensoren 
losgekoppeld kan worden. De sensoren met stekkeraansluiting staan afgebeeld in de 
HONEYWELL-catalogus die in de bijlage is opgenomen. 

De 1uchtcilinder is ons ontwerp met twee eindmelders uitgevoerd. Om kosten te besparen 
is het ook mogelijk om de luchtcilinder met een eindmelder uit te voeren. Een van de 
twee eindstanden van de luchtcilinder wordt in dit geval dus niet gecontroleerd. Wij 
hebben hier niet voor gekozen omdat in een onbemand systeem de spantang door allerlei 
vreemde oorzaken in een bepaalde stand kan blijven hangen. Deze stand kan tussen de 
begin- en eindstand van de cilinder liggen en wordt met een eindmelder dus niet gecontro
leerd. Met twee eindmelders wendt wei altijd gecontroleerd of de cilinder(stang) beide 
eindstanden bereikt en dus de gehe\e slag afwerkt. 
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4.2 INVOEREN IN HET CAD-SYSTEEM 

Tijdens het invoeren in het CAD-systeem zijn een aantal problemen en punten van kritiek 
naar voren gekomen. We zijn doordrongen van het feit dat in de cursus niet aIle aspecten 
van het CAD-systeem aan de or de kunnen komen. Hiervoor is de tijd te kort en de 
hoeveelheid stof teveeL Toch zouden naar onze mening de volgende items in de cursus 
behandeld moe ten worden. 

Zoals in paragraaf 3.7 is gezegd zijn er twee manieren om in het CAD-systeem te 
ontwerpen: 'bottom-up' en 'top-down'. In de cursus is hier niets over verteld. Toch Hjkt 
ons dit een van de belangrijkste aspecten van het ontwerpen in een CAD-systeem. Het is 
namelijk zeer belangrijk dit van tevoren overdacht te hebben om zo niet tijdens het 
ontwerpen tot de conclusie te komen dat de andere manier handiger zou zijn geweest. We 
verwachten niet dat de cursus aile voors en tegens van de beide manieren gaat behandelen, 
maar dat de studenten er op worden gewezen en dat ze zelf de handleiding erop naslaan 
om meer informatie in te winnen. 

Tijdens het invoeren hebben we ervaren dat een goed gebruik van de layers een hoop tijd 
en frustraties bespaart. Toch is dit in de cursus niet erg duidelijk naar voren gekomen. Er 
is natuurlijk wei verteld over het gebruik van layers. Het belang ervan kwam echter slecht 
uit de verf. Gelukkig zijn wij er in een vroeg stadium van het ontwerp door de heer Soers 
op gewezen. Helaas hebben een aantal lotgenoten het zich helaas onnodig moeilijk 
gemaakt. Daarom pleiten wij voor wat meer uitleg over het hoe en waarom van layers. 
Het hoe kan in mindere mate aan de orde komen, want dat zal toch door de studenten zelf 
uit de handleiding gehaaJd moeten worden. 

De gemaakte tekeningen worden aan het einde voorzien van maten, commentaar, kaders, 
stuklijsten en ID-symbols. Hiervoor gelden bepaalde afspraken zoals bijvoorbeeld de 
grootte van letters en getallen. Wij hebben. niet wetende van de afspraken, zelf deze 
dingen ingevoerd. Later hebben we ze allemaal weer kunnen aanpassen, omdat men ons 
kwam vertellen dat het niet strookte met de narmen. Daarom lijkt het ons nuttig deze 
afspraken op een rijtje te zetten en deze tijdens de cursus te behandelen. 

NogmaaIs we verwachten geen uitgebreide informatie over deze items. Maar slechts het 
aangeven van het belang ervan en de noodzaak voor de studenten dit zelf voor zij 
beginnen na te pluizen. 
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BIJLAGE 1. OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Onderzoeksopdracht 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 
Faculteit der Werktuigbouwkunde 
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Afstudeerhoogleraar 

Begeleider 

J.E. van Dodeweerd 
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oktober 1991 

Prof. ire J.M. van Bragt 

Ir. A.T.J.M. Smals 

Inleiding: V~~r het onbemand functioneren van de 
lascel, is het nodig dat de toestand op 
het draagblok bij de besturing bekend is. 

Probleemstelling: Toestand van de spantang op het 
draagblok moet bij de besturing 
bekend zijn. 

Toelichting: De toestand van de spantang is twee
ledig: open of dicht. 
In de dichtstand van de spantang moet 
gecontroleerd worden of het juiste pro
dukt op de goede manier geklemd wordt. 

Opdracht: Voor de universele spantang moet sensoriek 
ontworpen worden om de toestand van de tang 
te beschrijven en aan de besturing door te 
geven. 

Ir. A.T.J .M. Smals/"" 
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kopie Prof. van Bragt 
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BIJLAGE 2. HANDLEIDING VOOR BET INSTELLEN 
VAN DE SPANT ANG MET AANPASSING 

In deze handleiding zal beschreven worden hoe de door M. Grooten ontworpen span tang 
[2] met sensoraanpassing ingesteld dient te worden. Voor het instellen van de spantang 
voor de te gebruiken produktdikte wordt verwezen naar paragraaf 3.2.2. Nadat de tang 
voor de juiste produktdikte ingesteld is, moet de aanpassing met sensoren ingesteld 
worden. Deze laatste instelhandeling is hieronder beschreven. 

Als men aehter op het sensorhuis kijkt ziet men de twee sensoruiteinden met elk een eigen 
signalerings-LED zitten. De sensor met typenummer 922ABIY-A4P-L verzorgt het 
maakkontakt. De sensor met typenummer 922ABIY-B4P-L verzorgt het verbreekkontakt. 
Voor het instellen moet men de beide sensoren minimaal 1 em. naar buiten (linksom) 
draaien. Bovendien moet men voor men begint de beide sensoren op de voedingsspanning 
(6 .. 30 volt Dq aansluiten. Bij het instellen van de sensoren begint men bij het maakkon
takt. 

INSTELLEN MAAKKONTAKT 

Tussen de bekken van de spantang plantst men een produkt met de minimale dikte. Hierna 
laat men de tang sluiten. Deze minimale dikte is de onderwaarde van de te klemmen dikte. 
Dit betekent dat produkten of undere objecten met een nog kleinere dikte niet meer 
geklemd mogen worden. Nu draa it men de linker sensor van aehter reehtsom naar binnen 
het sensorhuis in. Zodra de LED van de sensor oplicht stopt men direkt en fixeert de 
sensor op zijn plaats. Het maakkontakt is nu met behulp van de linker sensor ingesteld. 

INSTELLEN VERBREEKKONTAKT 

Na het instellen van het maakkontakt opent men de spantang. Nu plaatst men een produkt 
met de maximale dikte tussen de bekken van de spantang en sluit de tang. De maximale 
dikte is de bovenwaarde van de te klemmen dikte. Dit betekent dat produkten of objecten 
met een nog grotere dikte niet meer geklemd mogen worden. Nu draait men de reehter 
sensor van achter reehtsom het sensorhuis in. De LED moet nu branden. Zodra de LED 
uitgaat draait men de sensor voorzichtig linksom terug totdat de LED weer gaat branden. 
Nu kan de sensor gefixeerd worden en is ook het verbreekkontakt ingesteld. 

Als het maak- en verbreekkontakt is ingesteld is de spantang gereed voor onbemand 
gebruik. De span tang zal een klemactie uitvoeren voor produkten waarvan de dikte varieert 
tussen de minimale en maximale dikte (respectievelijk de onderwaarde en de bovenwaar
de). De marge, het verschil tusen boven- en onderwaarde, is nu met behulp van de twee 
sensoren ingesteld. 
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In de volgende twee gevallen zal een ingestelde spantang aangesloten op de besturing de 
klemactie voortijdig afbreken: 

':" tussen de bekken van de spantang bevindt zich een produkt waarvan de 
dikte kleiner is dan de minimale (ingestelde) dikte; 

- tussen de bekken van de spantang bevindt zich een produkt waarvan de 
dikte groter is dan de maxima Ie (ingestelde) dikte. 

Eindmelder 1 van de luchtcilinder bevindt zich in figuur B2 links op de cilinder. Eindmel
der 2 bevindt zich in dezelfde figuur reehts op de cilinder. Als de cilinderstang uitgescho
ven is, geeft deze melder een signaal (maakkontakt). Ais de cilinderstang weer inschuift, 
wordt dit kontakt direkt weer verbroken. De melder achter in de luchtcilinder maakt nu 
kontakt. 
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Figuur B2: Positie van eindmelders op de luchtcilinder. 
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BIJLAGE 3. WAAR METEN ? 

Na een grondige analyse van de werking van de spantang hebben we bekeken op welke 
plaatsen in of op de tang het mogelijk was om sensoriek te plaatsen. Deze sensoriek moet 
de werking van de span tang gaan controleren. Op de volgende plaatsen is het mogelijk om 
een sensor te plaatsen: 

- In de veerpot; 
- Achter de veerpot; 
- In de luchtcilinder; 
- In het mechanisme; 
- Op/in het klemmend lichaam; 
- Op/in het opvulblok. 

Tee beoordeling van de positie worden de hierna volgende kriteria gebruikt. Elk kriterium 
krijgt een waarde toebedeeld van 1 tot 7. Hoe belangrijker het kriterium, des te hoger de 
waarde. Elke positie wordt aan het desbetreffende kriterium getoetst en krijgt dan een 
punt. Hoe beter een positie aan het gestelde kriterium voldoet, hoe hoger het gegeven 
punt. De punten varieren ook van 1 tot 7. Elk punt wordt vermenigvuldigd met de waarde 
van het kriterium waarvoor het punt gegeven is. Deze produkten opgeteld vormen tesamen 
de totaalscore voor een bepaalde positie. De posities met de hoogste scores worden verder 
onderzocht. De kriteria met hun waarden zijn: 

- Onderhoudsgevoeligheid O.H.: 6. 
We proberen in te schatten of sommige plaatsen wat betreft onder
houd meer problemen geven dan andere plaatsen die beter be
schermd zijn. Onderhoudsgevoeligheid krijgt de hoogste waarde 
toebedeeld, omdat de tang in een onbemande omgeving functioneert 
en probleemloos 3.000.000 klemcycli moet afwerken. 

- Omgevingsinvloeden 0.1.= 5. 
Gekeken is welke posities het meest onder invloed zullen staan van 
omgevingsinvloeden. Denk hierbij bijv. aan lasspatten ter plaatse van 
het klemmend lichaam en de temperatuurstijging die hiervan het 
gevolg is. Omdat gesteld is dat de tang 3.000.000 klemcycli zonder 
problemen moet afwerken zijn de omgevingsinvloeden (zeker op 
langere termijn beschouwd) in belangrijke mate verantwoordelijk 
voor het falen van de sensoriek. 
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- Instelbaarheid I.B.= 4. 
De tang moet v~~r elk nieuw produkt (lees: nieuwe dikte) telkens 
opnieuw ingesteld worden. Dit instellen moet dus een eenvoudige 
handeling zijn. De instelmogelijkheid van de sensoriek moet op de 
tang goed bereikbaar zijn. 

- Eenvoud E. V.= 3. 
In hoeverre vereist het speciale bewerkingen en/of aanpassingen aan 
de spantang om op een bepaalde positie een sensor te plaatsen. Zijn 
er standaardonderdelen verkrijgbaar? De eis was dat zoveel mogelijk 
van standaardonderdelen gebruik gemaakt werd. De wens was dat er 
zo min mogelijk aanpassingen aan de tang gedaan worden. Het is 
moelijk om zonder een concreet ontwerp dit kriterium goed te 
kunnen beoordelen. Toch blijkt dat bepaalde posities al direkt om 
een constructieve aanpassing van de tang vragen. Deze worden 
logischerwijs dan ook lager beoordeeld. 

- Bereikbaarheid B.B.= 2. 
Aan de sensoriek wordt geen preventief onderhoud verricht. De 
sensoriek wordt dus pas vervangen ais blijkt dat deze niet meer 
functioneert. Dit kan omdat de sensoriek een zelfcontrolerende 
werking heeft (zie eisenpakket). Het vervangen van de sensoriek 
moet echter snel kunnen gebeuren. De aanpassing met de sensoriek 
moet dus goed bereikbaar zijn en dat is lang niet in elke positie goed 
real iseerbaar. 

- Grootte/omvang Gr.= 1. 
De aanpasing ann de spantang mag op de laatste plants niet te groot 
zijn. De maximale afmetingen zijn in het eisenpakket opgenomen en 
de wens is natuurlijk dat deze afmetingen zo klein mogelijk zijn. 
Ook dit kriterium is moeilijk te toetsen zonder een tastbaar ontwerp. 
Toch hebben we een paging gedaan am dit v~~r de verschillende 
posities te voorspellen. 

De hierboven gestelde kriteria zijn allen onderling min of meer onafhankelijk. Geringe 
onderlinge overlapping kan echter niet voorkomen worden. De kostprijs daarentegen zien 
wij ais een resultante en dus atbankelijk van aile hierbovengenoemde kriteria. De kostprijs 
is een direkte resultante van het gekozen on twerp. Hoe beter een ontwerp uiteindelijk aan 
bovengestelde kriteria zal vol do en, des te hoger zal (in de meeste gevallen) de kostprijs 
zijn. 
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De kostprijs is in tegenstelling tot bovenstaande kriteria ook geen technische eigenschap. 
Het beeft ons inziens dan ook geen nut om in dit stadium de kostprijs in het keuzeproces 
mee te nemen. 

Hieronder is de weegmatrix weergegeven met daarin voor elke positie de afzonderlijke 
punten en de uiteindelijke totaalscore. 

alternatief O.H O.I 
6 

in veerpot 5 

achter vrpot 4 

in luchtci1. 6 

in mechanis. 3 

op klem1ich. 1 

op opvulblok 2 

O.H = Onderhoudsgevoeligheid 
0.1 = Omgevingsinvloeden 
I.B = Instelbaarheid 
E. V = Eenvoud 
Pr = Prijs 
B.B = Bereikbaarheid 
Gr. = Grootte/omvang 

5 

5 

4 

6 

3 

1 

2 

I.B E.V 
4 3 

2 2 

6 5 

1 6 

3 1 

4 3 

5 4 

Figuur B3: Weegmalrix vaar plaa/sbepaling sensar(en}. 

B.B Gr TOT 
2 1 

2 5 92 

6 6 120 

1 3 112 

3 4 68 

4 1 54 

5 2 79 

Wanneer nodig zuBen de verschillende kostprijzen van de beste ontwerpen in een later 
stadium weI met elkaar vergeleken worden. AI die ontwerpen voldoen vanzelfsprekend aan 
bet opgestelde eisenpakket. Nu kan gekeken worden welk on twerp het best aan de gestelde 
wensen beantwoordt. Het ontwerp dat de meeste wens en vervult en de laagste kostprijs 
beeft, wordt nu gekozen. 
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Het probleem doet zich voor wanneer er meerdere ontwerpen in aanmerking komen. Elk 
ontwerp vervult een andere wens. De ontwerpen hebben elk een verschillende kostprijs. 
Men staat nu voor een probleem: welk ontwerp moet nu gekozen worden om uiteindelijk 
geproduceerd te worden? We zijn gaan kijken welke wensen we het liefst gerealiseerd 
zagen, met andere woorden we hebben min of meer een prijskaartje aan ons wensenpakket 
toegevoegd. Met het eisenpakket hebben we dit probleem niet, omdat elk ontwerp dat 
binnen het gestelde budget realiseerbaar is, in principe voldoet. Het eisenpakket is dan ook 
eigenrijk een 800rt "digitaal" filter (of het ontwerp voldoet, of het voldoet niet). 

Het wensenpakket is eigenlijk niet met numerieke waarden uit te voeren. Om uit de 
verschillende ontwerpen die aan het eisenpakket voldoen toch een verantwoorde keuze te 
kunnen maken, hebben we een rangorde in ons wensenpakket aangebracht. Het ontwerp 
dat uiteindelijk aan de meeste wensen met de hoogste prioriteit voldoet, is dan het beste 
ontwerp. Eigenlijk moet ook nog bekeken worden in hoeverre een bepaalde wens wordt 
vervuld, bijv. een ontwerp is kleiner dan het in het eisenpakket gestelde bouwvolume. 
Hoeveel is het kleiner en hoeveel waarde hechten wij hieraan. We moeten dit dus eigenlijk 
nog kwantificeren. Omdat dit in dit stadium nog overbodig is, zal dit niet worden gedaan. 
We weten immers nog helemaal niet of deze relatief ingewikkelde keuze later nog gedaan 
moet worden. 

Als in dit stadium blijkt dat aile ontwerpen ruimschoots aan aIle eisen voldoen, en de 
meeste wensen (met de hoogste prioritieten) ook uitgevoerd kunnen worden, dan kan het 
goedkoopste ontwerp in principe gekozen worden. Men kan zich echter ook afvragen of 
het opgestelde eisenpakket weI "strak" genoeg was opgesteld. Het strakker opstellen van 
het eisenpakket zal het aantal geschikte ontwerpen zeker reduceren. 
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BIJLAGE 4. VERBAND TUSSEN UIlWIJKINGEN 
VAN KLEMLICHAAM EN STELBOUT 

Voor het kiezen van de juiste sensoren is het noodzakelijk om de uitwijking van de 
stelbout als funktie van de verplaatsing van het klemmend lichaam van de tang te weten. 
We gaan er vanuit dat de tang op de juiste manier is ingesteld (volgens 3.2) en de 
configuratie als in onderstaand figuur is. 
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Figuur B4.1: Ingestelde spantallg zonder voolwerp in de dichtstand. 

In figuur B4.1 is te zien dat punt K iets links van de lijn door B en BO Iigt. Daar we te 
maken hebben met kleine verplaatsingen kunnen we voor de eenvoud stell en dat K, B en 
BO op een lijn liggen. We kunnen dan de maten inschrijven volgens figuur B4.2. 
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K 

Figuur B4.2: Vereenvoudigd model van de spantang in dichte stand. 

Als we goed naar figuur B4.2 kijken zien, we dat elke verplaatsing van punt K eenzelfde 
verplaatsing van punt B veroorzaakt. En dal B deze verplaatsing aan BO doorgeeft. We 
kunnen daarom stell en dat hel klemlichaam star met de gestelgaffel verbonden is. Dit kan 
dus aIleen in de gesloten stand wanneer K,B en BO op een Jijn Jiggen. We kunnen dan het 
mechanisme vereenvoudigen tot figuur B4.3. 

K 

y 

y 

Figuur B4.3: Sterk vereenvoudigd model van de spantang in dichte stand. 
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In figuur B4.3 geldt voor de coordinaten van de punten K en C: 
- K: x = 35 R = 46 

Y = 30 

- C: x = 12 
Y = 30 

Hieruit voIgt voor (X 1 en «2: 

- (X 1 = 49.5 en (X2 = 68.2 

r = 32.3 

Bij verplaatsing van Kover 1 mm in de positieve y-richting voIgt voor de nieuwe hoek 

"1: 

- (Xl = 51.5 

Dit is een verschil van twee graden. Dit verschil trekken we van hoek (X2 af en bepalen 
dan weer de nieuwe x-coordinaat van punt C 

- (X2 = 66.2 --> x :::I 13 

Het blijkt dus dat de verplaatsing van punt C in x-richting ook 1 mm is. Dit betekent dat 
de verhouding tussen in- en uitgang ongeveer 1:1 is. 
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BIJLAGE 5. INDUCfIEVE BENADERlNGSSCHAKElAARS VAN HONEYWELL 
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Applying Inductive Proximity Sensors 

When you choose a proximity sensor for a 
particular application. there are several things 
to consider. The first is the usable sensing 
distance. The sensing distance published in 
the order guides is the nominal distance. Your 
target material. size. method of actuation. 
manufacturing tolerance, and temperature 
tolerance must be considered. Each one of 
these parameters affects the usable sensing 
distance. 

USABLE SENSING DISTANCE 
Every sensor in this Specifier's Guide has a 
"Nominal Sensing Distance" (Sn). This is the 
nominal target-ta-sensor distance at which 
the sensor will tum on. Actual sensing dis
tance may be affected by several consid
erations, especially manufacturing and tern
peratwe tolerances. 

Manufacturing Tolerance 
Variations of as much as ±10% may occur 
from unit to unit The Effective Sensing Dis
tance (Sr) is the difference between the Nom
inal Sensing Distance and the 10% manu
facturing tolerance. 

Sr Sn ± (.10 x Sn) 

Temperature Tolerance 
T emperatwe drift tolerances must be also 
calculated. Over a range of -25 to + 70OC, a 
sensing distance drift of ±10% can be ex
pected. Over -25 to +85OC, the tolerance 
increases to ±15%. 

Su""", = Suoaox M 

M = material correction factor. 

Correction Factor 
400 series stainless steel 
cast iron 
Mild steel (Din 1623) 
Aluminum fOi\,(0.05 mm) 
300 series stainless steel 
Brass MS63F38 
Aluminum ALMG3F23 
Copper CCUF30 

Target Size 

1.15 
1.10 
1.00 
0.90 
0.70 
0.40 
0.35 
0.30 

Mild steel targets of "standard" sizes were 
used to estabUsh the published sensing dis
tances. The standard size for each size and 
style of sensor is given in the order guides. If 
your desired target is the same size or larger 
than the standard target. no correction factor 
is necessary. However. a smaller target 

Figure 1, Sn versus Su 
TARGET 

-

affects sensing distance. The surface area of 
the application target versus the surface area 
of the standard target provides the correction 
factor. The formula is: 

Suoow = Sucld x T 

T = target correction factor. 

Surface 
Area 
Target 

25% 
50% 
75% 

100% 

Percent of Standard 
Sensing Distance 
Shielded Unshielded 

56% 50% 
83% 73% 
92% 90% 

100% 100% 

Target Presentation Mode 
The published sensing distance is deter
mined by using the head-on mode of actua· 
tion. The target can also approach the sensor 
in the s1ide-by mode. However, the slicJe.by 
method reduces actual sensor-to-target dis
tance by 20%. 

Su = Sr ± (.10 x Sr) -25 to + 7C1C 
Su = Sr ± (.15 x Sr) -25 to +85·C 

I--O+--Sr 1Sn-.1OSnl 

Usable Sensing Distance (Su) of any sensor 
can now be estimated. Su is the distance at 
which the sensor WIll always operate. If the 
target-to-sensor range is greater. the sensor 

may or may not operate reliably. Figure 1 Figure 2, Target Presentation 
illustrates 50 versus Suo 

APPLICATION CONSIDERATIONS 
Once the usable senSing distance is deter
mined, you need to figure in the actual appli. 
cation conditions. There are three factors to 
take into account target material. target size, 
and target presentation mode. 

Target Material 
The nominal sensing d'1SIance given in the 
specifications was determined with a target 
made of mild steel Whenever a target is a 
different metal. a correction needs to be 
made to the Usable Sensing Distance (Su). 
The Material Correction Factor chart shows 
several materials and their multipliers. The 
formula is: 
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SENSOR TYPES 

2-Wire AC Sensors 
2-wire AC sensors are powered by line volt
age, and wired in series with the load, much 
like a limit switch, eliminating the need lor a 
separate power supply. Leakage current 
flows through the load when the sensor is off. 
It must be taken into account when using the 
sensors to ensure that the load is not unin
tentionally actuated. 

Applying power without a load will destroy the 
sensor. 
When the sensor is off. the voltage drop 
across the sensor is approximately equal to 
the supply voltage. With the sensor on, volt
age drop is less than 10 VAC. 

Many 2-wire AC sensors have a third wire, 
which is case ground. It should be connected 
to earth ground 

Sensor V, V2 

OFF =0 =VJ ~ 1.5mA 

ON Va - Vz S.5V (VJ - V2)/R. 

V, Load Voltage 
V2 Sensor Voltage Drop 
V3 Supply Voltage 
Rt "" Load Resistance 

3 and 4-Wire DC Sensors 
3-wire DC sensors include one wire which 
provides power to the sensor, an output sig
nal wire, and a common return wire. 4·wire 
sensors have two output Signal wires. The 
low leakage current and voltage drop, and 
the higher speed of operation are advantag
es. For most etectromechanicalloads (relays. 
counters. etc.). either sink or source may be 
used, provided the sensor is correctly wired. 
The proper sensor type (sink or source) must 
be chosen for solid state loads and program
mable controllers. 

I, = Sensor current consumption. The sup
ply current required to operate sensor 
only. 

12 = load current required to operate out
put device. 

13 = Total current (current consumption 
plus load current) to be supplied by 
power supply. I, + Iz 

V, = Load voltage applied across output 
device. 

V:. = Voltage drop across sensor output 
when sensor is operated. 

V3 = Supply voltage provided by power 
supply. 

~ = Resistance of load. 

Applying Inductive Proximity Sensors 

2-wire DC Sensors 
Two-wire DC sensors provide sink/source 
capability in one device. and use fewer wires. 
They can be wired to sink current from the 
load, or source current to the load, depending 
on where the load is placed. Two-wire DC 
sensors are wired in series with the load, 
much like a mechanical switch. A small 
amount of leakage current flows through the 
load when the sensor is Off. Caution should 
be observed to ensure that the leakage cur
rent does not activate the load unintentional
ly. 

Applying power without a load will destroy the 
sensor. 

Sensor V, V, 

ON V3-6·5V 6.SV 

OFF 0 V3 

V, "" Load Voltage 
V, Sensor Voltage Drop 
Va "'" Supply Voltage 
RL = Load ReSistance 

Current Sink 
ForV3 = 12V 

Sensor V, 

ON > 10VDC 

OFF <1VDC 

Current Source 
ForV3 = 12 V 

Sensor V, 

V3/R, 

< 1.5 mA 

ON < 2VDC > 10VDC V2/R, I, + 12 

OFF > 11VDC < 1VDC < 5011A I, 
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Applying Inductive Proximity Sensors 

Mounting 
Sensitivity to surrounding metals 
Shielded sensors may be flush·mounted in 
surrounding metal. Unshielded sensors re
quire a metal·free zone around the sensing 
face, consisting of an area equal to three 
times the enameter of the sensing face", and 
depth equal to twice the sensing distance of 

~ 
f 

3S 

SHIELDED SENSOR 
INST ALLA TION 

Device to Device Isolation 
When two or more sensors are mounted near 
each other, cross-talk and interference are 
possible. Distance between shielded proximi
ty sensors should be at least twice the diame
ter of the sensing face." Distance between 
unshielded sensors should be at least three 
times the diameter of the sensing face." 
When shielded or unshielded sensors are 
facing each other, the distance between 

the sensor. Metals immediately opposite both 
shielded and unshielded sensors must be 
removed to avoid false actuation. MICRO 
SWITCH recommends a minimum clearance 
equal to three times the sensing distance. 

UNSHIELDED SENSOR 
INST ALLA TION 

sensing faces should be at least four times 
the sensing distance. 

• Actual sensing area diameter in rectangular 
or irregular packages may not equal the width 
of the package. For reliable installation, c0n
sider the sensing area equal to the package 
width. 

Mounting Nuts 
Cylindrical sensors are provided with two hex 
nuts to aid in installation. The sensors can be 
mounted in a metric tapped hole. or a mount
ing bracket may be used. Conduit adapters 
are also available. They provide a 1I2-NPT 
connection. 

Metric Taps and Dies 
The threads on cytindrical900 Series sensors 
meet the European proximity standard CE
NELEC. This is a WOI1d-wide standard. The 
specified threads are international mebic 
threads described in ISO R68. Metric taps for 
these threads are available from a number of 
manufacturers. 

Metric Taps 
900Serlee 

Smm 
8mm 

12mm 
18mm 
30mm 

Thread 
Diameters 
MS xO.S 
M8x 1 
M12 x 1 
M 18x 1 
M30 x 1.5 

rti----}:J- Ft----~ 
~20 0 3D 0 

-8;-----3- 4-----13- -a--------a la-----i=9-
l~4Sj j~4S l 

SHIELDED SENSORS UNSHIELDED SENSORS 
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Analog Proximity Sensors 
Analog proximity sensors provide a variable 
current output proportional to the distance 
between a metal target and the sensor face. 
The current also varies if different metals or 
different numbers of small parts are placed 
within the sensing field. Analog sensors are 
2-wire DC devices. They are less susceptible 
to transients and voltage spikes induced in 
the system than digital sensors, and provide 
better noise immunity. 

When no target is sensed, a 10 mA current 
flows through the sensor. As a target ap
proaches. the equivalent resistance increas
es. and current flow decreases to less than 1 
rnA. These sensors can easily be intertaced 
with MICRO SWITCH analog proximity ampli
fiers. The amplifiers have digital outputs con
boDed by the amount of current flowing 
through the sensors. Preset threshold levels 
trip the output when the sensor current falls 

. below the threshold level. 

The test circuit shown is the standard test 
circuit for analog sensors. The current versus 
distance curve shown in the catalog pages is 
the corresponding output characteristic. As 
parameters vary. the output characteristic will 
also vary. providing an infinite number of 
output curve possibilities. The test circuit is 
accurate for al/ 921 Series analog sensors 
when testing is performed under the same 
conditions. and when a standard target is 
used. 

More information on applying analog 
sensors is available In the Analog Prox
Imity Sensor Application Note (84-
03582). 

Applying Inductive Proximity Sensors 

Figure 3, Test Circuit 
Example: 
Standard temperature (Tn): 2O"C 
Nominal supply voltage (v,J: 8.2 VDC 
Load (RJ: 1 K ohm 

Connect sensor to supply voltage, and move 
a standard target toward sensing face in the 
head-on mode. When output current is 2.5 

-... 
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rnA. the sensing distance will conform to 
specifications. This set-up may be used to 
test output characteristics in your application. 
Simply use the application target, voltage. 
and temperature. 

NOTE: Output characteristics win vary if load. 
input voltage, target or temperature is 
changed. 
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Applying Inductive Proximity Sensors 
Logic 

CONTROL LOGIC 
liming logic is offered in several MICRO 
SWITCH product lines. 

• LOG Cards 
• FEC Control Base 
• FM Proximity Controls 

LOG Cards 
Logic Cards plug directly into G4B and LCA 
control bases. They receive the proximity 
sensor signal. amplify it and modify the output 
to respond in a particular way (as determined 
by time delay. pulse. or other logic). 

Besides operating output devices. the logic 
card output signal can be used as input to 
another card for customer logic. This is done 
most often with a modular LCA Series control 
base. 

An overview of some of the commonly used 
logic functions follow. For a detailed descrip
tion and ordering information, refer to pages 
112 and 113. 

One-shot (pulsed) logic - gives a single 
fixed pulse in response to a change at the 
sensor. Example: often used as a leading 
edge detector for moving parts, where the 
first indication of presence requires a single 
operation tp take place, but where the contin
ued presence will not cause recycling to 
occur. 

Maintained (latching) logic - with part 
presence. the output is continuous until the 
operator resets. After resets. the output will 
not trigger if the original target is still in front of 
the sensor. Example: used to detect parts for 
manuaJ reject. 
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ON delay - does not trigger immediately 
with a change at the sensor, but will trigger 
only if the input signal exceeds a preset time 
delay. Example: jam-up detection on a con· 
veyor for parts feeding at specific intervals. A 
slow down or stoppage downstream will 
cause a slower rate of passage, recognized 
as over1oading or jam-up. and will cause an 
output to give warning or shut down the 
equipment until the cause is eliminated. A 
similar type provides an output which stays 
ON even when the cause is corrected, until 
manuaJly reset by the operator. 

ON/OFF delay - used especially for jam. 
up detection on vibration feeders and con
veyors. The ON delay detects a jam-up and 
the OFF delay allows the needed time for the 
jam to clear the sensing area. 

Zero-speed detection - provides shut· 
down for universal jam-up detection where 
the product may end up in front of the sensor 
for too long an interval, depending on wheth
er the jam is upstream or downstream. If the 
interval exceeds a preset time, the output 
turns OFF or shuts down the equipment 

Divisor - the output turns ON at first input 
signal and OFF at the second input signal. 
Two input signals equaJ one counl 



CONTROL BASES 

FEe 

FF-MAD 

FE-G4B 

Applying Inductive Proximity Sensors 
Logic 

The FEe control base is designed for use 
with all MtCRO SWtTCH 12 VDC 3·wire cur· 
rent sinking proximity sensors. The control 
base is sell<ontained and provides up to 
100mA load current to the sensors. It is 
oHered in two versions; a standard control 
base with ON or OFF operating mode switch, 
or a 0.1 to 5 seoonds ON/OFF·delay or one 
shot pulse control base with ON or OFF 
operating mode swilch. Standard items on 
both bases include a transformer that con· 
verts 110 or 220 VAC 50/60 Hz input to 12 
VDC ± 10%, a SPOT, 3 amp 250 VAC relay 
and LED indicators for Power, Input and Oul· 
puL 

All external wiring is made to the terminaJ 
base. A plug~n module contains the relay, 

The FF·MAD control base is designed for use 
with all MICRO SWITCH 24 VDC current 
sinking and current sourcing proximity sen
sors. The self-contained control base pr0.

vides up to 150 rnA load current to the sen
sors, and is short circuit protected. Two 
versions are available: direct ON/ OFF (150 
rnA current); and delayed ON/OFF from 0.2 
to 20 seconds (130 rnA curent). The ON and 
OFF delays are independently adjustable. 
The transformer that converts 110 or 220 
VAC to 24 VDC, a SPST 4 amp 250 VAC Of 

The FE-G48 is a single piece control base 
designed for use where flexibility in logic and 
a sealed unit are required. There are many 
logic cards available for use with it. varying 
from standard ON/OFF delay, to latched 
outputs, delayed one shot. or zero speed 
detection. 
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transformer and all electronics. Both control 
bases provide external inhibit. Inhibh: pre
vents the relay from being energized. regard· 
less of input operation or ON/OFF selector 
switch position. External inhibit permits selec· 
tive scanning for appHcation processes such 
as interrogate and inspect. 

It may be possible to wire several MICRO 
SWITCH proximity sensors to the FEC con· 
trol base in different series and parallel c0m

binations if the l00mA maximum rating is not 
exceeded. If you have such an application, 
contact MICRO SWITCH, Freeport fO( further 
assistance. 

3 amp 60 VDC relay and LED output indicator 
are stanctard. All external wiring is made to 
the terminal base. 

It may be possible to wire several MICRO 

SWITCH proximity sensors in different series 
and parallel combinations to the FF·MAD 
control base. if the maximum current ratings 
are not exceeded. If you have such an appli· 
cation, contact MICRO SWITCH, Freeport for 
further assistance. 

Optional 115 VAC or 220 VAC input units are 
available with standard Of regulated 15 VDC 
output. The FE·G48 is offered in two styles; 
an enclosed model which is NEMA 4 sealed 
and an open style which has no enclosure. 



Applying Inductive Proximity Sensors 
Logic 

FE-LCRP 

The FE·LCRP control base can be used with 
a remote sensor to provide a complete sys
tem. 

The LCRP Series control base is modular -
made up of component sections. Power sup
plies,logic card connectors, and output sock· 
ets on separate printed circuit cards may be 
combined to give custom multiple function 
controls. A complete LCAP control base in
cludes at least one LCAP power supply; one 

FE-LCRP3A 

LCAI or LCAIV logic card connector (plus 
separately ordered logic card); an LCAO out· 
put socket (Plus separate output device); and 
a section of LCA-12 mounting track. More 
than one of each of these components may 
be required, depending on the desired func:
tion. 

Optional 115 VAC or 230 VAC input devices 
are available which provide unregulated 12 
VOC power supply to the sensors. 

The FE-LCAP3A is a small, single-piece con
trol base designed to power any 12 VOC 
sensor. It includes a regulated power supply 
and a plug-in DPOT relay, but no logic card 
connector. Use an LCAI card connector and 
a LOG card for logic versatility. 

If a solid state SPST·NO relay is required, 
order FE-SW23A. 
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When interfacing a proximity sensor to a DC 
load. the designer has a choice of current 
sinking (open collector) outputs or current 
sourcing outputs. 

CURRENT SINKING OUTPUT 
Figure 1 represents the output stage of a 
typical current sinking output proximity sen· 
sor. In this circuit configuration. the load is 
generally connected between the supply volt· 
age and output terminal (collector) of the 
sensor. Vllhen the sensor is actuated (turned 
ON), current flows thru the load. into the 
output transistor to ground. The supply volt· 
age of the sensor (Vs) need not be the same 
value as the load supply (VlS); however, it is 
usually convenient to use a single supply. The 
sensor output voltage is measured between 
the output terminal (collector) and ground (-). 
When the sensor is not actuated, current will 
not flow thru the output transistor (except for 
a small leakage current). The output voltage. 
in this condition. will be equal to VlS (neglect· 
ing the leakage current). When the sensor is 
actuated. the output voltage will drop to 
ground potential if the saturation voltage of 
the output transistor is neglected. The output 
voltage of a current sinking proximity sensor 
is normally ON (Vt high). 

Current sinking derives its name from the fact 
that it "sinks current from a load." The current 
flows from the load into the sensor. Uke a 
mechanical switch, the sensor allows current 
to flow when tumed.QN and blocks current 
flow when tumed-OFF. Unlike an ideal 
switch, the sensor has a voltage drop when 
tumed-ON and a small current (leakage) 
when tumecI.QFF. 

Applying Inductive Proximity Sensors 
Interfacing 

Figure 1 
Typical Current Sinking Output Circuit 

+VS 

Most MICRO SWITCH sensors with current 
sinking outputs can drive loads which draw 
up to 170 mA Many proximity sensors are 
rated as high as 200 rnA. Vllhen a system's 
designer encounters a DC load which de
mands more than 170 to 200 mA sinking, 
such as a brake or a clutch, it can be in
terfaced by adding a FE·SW type output 
device. An output device may also be used to 
interface a DC load which operates at a 
higher voltage than the sensor. 
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LOAD 

Solid state relays offer the benefits of fast 
response (2 milliseconds ON/OFF) and infi
nite life. 

Electromechanical relays may be used to 
switch loads with VA ratings exceeding the 
limits of the solid state devices. The 170 rnA 
output from MICRO SWITCH DC powered 
proximity sensors is more than enough to 
switch these relays. 



Applying Inductive Proximity Sensors 
Interfacing 

DC SINKING SERIES WIRING 
Most current sinking output proximity sensors 
can be wired in series. For 3-wire DC sensors, 
the output current rating and voltage drop are 
the most important parameters. 

FIgUre 2 illustrates how 3-wire DC current 
sinking output sensors can be connected in 
series to provide AND logic control. In this 
example all sensors must be ON (conduct
ing) in order for the load to operate. 

The maximum number of DC proximity sen
sors that can be wired in series is 
limited by: 

• Supply voltage 
• Sensor's current consumption 
• Sensor's output current 
• Minimum operating voltage of the sensor 
• Minimum voltage of the load 

• Load current 

FIQUIS 3 iItustrates an example of three cur
rent sinking output sensors wired in series 
under the following fimitations: 
• 15 VDC supply voltage 
• 40 mA current consumption (sensor) 
• 200 mA output current (sensor) 
• 2 VDC voltage drop (sensor) 
• 10 Vex:: minimum operating voltage 

(sensor) 

Figure 2 
3-Wire DC series Wiring For AND Logic Control 

(+) 

Figure 3 
Practical Example Of DC series Wiring 

(-) 

• 8 VDC minimum load voltage 
• 30 rnA load current 

1-+------ 13 VDC ---., 
~------------15VDC -------~ 

In the example shown in Figure 3, sensor iF 3 
must have an output circuit capable of hand
ling both the load and current consumption of 
the previous two sensors. In addition, sensor 
iF 3 must have an output current rating of 30 
rnA + 40 rnA + 40 rnA or 110 rnA. The 
available voltage to power the load is 9 VDC. 
The sensor's output current is 200 mA and 
supply voltage is 15 VDC. These sensors will 
operate property under the limitations previ
ously stated. 

DC SINKING PARALLEL WIRING 

c+) 

FlQure 4 illustrates how 3-wire; DC current Figure 4 
sinking output sensors can be connected in Wiring For OR Logic Control 
parallel to provide OR logic control. In this 
example any DC proximity sensor can be ON 
(conducting) to operate the load. 

(+) 
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CURRENT SOURCING OUTPUT 
FIgUI'e 5 represents the output stage of a 
typical current sourcing output proximity sen
sor. In this circuit configuration, the load is 
generally connected between the output ter
minal (emitter) of the sensor and ground. 
When the sensor is actuated. current flows 
from the output transistor into the load to 
ground. The sensor output voltage is mea
sured between the output terminal and 
ground (-), and is equal to the voltage across 
the load. When the sensor is not actuated. 
current will not flow thru the output transistor 
(except for the leakage current). When the 
sensor is actuated. the output voltage will rise 
to Vs less the collector-to-emitter voltage 
drop of the output transistor. The output volt· 
age of a current sourcing sensor is normally 
OFF No low). 

CI.Irent sourcing gets its name from the fact 
that it "sources current to a load." The cur· 
rent flows from the sensor into the load. 

When interfacing to solid state DC inputs it is 
best to check input requirements of the sys
tem before selecting the sensor. 

DC SOURCING SERIES WIRING 
Figure 6 illustrates how 3-wire DC current 
sourcing output sensors can be connected in 
series to provide AND logic control. In this 

Applying Inductive Proximity Sensors 
. InterfaCing 

Figure 5 
Typical Current Sourcing Output Circuit 

+VS 

IL t ~ 

LOAD Vo 

- f 

Figure 6 
3·Wire DC Series Wiring For AND Logic Control 

example all sensors must be ON (conduct· c+) 
ing) in order to operate the load. 

(-) 

DC SOURCING PARALLEL WIRING 
FIgUI'e 7 Ulustrates how 3-wire DC current 
sourcing output sensors can be connected in 
parallel to provide OR logic control. In this 
example any proximity sensor can be ON 
(conducting) to operate the load. 

INTERFACING DC SENSORS TO 
AC LOADS 
Interfacing DC sensors to AC loads always 
calls for a relay. Selection of the best relay for 
the interface to an AC load results from 

Figure 7 
3-Wire DC Parallel Wiring For OR Logic Control 

answers to the following questions: (+) 
• What is the power demand of the load 01A 

rating)? 
• What is the required switching speed? 
• What is the frequency of switching? 

When the answers to these three questions 
are known. the best relay can be selected 
from refening to Output Devices. page 145. 
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Applying Inductive Proximity Sensors 
Interfacing 

INTERFACING AC SENSORS TO 
AC LOADS 
2-wire AC sensors are wired in series wi1h the 
load and draw their load current from the 
signal lines. lhat means that current must 
flow in the wires (and the load) even while the 
sensor is OFF. Although this OFF sensor 
current (leakage) is small, some output de
vices may not recognize this as an OFF 

AC SERIES WIRING 
Figure 8 illustrates how a 2-wire AC proximity 
sensor can be connected in series to provide 
AND logic. In this example, all proximity out
puts must be ON (conducting) to operate the 
load. 

The maximum number of AC proximity sen
sors that can be wired in series is 
limited by: 

• Supply voltage 
• Sensor's voltage drop 
• Minimum operating voltage of the sensor 
• Minimum operating voftage of the load 

Figure 9 Rlustrates an example of five 2·wire 
AC proximity sensors wired in series under 
the following limitations: 
• 115 VAC supply voltage 
• 7 VAC (max.) voftage drop (sensor) 
• 90 VAC minimum operating voltage of 

sensor 
• 75 VAC minimum operating voltage of the 

load 

As a practical example, five 2-wire AC sen
sors connected in series is not recommend
ed. The reason being. the last sensor before 
the load win only have an input voftage of 87 
VAC. This is below the minimum operating 
voltage of 90 VAC for the sensor. The circuit 
is satisfactory for four sensors wired in series. 

condition. When interfacing these sensors 
care must be taken to insure the maximum 
load current limit of the output device is not 
exceeded. Leakage current for MICRO 
SWITCH 2-wire proximity sensors is specified 
as 2 mA maximum and will normally not be a 
problem. 

Figure 8 
2·Wire AC Series Wiring For AND Logic Control 

LI 
(HOT) 

Figure 9 
Example of 2-Wire AC Series Wiring 

7 VAG++-rllr-----

L2 
(COMMON) 

7 VAC--I*'I'-------I08 VAC -----toi 
/-+-------- 115VAC----------to; 

LI 
(HOT) 
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AC PARALLEL WIRING 
Figure 10 

Applying Inductive Proximity Sensors 
Interfacing 

FtgUre 10 illustrates how 2-wire AC proximity 
sensors can be connected in parallel to pro
vide OR logic sensing. In this example any 
proximity sensor output can be ON (conduct
ing) to operate the load. 

2-Wlre AC Parallel Wiring For OR Logic Control 

The maximum number of AC proximity sen
sors that can be wired in parallel is 
limited by: 
• Sensor's leakage current 
• Maximum OFF state load current 

When connecting AC proximity sensors in 
parallel. care must be taken to insure that the 
sum of the leakage currents for each sensor 
is less than the maximum OFF state load 
current. Also. because of false pulse protec-
tion. If one proximity sensor is operated then LI 
ftIIeased. all others in the parallel circuit will (HOT) 
not be able to respond to a target for up to 
100 milliseconds. Parallel operation for 2-wire 
proximity sensors should only be used when 
there is no danger that any two sensors will 
be operated within 100 milfJSeCOnds of each 
other: 

L.---_--~LOADi\----... 
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Applying Inductive Proximity Sensors 
Interfacing 

FIQUI'9 11 illustrates an example of two AC 
proximity sensors wired in parallel under the Figure 11 
following limitations: 2·Wire AC Parallel Wiring 
• 2 rnA leakage current (sensor) 
• 5 rnA maximum OFF state load current 

In the example shown in FtgUl'e 11 the total 
leakage current is 2 rnA + 2mA for a total of 
4 rnA. This <is less than the maximum 5 rnA 
OFF state load o.rrent. In operation, when 
sensor #1 detects a target it will operate the 
load If sensor # 2 then detects a target, it win 
not operate due to the voltage drop across 
sensor #1 being too low to power sensor 
# 2. The load wiD remain ON because of 

1..-.--+---{LOAEl----.. 

sensor #1. If sensor #1 turns OFF, the load LI 
wiD drop out for 100 milliseconds, or until (HOT) 
sensor #2 can be powered. 
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BIllAGE 6. MAGNETISCH BEKRACHTIGDE BENADERINGSSCHAKElAAR 
VAN FESTO. 

r---.-~ ~.,'~------- < •• < .. 

CYlinder iYJ;-'. ,. --~ 

Aelateto 

Matching AV-A ESNU ESN-A ESW-A DNN-A DNU-A DGO-A DFO·A 
cylinders. AVl·A DSNU DSN·A DSW-A DNN-A-S9 DNUl-A DGO-A-B 
cylinder ADV-A DSNUl ESNN-A ON-A DNNZ-A 
SWitches and ADVl-A DSNN-A DNZ-A DKE-A DNU 
mounting EZH-A DSNN-A·S9 DNF-A DR-A lilted 

kits DSNF-A DGL-A ZVZl-A with FEN 
DGS-A DGLL-A 

Cylinder switch DZH·A Pistondia. 
Type Part No. 32140150170631801901100 

SME-l' 7469 
SME-l-S-24* 30297 
SMEQ-l 11880 

SMEO-l-S-24 30298 
SME-l-LED-24* 10418 
SME·l-S-LED·24* 30294 
SMEO-l·LED-24 11881 
SMEO·l-LED-24·KS 14004 
SMEO-l·S-LED-24 30295 
SME-l-86B* 9334 
SMEO-l-S6-B 11882 
SME-l-S9 11538 S9vet4k1n S9 version only .... 
SMEO·2 11884 nolfo1ONU not 10< 

fittedwi~FEN --SME·2-LED-24* 10790 
SMEO-2-LED·24 11885 "",!orONO ...... --- din. 2$,<40 

SMTO-l-PS-K=LED-24 14028 
SMTO-l-NS-K=lED-24 14030 
SMTO-l-PS-S=LED-24 14032 
SMTO-l-NS-8=lED-24 14034 
SMPO-l-H-B 31008 
SME-3-LED-24 12112 
SME-3-LED-24-KS 30291 
SME-3-SQ-LED-24 30292 
SME-3·SL-lED-24 30293 
SMT-3-PS-KL-LED-24 30976 
SMT -3-NS-KL-LED-24 30977 
SMT -3-PS-KO-lED-24 31011 
SMT -3·NS-KO·LED-24 31012 
SMT-3-PS-SL-LED-24 31013 
SMT-3-NS-SL-LED-24 31014 
SMT-3-PS-SQ-LED-24 31015 < 

SMT-3-NS-SO-LED-24 31016 
SMEO-4-K-LED-24 15708 
SMEO-4-S-LED-24 15146 
SMEO-4-K-LED-220 15709 
SMTO-4-PS-K-LED-24 30471 
SMT0-4-NS-K-lED-24 30472 
SMT0-4-PS-S-lED-24 30473 
SMTO-4-NS-S-lEO-24 30474 

Mounting kits 19272 11886 11887 11888 11418 
5MBR-8 5MB-l 5MB-2 5MB-3 "O:gd; 5MB-7 
19273 lor dia. 16 
5MBR-l0 14835 14836 .l!!]E::;E 

11419 &j=CJ:) 
19274 5MBU-l 5MBU-2 mflQ) 

"0 5MBR-12 only for only lor ~ ~~ 5MB-S 
Q) 

o .l:: 19275 typeDNU typeDNU fordia 25 
~':5- >. c c: 

5MBR-16 and DNUL and DNUL a:I (!).2 
o ~ !!: E E 1ii 

~:fi3i 19276 ~.c-g 

5MBR-20 30624 30625 
-" 0 (I) 11440 ~ "0 0> Cl ~ E 

~.l!!,§ 19277 5MBU-l-B 5MBU-2-B .§i <0 E 5MB-9 
c: 0 c 5MBR-25 for for C"" § for dia 40 
d- m5 ::;) ::;) 

'til E DNU+FEN DNU+FEN ~so:: 
·Cylinder SWItch complete with mounting kit type 5MB-l 56 

DGOl·A 
DGOl-A-B 

, 

13376 
5MB-l1 



Cylinder switches with electrical contacts 
The well-tried principle of the reed switch - reliable running at favourable cost 

Basic switch for use with Festo 
A-type cylinders 

With LED, for easier 
machine commissioning. 

For extreme temperatures 
from -5 10 + 120 °e. 

Stainless steel version, 
resistant to acids, corrosion 
and extreme temperatures 
from-25 to +120 oe. 

DIN plug {DIN 43650) 
Robust version with 
clamping strap. 

Space saving design suitable 
for Festo cylinders with 
longitudinal dove-tailed groove. 
LED for convenient monitoring. 

Space saving for Festo 
Sprinter 2000. 
LED for convenient monitoring. 

Space saving for Festo 
Sprinter 2000 series 
with 220 V supply voltage. 
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BIJLAGE 7. OVERZICHT VAN LA YERGEBRUIK, 
lA YOUTNAMES EN VIEWNAMES. 

LA YERGEBRUIK: 

HOOFDSAMENSTELLING WB-191-00 

- layer 1 de aangepaste veerpot 

- layer 10 de lijnen en cirkels van het voorhuis 
- layer 11 de oppervlakken van het voorhuis 

- layer 20 de lijnen en cirkels van het achterhuis 
- layer 21 de oppervlakken van het achterhuis 

- layer 30 de Iijnen en cirkels van het klemlichaam 
- layer 31 de oppervlakken van het klemlichaam 

- layer 40 de lijnen en cirkels van het activeringslichaam 
- layer 41 de opppervlakken van het activeringslichaam 

- layer 50 de Jijnen en cirkels van de sensoren 
- layer 51 de oppervlakken van de de sensoren 

- layer 100 aile onderdelen en de twee opgepoetste views 

- layer 191 de arceringen 

- layer 211 het Al kader 

ONDERDELEN: 
WB-191-02-00 
WB-191-03 
WB-191-04 
WB-191-05 

ACfIVERINGSLICHAAAM 
ACHTERHUIS 
VOORHUIS 
FIXEERUNIT 

Voor al deze onderdelen geldt het voJgende layergebruik: 

- layer 1 alle entities van het onderdeel 

- layer 10 aile entities van het onderdeel en de opgepoetste views 

- layer 190 de bematingen 

- layer 191 de arceringen 

- layer 211 het kader 
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In UGU bestaat de mogelijkheid om via een layout een bladindeling te maken. Deze 
layout krijgt een naam waarmee men deze kan oproepen en zo zichtbaar maken. Er zijn al 
een paar layouts aanwezig in het systeem. In de layout kan men een of meerdere views 
plaatsen (maximaal zes). Deze views zijn aanzichten van het voorwerp. In UGrr zijn een 
bepaald aantal views standaard aanwezig. Maar het is ook mogelijk om zelf views te 
maken en deze in een layout te zetten. 

De views en de layouts hebben in aIle tekeningen dezelfde naam gekregen. Dat wit niet 
zeggen dat elke tekening aIle views en layouts bevat. Dit hebben we gedaan am overzicht 
te krijgen over ons werk en am mensen die later in onze tekeningen gaan kijken oak dat 
overzicht te bieden. Niets is zo hinderlijk als in andermans tekening te moeten zoeken 
naar views en layouts. 
Hieronder voIgt het algemene overzicht. 

Viewnames: 

- opgepoetste v-iso-3d = v-iso-3d-l-vd 
- opgepoetste en gedraaide v-iso-3d = v-iso-3d-2-vd 
- doorsnede van onderdeel = v-front-doorsnede 
- opgepoetste rechter zijaanzicht = v-right-vd 

Layoutnames: 

- Layl 
- Lay2 
- LayA 
- Lay3 
- Lay4 
- LayB 

= v-iso-3d-l-vd 
= v-iso-3d-2-vd 
= v-iso-3d-l-vd en v-iso-3d-2-vd 
= v-front-doorsnede 
= v-right-vd 
= v-front-doorsnede en v-right-vd 

Voor de aangepaste veerpot is al het bovenstaande niet van toepassing. De aangepaste 
veerpot is getekend in de originele tekening van de veerpot van P. Cruchten [5]. 
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BIJIAGE 8. TEKENING WB-191-00 SAMENSfELLING 
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BDLAGE 9. TEKENING WB-191-01 AANGEPASTE VEERPOT 

'" 
'$, 

II,! 0- ~ ... I') 

Sl "9. "(~. 

::1f 

'!II,l!Il'WIS ____ ,. __ 

_ ._ -w L1:-- AM AAN6EPA9TE VEEAPm 

N(ET AANGEGEVEN TOLERANT!ES ± 0.25 
~211 ....... 
_ ...... , __ \!1!.-l91-Q! 

.;:11»,& AMH... .r..cacoe-
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BIJLAGE 10. TEKENING WB-191-02-00 ACITVERINGSLICHAAM 

~ ~"'~ LIt 
I mof:'9rlaQI I n.,~II\~o" I o~~ InQ 
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BDLAGE 11. TEKENlNG WB-191-03 VOORHUIS 

II 

......- ... _- ~ . ....-
~._ .... ..c:l..--- AM V(lol:ftoll.!E 

A. 
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BIJLAGE 12. TEKENING WB-191-04 ACHTERHUIS 

4< 

.. . 
~o .. 

to.tt .. L 
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BDLAGE 13. TEKENING WB-191-05 FIXEERUNlT 

1 "'1).2 

-r;--t--+-4--:-#t~ . f4(1] ~ 
~~r~pl.=ew., 
16 :to. I 

~t_~ .... __ ~, ....... 
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