
 

Bepaling van de absolute nauwkeurigheid van een
schakelend tastsysteem voor een 3D-meetmachine
Citation for published version (APA):
Crousen, R. H. J. M. (1995). Bepaling van de absolute nauwkeurigheid van een schakelend tastsysteem voor
een 3D-meetmachine. (TU Eindhoven. Fac. Werktuigbouwkunde, Vakgroep WPA : rapporten). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1995

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/c0388cde-ad8b-48b5-9876-f3db81e02bba


.12 q "j . 

Bepaling van de absolute nauwkeurigheid 

van een schakelend tastsysteem voor een 

3D-meetmachine 

R.H.J .M. Crousen 

Rapportnr.: WPA 310029 • juli 1995 

Verslag onderzoeksopdracht 

Begeleider: Ir. W.P. van Vliet 

Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep WP A 

Sectie Precision Engineering 



Inhoud 1 

1. Inleiding 3 

2. Het schakelend tastsysteem 5 

3. De meetopstelling 8 

3.1 Inleiding 8 

3.2 Aantasten van de meettaster 8 

3.3 Nauwkeurig vastleggen van de tasterpositie 10 

3.3.1 Kalibratie van de optische sensoren 11 

3.3.2 Drift van de optische sensoren 13 

3.4 Opbouw van de meetopstelling 18 

4. Afwijkingenbronnen in de meetopstelling 21 

4.1 Inleiding 21 

4.2 Afwijkingen door omgevingsinvloeden 21 

4.3 Afwijkingen door eigenschappen van toegepaste onderdelen 27 

4.4 Haalbare meetnauwkeurigheid meetopstelling 29 

5. Gerealiseerde metingen 31 

5.1 Inleiding 31 

5.2 Meetplan 31 

5.3 Meetresultaten 34 

6. Analyse van de meetresultaten 36 

6.1 Inleiding 36 

6.2 Invloed aantastsnelheid 36 

6.3 Invloed aantasthoek 37 

7. Conclusies en aanbevelingen 40 

Literatuurlijst 42 

Bijlagen 

Bijlage 1. Karakteristiek Object Reflective Sensor 43 

Bijlage 2. Werking van de optische sensor 44 

Bijlage 3. 

Bijlage 4. 

Bijlage 5. 

Bijlage 6. 

Bijlage 7. 

Bouwtekening optische sensor 

Karakteristiek optische sensoren 

Karakteristiek aangepaste optische sensor 

Driftmeting met isolatiekast 

Driftmeting zonder isolatiekast 

1 

46 

47 

49 

50 

51 



Bijlage 8. Driftmeting met nieuwe probe 52 

Bijlage 9. Driftmeting na opnieuw instellen sensoren 53 

Bijlage 10. Driftmeting na aanpassen optische sensor 1 54 

Bijlage lL Opsomming componenten meetopstelling 55 

Bijlage 12. Polaire grafieken van de vier probes 56 

Bijlage 13. Repeatability verloop van de vier probes 60 

Bijlage 14. Data-files 73 

2 



1. Inleiding 

Sinds de introductie van 3D-coordinatenmeetmachines in de lengtemeettechniek, is het 

vastleggen van begrenzingen en maten van een ruimtelijk object met sprongen vooruit 

gegaan. Zeker in combinatie met numerieke besturing van de meetmachines is het meten 

van ruimtelijke objecten gebruikersvriendelijker en vooral sneller geworden. Door 

koppeling van de computer aan de 3D-meetmachine kan snel ruimtelijk gerekend worden 

aan de meetuitkomsten, waarbij meetuitkomsten met behulp van een programma worden 

omgezet in meetwaarden (zoals lengtes, diameters en hoeken). 

Een belangrijk onderdeel uit de 3D-meetmachine is het aantastsysteem. De functie van dit 

aantastsysteem is het vaststellen van de begrenzingen van het ruimtelijke object, en op het 

juiste moment doen uitlezen van de meetsystemen. Met andere woorden: het aantastsys

teem moet zorgen dat er coordinaten gegenereerd worden die de positie van het aantast

punt weergeven. 

Voor het aantasten van een object wordt in de 3D-meettechniek vrijwel uitsluitend van 

mechanische systemen gebruik gemaakt. Een veelgebruikt schakelend tastsysteem is in 

figuur 1.1 weergegeven. 

Het schakelend tastsysteem bestaat uit een tast

kop (probe) waarin zich een kinematische op

legging bevindt, met daaraan bevestigd een 

taststift, die aan het uiteinde meestal is voorzien 

van een tastkogeL De kinematische oplegging in 

de tastkoP bepaalt de referentiepositie van de 

tastkogel. Bij het aantasten van een object wordt 

er op een gegeven moment een signaal afgege

ven, waarmee de uitlezing van de meetsystemen 

wordt gestart. 

Door afwijkingen tijdens het meetproces (onder 

andere veroorzaakt door het schakelend tastsys

teem) zal er verschil ontstaan tussen de coordi

naten van het aantastpunt op het object, en de 

coordinaten die door de 3D-meetmachine wor-

den geregistreerd. Bij goede schakelende tast- figuur 1.1 Schakelend tastsysteem 

systemen 'blijft defout bij het aantasten 'van het 

object binnen 1 flm (dit is slechts een richtwaarde). De afwijking die het aantastsysteem 
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veroorzaakt doordat de referentiepositie van de tastkogel niet steeds dezelfde is, kan 

worden bepaald door het meten van de absolute nauwkeurigheid van het tastsysteem ten 

opzichte van een vaste referentiepositie. Met behulp van deze absolute nauwkeurigheid kan 

dan de repeatability (herhalingsnauwkeurigheid) van het schake lend tastsysteem bepaald en 

beoordeeid worden. Deze repeatability voIgt bij herhaalmetingen vanzelf uit de absolute 

nauwkeurigheid van het tastsysteem. Atbankelijk van een aantal parameters (o.a. aantast

snelheid en aantastrichting) kan de absolute nauwkeurigheid van het aantastsysteem 

varieren. 

Het doel van deze onderzoeksopdracht is de absolute nauwkeurigheid van een bepaald 

type schakelend tastsysteem (Renishaw TP-2 probe) te bepalen ten opzichte van een vaste 

referentiepositie bij dynamisch gebruik. Daarbij zullen de parameters aantastsnelheid en 

aantastrichting gevarieerd worden, en zullen er in totaal aan 4 probes metingen verricht 

worden. De resultaten van dit onderzoek (bepaling absolute nauwkeurigheid bij dynamisch 

gebruik van het schakelend tastsysteem) kunnen vergeleken worden met de resultaten van 

het onderzoek naar het gedrag (absolute nauwkeurigheid) van een kinematische oplegging 

bij statisch gebruik [2]. Daarbij moet weI opgemerkt worden dat de beproevingsomstandig

heden tijdens beide onderzoeken nogal van elkaar verschillen, en dat daardoor direkt 

vergelijken moeilijk is. 

In het volgende hoofdstuk zal eerst de kinematische oplegging, zoals die in de Renishaw 

TP-2 wordt toegepast, nader worden bekeken. In hoofdstuk 3 worden de afzonderlijke 

componenten uit de meetopstelling waarmee de repeatability van de probes bepaald zal 

worden beschreven. Daama zal in hoofdstuk 4 de haalbare meetnauwkeurigheid van de 

gebruikte meetopstelling worden bepaald. In hoofdstuk 5 komen de metingen en de 

meetresultaten aan de orde, waama in hoofdstuk 6 een analyse van de meetresultaten 

verkregen voor de 4 probes voIgt. Tenslotte zullen er in hoofdstuk 7 conclusies over het 

onderzoek worden getrokken, en aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek 

over repeatability van dit type schakelend tastsysteem. 
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2. Het schakelend tastsysteem 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangegeven bevindt zich in de tastkop (probe) een kinemati

sche oplegging die de referentiepositie van de tastkogel die zich aan de taststift bevindt 

vastlegt. In figuur 2.1 wordt de opbouw van de kinematische oplegging nogmaals 

weergegeven. Duidelijk te zien is dat de kine-

matische oplegging bestaat uit drie cilinders 

(vast verbonden met de stylushouder) en zes 

kogels. De drie cilinders maken in het horizon

tale vlak waarin ze liggen hoeken van 1200 ten 

opzichte van elkaar. De cilinders worden met 

behulp van een drukveer tegen de zes kogels 

gedrukt, en vormen zo zes puntcontacten. De 

veer die voorgespannen is (voorspanning kan 

worden ingesteld), zorgt ervoor dat de stylus

houder na het aantasten van een object weer 

tegen _ de zes kogels wordt gedrukt en daardoor 

de met de stylushouder verbonden taststift en 

tastkogel weer de referentiepositie laat innemen. 

Het herpositioneren van de tastkogel in de refe

rentiepositie na een aantasting gebeurt dus onder 

invloed van een voorgespannen veer. 

De werking van het schakelende tastsysteem is 

figuur 2.1 

gebaseerd op het onderbreken van een elektrisch circuit, waarin de zes puntcontacten als 

schakelaars opgenomen zijn, bij het aantasten van het object door de tastkogel. Raakt de 

kogel het meetobject dan zal het contact tussen de drie cilinders en de zes kogels kleiner 

worden, met andere woorden: de weerstand in het elektrische circuit (figuur 2.2) zal 

toenemen. Is de aantasting voldoende groat dan wordt een bepaalde waarde voor de 

weerstand in het elektrische circuit overschreden. waarna een signaal wordt afgegeven 

waarmee de uitlezing van de meetsystemen van de 3D-meetmachine wordt gestart en de 

coordinaten van het betreffende punt worden uitgelezen. 

Een voordeel van dit type schakelend tastsysteem is de relatief eenvoudige constructie. 

Een nadeel is echter dat de constructie uit losse afzonderlijke onderdelen bestaat, die onder 

invloed van vervuiling en slijtage afwijkingen in de repeatability van de probe kunnen 

introduceren. Bij schakelende tastsystemen is het belangrijk dat bij contact tussen de 
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tastkogel en het meetobject de meetwaar

den van het aantastpunt juist worden over

genomen. Dit betekend dat er geen hyste

rese in de oplegging mag voor komen en 

dat er geen onbekende looptijdeffecten bij 

het uitlezen mogen optreden. Bij de con-

structie met losse afzonderlijke onderdelen 

is hysterese nooit helemaal te voorkomen. 

en zullen er (kleine) afwijkingen in de 

repeatability van de probe optreden. De 

mate van hysterese is ook nog afhankeJijk 

van de aantastrichting van de kinematische 

.--:-,--~ 

'0 Or 
I 

oplegging, en is niet voor elke richting 
figuur 2.2 Elektrisch circuit in de taster 

even groot. Looptijd effecten mogen weI 

optreden, maar de invloed van deze effec-

ten moeten weI bepaald worden. Het bepalen van de invioed van deze effecten gebeurt 

tijdens het kalibreren. 

Een ander gevolg van deze constructie (drie cilinders die aanliggen op zes kogels) voor de 

kinematische oplegging is dat er een richtingsafhankelijkheid ontstaat. Met richtingsafhan

kelijkheid wordt bedoeid dat het voor het aantastgedrag van de probe verschil uitmaakt uit 

welke hoek de aantasting plaatsvindt. Er zijn namelijk twee uiterste aantastrichtingen die 

in figuur 2.3 duidelijk worden. Een uiterste aantastrichting wordt gevormd door het 

aantasten in richting A (weergegeven door FA)' Bij deze beweging maakt de stylushouder 

een rotatie rond een horizon tale as die gevormd wordt door twee van de drie oplegpunten. 

De andere uiterste aantastrichting (1800 verdraait ten opzichte van richting A) wordt door 

richting B (FB) weergegeven. Bij deze beweging wordt het roteren van de stylushouder 

slechts door een opIegpunt bepaaId, en vraagt het roteren van de stylushouder een grotere 

aantastkracht dan bij het aantasten vanuit richting A. De grotere aantastkracht voor 

richting B voIgt uit de grotere arm (12) waarop de veerkracht werkt. Voor richting A is de 

werkzame arm (11) waar de veerkracht op werkt kleiner (het verschil in aantastkracht is in 

figuur 2.3 aangegeven). 

Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de probe een voorkeur voor drie (onderling 1200 

verschoven) richtingen zal hebben. In deze drie richtingen wordt een hogere repeatability 

(kleinere afwijking van de referentiepositie) verwacht dan in het overige bereik waarin 

aantastingen mogelijk zijn. 

De repeatability die bij de metingen bepaald wordt, is de repeatability van de totale 
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kinematische oplegging zoals die bij gebruik in de praktijk ook optreedt. Het doel is dan 

ook om de kinematische oplegging met verschillende snelheden te laten bewegen bij het 

aantasten, en de probe uit diverse hoeken aan te tasten. Welke aantastsnelheden en 

aantasthoeken allemaal toegepast worden bij het beproeven van de vier probes wordt uit

gewerkt in hoofdstuk 5. 

! Fv 

12 12 = 2 * 11 

IT 
Richting A' 

FA ... .... Fe 
FA * IT = Fv * 11 

I 

i~ 
Richting B . 

""- Fe * IT = Fv * 12 

""-
I +- :€) 

I 
/ 

/ Fv 
11 ) / ~ F = F F = -( I -

& e A I 2 
T 

figuur 2.3 Richtingsathankelijkheid schakelend tastsysteem 
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3. De meetopstelling 

3.1 Inleiding 

Om de absolute nauwkeurigheid van de Renishaw TP-2 probe te kunnen bepalen is het 

nodig om een meetopstelling te realiseren, waarmee het mogelijk is om de aantastrichting 

en de aantastsnelheid van de taster te varieren en vervolgens de positie van de taster 

nauwkeurig te meten. Dit betekent dat er een aantal onderdelen nodig zijn, die in een 

zodanige configuratie worden samengebracht zodat de gewenste instellingen van de 

parameters bereikt kunnen worden. Het uit de referentiepositie brengen van de kinemati

sche oplegging die zich in de probe bevindt moet dus gerealiseerd worden. en het 

nauwkeurig vastieggen van de positie van de taster na elke aantasting moet mogelijk zijn. 

Hoe dit gerealiseerd is wordt per onderdeel nu uitgewerkt. 

3.2 Aantasten van de meettaster 

Zoals reeds vermeld zal aan de taststift van de in de meetopstelling vast ingeklemde probe 

een verplaatsing worden opgelegd. zodat de tastkogel uit de referentiepositie wordt 

bewogen, (na het aantasten wordt de kinematische oplegging en dus ook de tastkogel door 

middel van een drukveer weer in de referentiepositie terug geplaatst). In deze paragraaf zal 

de methode besproken worden hoe de verplaatsing aan de taster wordt opgelegd. 

In tegenstelling tot de praktijksituatie waarin het te meten object stH staat en het schake

lend tastsysteem beweegt, zal in de meetopstelling (materiaal invar) de probe vastgeklemd 

worden en de excitator (die het te meten object voorstelt) het aantasten uitvoeren. De slag 

die de excitator moet kunnen maken bedraagt 1.5 it 2 mm. Deze slag is nodig omdat de 

excitator in de ruststand ongeveer I mm van de taststift verwijderd moet blijven. Deze 

afstand van 1 mm is nodig omdat de excitator ten opzichte van de taststift verplaatst moet 

kunnen worden, in verband met het aantasten uit verschillende richtingen. Tijdens het 

verplaatsen van de excitator naar een volgende aantasthoek mag de excitator de taststift 

niet meer raken, omdat anders een ongedefinieerde beweging aan de taststift wordt 

opgelegd, wat uiteraard niet gewenst is. Het gedeelte van de slag van de excitator dat voor 

de daadwerkelijke aantasting van de aantasting overblijft bedraagt dus 0.5 it 1 mm, 

afbankelijk van de haalbare slag van de excitator. 

Een reeds bestaande excitator blijkt een maximale slag van ongeveer 1 mm te kunnen 

maken, en is dus niet geschikt om toegepast te worden in de meetopstelling omdat er een 
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te kleine slag overblijft waarmee de taststift uit de referentiepositie kan worden verplaatst. 

Er wordt daarom voor een luidspreker als excitator gekozen. Aangezien de toegepaste 

luidspreker een groter membraan heeft dan de bestaande excitator is de haalbare slag 

groter, en moet een slag van 1.5 a 2 mm mogelijk zijn. Ben nadeel van de luidspreker is 

dat er verder geen gegevens van bekend zijn. Dit betekent dat het verband tussen 

ingangssignaal (bijvoorbeeld spanning of frequentie) en uitgangssignaal (verplaatsing en 

bewegingssnelheid) bepaald moet worden. 

Om de luidspreker de gewenste beweging te kunnen laten maken wordt deze aangestuurd 

door een puis generator die de luidspreker met een voldoende lage frequentie kan laten 

bewegen. Met deze pulsgenerator kunnen een aantal parameters, die de beweging van de 

luidspreker bepalen, ingesteld worden. De in te stellen parameters zijn: de vorm van de 

beweging (o.a. blok en sinus), de frequentie, de amplitude en de symmetrie van de 

beweging. Door enkele van deze parameters te varieren is het ook mogelijk om de 

excitator met verschillende aantastsnelheden (maximaal 50 mmlsec) te laten bewegen. Het 

blijkt echter weI dat de puIs generator een te laag vermogen heeft om de luidspreker een 

voldoende grote slag te kunnen laten maken. Dit probleem wordt opgelost door tussen de 

puIs generator en de luidspreker een voedingsbron op te nemen die het signaal van de 

puIs generator versterkt. Waama de gewenste slag van de luidspreker weI gerealiseerd kan 

worden. 

Het bepalen van de haalbare slag gebeurt in eerste instantie met behulp van een tafeltje dat 

over een slede in een richting kan bewegen. De verplaatsing van het tafeltje wordt 

gemeten met een meetklokje. Op het tafeltje is een vaste aanslag gemonteerd die bij beide 

uiterste standen van het membraan van de luidspreker tot aan het membraan wordt 

bewogen, waarna de positie van het tafeltje wordt afgelezen. De verschilwaarde van beide 

aflezingen geeft de slag van de luidspreker weer (dit geldt voor een bepaalde instelling 

van pulsgenerator en voedingsbron). 

Aangezien niet alleen de slag van de luidspreker, maar ook het snelheidspatroon van de 

luidspreker bepaald moet worden, is een andere methode nodig om deze eigenschap van 

de luidspreker vast te leggen. Gekozen wordt om met een optische reflectie sensor (type 

Optron OPB 253) het snelheidspatroon te onderzoeken. Deze optische reflectie sensor die 

met behulp van een LED licht uitzendt en met een fototransistor de hoeveelheid gereflec

teerd licht registreert, geeft afhankelijk van de afstand tot het reflecterend oppervlak een 

bepaalde outputspanning af. Aangezien er geen bruikbare grafieken zijn die het verband 

tussen afstand tot het reflecterend oppervlak en outputspanning van dit type optische 
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sensor weergeven, wordt dit verband eerst bepaald. Door op de aanslag van het eerder 

genoemde tafeltje een reflecterend oppervlak aan te brengen, en dit ten opzichte van de 

sensor axiaal te verplaatsen, ontstaat de grafiek zoals weergegeven in bijlage 1. Vit deze 

grafiek blijkt dat zich tussen ± 4.5 en 6.5 mm verplaatsing een voor ons doel bruikbaar 

(line air) deel bevindt. 

Aangezien de optische reflectie sensor een voldoende hoog reflecterend oppervlak nodig 

heeft om goed te kunnen functioneren, wordt in het midden van de membraan van de 

luidspreker een spiegelend oppervlak aangebracht. Ais nu aan de luidspreker via pulsgene

rator en voedingsbron een pulsbeweging wordt aangeboden, dan registreert de sensor deze 

beweging en geeft een overeenkomstige outputs panning af. Door deze outputspanning met 

een oscilloscoop te registreren kan voor een bepaalde instelling van puis generator de 

snelheid van het luidsprekermembraan bepaald worden. De voedingsbron blijft hierbij 

continu ingesteld op een stroomsterkte van 0.5 A. Door op de puis generator de symmetrie 

van de sinusbeweging (die de meest bruikbare vorm blijkt te zjjn) te varieren, kan een 

snelheidsinstelling van 10 tot 50 mmlsec van de luidspreker worden verkregen. Het 

varieren van de frequentie van de sinusbeweging is geen bruikbare methode om verschil

lende bewegingssnelheden te creeren. Dit komt doordat bij het wijzigen van de frequentie 

niet alleen de tijd per sinusbeweging, maar ook de slag van de beweging verandert. 

Daardoor zou de taststift van de probe per snelheidsinstelling een andere slag maken, wat 

ongewenst is omdat zo verschillende meetomstandigheden worden gemaakt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij een vaste instelling van de voedingsbron 

(stroomsterkte continu 0.5 A) en een vaste instelling van de frequentie op de pulsgenera

tor, de luidspreker een slag maakt van 1.75 mm en een snelheidsinstelling van 10 tot 50 

mmlsec kan bereiken. Deze waarden voor slag en snelheid zijn voldoende om de luidspre

ker als geschikte excitator voor de meetopstelling te kunnen toepassen. Om de afstand 

tussen membraan van de luidspreker en de taststift (ingeklemd in de meetopstelling) te 

overbruggen wordt op het midden van het membraan (na het verwijderen van het 

spiegelend oppervlak) een aanslag aangebracht. De invloed van deze aluminium aanslag op 

het snelheidspatroon van de luidspreker is niet nader onderzocht. 

3.3 Nauwkeurig vastleggen van de tasterpositie 

Om de absolute nauwkeurigheid van het schakelend tastsysteem te meten moet de positie 

van de taststift of tastkogel na elke beweging of aantasting voldoende nauwkeurig 

vastgelegd kunnen worden. Omdat de taster na een aantasting vrij moet kunnen bewegen 
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om de referentiepositie zo goed mogelijk weer in te kunnen nemen, wordt gekozen om 

contactloos te meten. Gekozen wordt om met twee optische sensoren de positie van de 

tastkogel (die als reflecterend oppervlak werkt) vast te leggen. De optische sensoren zijn 

in het horizontale vlak 90° ten opzichte van elkaar geplaatst, waardoor (theoretisch) het 

snijpunt van hun hartlijnen in het middelpunt van de tastkogel kan liggen. De optische 

sensoren waarvoor gekozen is, meten absoluut en kunnen in hun (beperkte) meetbereik een 

hoge meetnauwkeurigheid bereiken. De werking van dit type optische sensor wordt 

besproken in bijlage 2, en een bouwtekening van een van de toegepaste sensoren is 

weergegeven in bijlage 3. 

Beide toegepaste sensoren zijn niet identiek, als we meetbereik en gevoeligheid vergelij

ken. Ook het materiaal van het huis van de optische sensoren is (in eerste instantie) 

verschillend. Dit komt omdat twee identieke sensoren niet beschikbaar zijn. Een optische 

sensor is voorzien van een objectlens (zie figuur 3.1) met een brandpuntsafstand van 10 

mm en heeft een aluminium 

huis, de andere sensor bevat 

een objectlens met een brand

puntsafstand van 16 mm en 

bezit een invar huis. Voor dit 

type optische sensor geldt dat 

het meetbereik evenredig is 

met de brandpuntsafstand van 

de objectlens en dat de gevoe

ligheid van de optische sensor 

omgekeerd evenredig met de 

brandpuntsafstand van de ob

jectlens is. 

laser diodes 
t r a I i e~::;z::~~ 

collimatorlens 

ob jectlens 

Dit betekend dus dat de sensor figuur 3.1 Principe werking van de optische sensor 
met de 10 mm objectlens een 

kleiner meetbereik maar een hogere gevoeligheid heeft in vergelijking met de sensor die 

gebruik maakt van de 16 mm objectlens. 

3.3.1. Kalibratie van de optische sensoren 

Beide sensoren moe ten gekalibreerd worden om zowel meetbereik als gevoeligheid vast te 

leggen .... Eengedetailleerdebeschri jvinghoe de· kalibratievandit typeoptische sensor in 

zijn werk gaat wordt gegeven in een reeds eerder verschenen verslag [1], maar komt op 
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figuur 3.2 FES-verplaatsing grafiek 

het volgende neer: de optische sensor wordt ten opzichte van een reflecterend oppervlak 

langs zijn optische as bewogen, daarbij wordt de axiale verplaatsing van de optische 

sensor ten opzichte van het oppervlak met behulp van een gekalibreerde mechanische 

taster (op basis van het inductieve principe) gemeten. Gelijktijdig wordt ook de output

spanning (Focus Error Signal) van de optische sensor gemeten. Verplaatsing en Focus 

Error Signal (FES) worden met behulp van een XY-recorder als grafiek weergegeven 

(voorbeeld van zo een grafiek is weergegeven in figuur 3.2). Het lineaire gedeelte van 

deze grafiek geeft het bruikbare meetbereik en bijbehorende gevoeligheid van de optische 

sensor weer. Voor beide optische sensoren is zo een kalibratie uitgevoerd , en de bijbeho

rende grafieken zijn weergegeven in bijlage 4. 

Bij de kalibratie zijn de volgende waarden gemeten: 

Sensor 1 (10 mm brandpuntsafstand objectlens), 

meetbereik ± 13 [j.lIl1] 

gevoeligheid: 0.466 [V/j.lIl1] 

Sensor 2 (16 mm brandpuntsafstand objectlens), 

meetbereik ± 66 [j.lIl1] 

gevoeligheid : 0.062 [V,j.lIl1] 

Aangezien gesteld wordt dat de absolute nauwkeurigheid van dit type (Renishaw TP-2) 
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schakelend tastsysteem binnen 0.35 f.1II1 (volgens specificatie Renishaw) blijft, is het 

meetbereik van beide optische sensoren ruim voldoende. De gevoeligheid van sensor 1 (10 

mm objectlens) is zoals verwacht duidelijk hoger dan de gevoeligheid van sensor 2 (16 

mm objectlens). Beide gevoeligheden zijn echter hoog genoeg om een voldoende hoge 

meetresolutie te kunnen bereiken. 

3.3.2 Drift van de optische sensoren 

Omdat aan elk van de vier te onderzoeken schakelende tastsystemen een hele reeks 

metingen zal worden verricht, moeten de optische sensoren gedurende een aantal uren 

stabiel zijn. Omdat aan het begin van een meetserie van een probe een bepaalde referentie

positie van de tastkogel als nulpunt wordt beschouwd, moet de drift van de optische 

sensoren, die absoluut meten, gedurende de meetserie beperkt blijven. Omdat gestreefd 

wordt naar een meetnauwkeurigheid van ongeveer 0.05 f.1II1, zal de waarde die de drift mag 

bedragen, gedurende de meetserie aan een probe, hier beneden dienen te blijven. De drift 

van be ide optische sensoren wordt gemeten als beide sensoren in het huis (zie figuur 4.1) 

van de meetopstelling zijn geplaatst. Als reflecterend oppervlak voor de optische sensoren 

wordt de tastkogel gebruikt die ook bij het meten van de repeatability van de probes 

toegepast wordt. De tastkogel (taststift) wordt in een bestaande oude probe geschroefd en 

vervolgens ook in het huis van de meetopstelling gemonteerd. 

Om een indruk te geven van de instelprocedure van de sensoren in de meetopstelling, 

wordt een korte beschrijving gegeven van de handelingen die tot de gewenste instellingen 

leiden. De probe met tastkogel wordt op de juiste hoogte ingesteld, dit houdt in dat het 

middelpunt van de tastkogel op gelijke hoogte ligt met het theoretische snijpunt van de 

hartlijnen van de optische sensoren. Vervolgens worden beide sensoren op de tastkogel 

uitgericht, dit gebeurt door de optische sensor in axiale richting te verplaatsen en het 

oppervlak van de tastkogel samen te laten vallen met het brandpunt van de objectlens van 

de optische sensor. Het moment waarop het brandpunt van de objectlens samenvalt met 

het tastkogeloppervlak is bereikt als het Focus Error Signal (FES) nul is. Het verloop van 

het FES van de optische sensor is af te lezen op de versterkingskast die op de optische 

sensor is aangesloten. Bij het axiaal verplaatsen van de optische sensor is duidelijk het 

verloop van het FES, zoals weergegeven in figuur 3.2, te volgen. Op de versterkingskast 

die elke optische sensor bezit is aan een LED te zien of het oppervlak voldoende van het 

door de optische sensor uitgezonden laserlicht reflecteert om een betrouwbare meting te 

kunnen doen. 
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Geruime tijd (minimaal 2 uur) vQordat de driftmeting gestart wordt, worden beide 

sensoren, huis, probe en taststift (tafkogel) niet meer aangeraakt. Daardoor gaat het vanaf 

dat moment om een statische ops,elling, die voldoende tijd heeft om temperatuursin

vloeden, die door het instellen van de probe en de optische sensoren ontstaan, te laten 

verdwijnen. 

Naast het nauwkeurig meten van de positie van de tastkogel door de optische sensoren, 

wordt ook de temperatuur van de mee.opstelling tijdens een driftmeting gecontroleerd door 

het aanbrengen van een temperatuursehsor op het huis van de meetopstelling. 
! 

Omdat er verstoringen uit de omgeving (temperatuurvariatie en luchtstroming in de 

meetruimte) worden verwacht wordt de hele meetopstelling afgeschermd met een kast van 

Tempex isolatie materiaal. Het resultaat van de driftmeting waarbij de meetopstelling met 

een Tempex kast is afgeschermd ten opzichte van de omgeving is weergegeven in bijlage 

6. Duidelijk te zien is dat, door het toepassen van een kast van isolatiemateriaal om de 

meetopstelling, de temperatuur van de meetopstelling toeneemt en de sensoren een zeer 

grote drift vertonen. Deze toename van de temperatuur van de meetopstelling wordt 

veroorzaakt door de sensoren die warmte afgeven aan de omgeving en aan het (invar) huis 

van de meetopstelling. De temperatuur neemt daardoor gedurende de eerste uren van de 

meting langzaam toe (toename ongeveer 2.5 °C) waama zich een evenwicht met de 

omgeving instelt. Omdat deze temperatuurtoename (zeker in deze mate) uiteraard 

ongewenst is, wordt afgezien van het plan om gedurende de driftmetingen en de metingen 

aan de probes een kast over de meetopstelling te plaatsen. 

De drift van de sensoren wordt vervolgens bepaald zonder dat er enige vorm van isolatie 

en omkasting van de meetopstelling plaatsvindt. Dit betekend dat er een grilliger verloop 

van de FES-signalen van beide sensoren te verwachten valt, (de sensoren zijn nog steeds 

in het huis geklemd en gebruiken de tastkogel als reflecterend oppervlak). Het resultaat 

van deze meting is afgebeeld in bijlage 7. De gemeten FES-signalen zijn inderdaad veel 

grilliger dan bij de driftmeting met de isolatiekast. Als we de drift van de sensoren 

vergelijken met het bijbehorende temperatuurverloop dan is een duidelijk verband 

zichtbaar. Voor sensor 1 (objectlens met 10 mm brandpuntsafstand) blijkt duidelijk dat 

iedere piek in het driftsignaal overeenkomt met een dal in het in het temperatuurverloop 

van de meetopstelling. Het verband tussen temperatuur en drift van de sensoren is echter 

niet alleen te verklaren door thermische effecten van de componenten in de meetlus van de 

meetopstelling, dit blijkt uit een analyse die in paragraaf 4.2 wordt beschreven). Br moeten 

dus nog andere oorzaken zijn die van invloed zijn op de drift van de optische sensoren. 

Om deze andere oorzaken achterhalen, worden een groot aantal bronnen die van invloed 
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kunnen zijn op de drift van de optische sensoren onderzocht en gecontroleerd. Dit is niet 

alleen nodig omdat de grootte van de drift van de sensoren niet alleen door temperatuur 

effecten is te verklaren, maar ook omdat er in verschillende grafieken (die niet allemaal in 

dit verslag zijn opgenomen) onregelmatigheden optreden die nader onderzocht moeten 

worden. Deze onregelmatigheden zijn meestal sterke veranderingen van het FES-signaal in 

een kort tijdsbestek, zonder dat er duidelijke veranderingen in het verloop van de 

temperatuur te constateren zijn. 

Om tijdens een driftmeting fouten die ontstaan door zowel componenten uit de meetopstel

ling als uit de meet- en verwerkingsapparatuur uit te sluiten worden deze op verschillende 

manieren gecombineerd of verwisseld. Daardoor moeten effecten die eerst door bijvoor

beeid sensor 1 worden geregistreerd vervolgens ook door sensor 2 gemeten worden. Er 

voIgt nu een opsomming van de mogelijke bronnen van onregeimatigheden in de FES

signalen van beide sensoren die onderzocht zijn: 

• Het uitwisselen van de versterkingskasten die de FES-signalen van de optische 

sensoren registreren, waardoor effecten die door een versterkingskast veroorzaakt 

worden aangetoond kunnen worden. 

• Het verwisselen van de uitleeskanalen van de 110 (input, output) kaart die in de PC 

is aangebracht, waar zowel de temperatuursensor als de FES-signalen van beide 

optische sensoren op aangesioten zijn. 

• Het vervangen en verwisselen van kabels waar de verschillende aansluitingen 

tussen optische sensoren en de meet-en verwerkingsapparatuur mee wordt gemaakt. 

• Het controleren van de IIO-kaart die in de computer is aangebracht om de verschil

Iende kanalen te kunnen uitlezen. De controle vindt plaats door tijdens het meten 

van de drift van de FES-signaIen, continu een constant spanningssignaal van een 

voedingsbron te Iaten uitlezen. Invloeden van de IIO-kaart gelden dan ook voor de 

uitlezing van het constant spanningssignaal en zijn uit het (eventuele) verloop van 

het signaal te conc1uderen. 

• Het varieren van de plaats waar reflectie van het laserlicht van de optische 

sensoren op het tastkogeloppervlak plaats vindt. 

• Het toepassen van een ander reflecterend oppervlak dan het tastkogeloppervlak 
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voor de optische sensoren. Als altematief reflecterend oppervlak is een eindmaat 

toegepast. Bezwaar hierbij is dat door het een eindmaat toe te passen als reflecte

rend oppervlak een andere meetlus ontstaat waar de probe en de taststift geen deel 

van uitmaken, waardoor vergelijken met andere driftmetingen moeilijker wordt. 

• Het toepassen van de tastkogel als reflecterend oppervlak zonder dat deze in de 

probe is gemonteerd. Door de tastkogel (taststift) met eindmaten op de juiste 

hoogte te brengen ten opzichte van de hartlijnen van beide optische sensoren, kan 

toch de drift van de FES-signalen gemeten worden. Ook hier wijkt de meetlus af 

van de oorspronkelijke meetlus (weergegeven in figuur 4.1). 

• Het varieren van de voorspanning van de drukveer die de kinematische oplegging 

in de probe (oud exemplaar waar de driftmetingen mee uitgevoerd worden) in de 

referentiepositie gedrukt houdt. Door de voorspanning te verhogen gaat de 

kinematische oplegging zich stijver gedragen, en zullen naar verwachting trillingen 

uit de omgeving de kinematische oplegging en dus ook de tastkogel moeilijker 

van positie laten veranderen tijdens de statische meting. 

• Het uitsluiten van de invloed die de optische sensoren, door middel van reflecties 

van laserlicht, op elkaar zouden kunnen uitoefenen. 

• Het toepassen van een andere (nieuwe) probe met standaard instelling van de 

voorspanning van de drukveer, en gegarandeerd slijtagevrije contactvlakken van de 

kinematische oplegging. De drift van de FES-signalen die bij de meting aan deze 

nieuwe probe gemeten is, is weergegeven in bijlage 8. 

Ondanks het uitgebreide onderzoek naar bronnen die van (grote) invloed zijn op het 

driftgedrag van de FES-signalen van beide optische sensoren, zijn er geen duidelijke 

oorzaken aan te wijzen die de (soms grote) onregelmatigheden verklaren. 

Bij de driftmetingen is tevens gelet op het RES-signaal van de optische sensoren. Het 

RES-signaal is een maat voor de scheefstand van het reflecterend oppervlak ten opzichte 

van de optische sensor. W ordt het RES-signaal te groot, met andere woorden is de 

scheefstand van het reflecterend oppervlak ten opzichte van de sensor te groot, dan wordt 

de waarde van het afgegeven FES-signaal van de optische sensor bei'nvloed. Met name de 

gevoeligheid van de optische sensor wordt door een te groot RES-signaal belnvloed. Bij 

het in focus zetten van beide optische sensoren op het tastkogeloppervlak wordt er daarom 
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ook altijd op gelet dat de waarde van het RES-signaal zo klein mogelijk is. 

Mede omdat er geen duidelijke oorzaak voor de onregelmatigheden in het driftgedrag van 

de FES-signalen van de optische sensoren is aan te wijzen, maar weI blijkt dat sensor 1 

(die een aluminium behuizing heeft) bij aIle metingen meer drift van het FES-signaal 

vertoont dan sensor 2 (met een gedeeltelijk invar behuizing), wordt besloten om voor 

sensor look een invar behuizing te laten maken. Uit analyse van het optische deel van de 

sensor blijkt dat de positie van de eerste lens ten opzichte van de diodes zeer stabiel moet 

zijn en dus gevoelig is voor temperatuurvariaties, vandaar de keuze om als materiaal voor 

het huis van sensor 1 invar te nemen. Ben bouwtekening van sensor 1 met invar behuizing 

is opgenomen als bijlage 3. De kalibratiegrafiek die voor de aangepaste sensor 1 is 

gemeten, is te zien in bijlage 5. 

Bij de kalibratie zijn de volgende waarden gemeten: 

Sensor 1 (10 mm brandpuntsafstand objectlens, invar behuizing), 

meetbereik ± 13 [!illl] 

gevoeligheid 0.406 [V/llm] 

Het vervaardigen yan een invar behuizing voor sensor 1 lijkt gerechtvaardigd als de 

driftmeting zoals weergegeven in bijlage 9 wordt bekeken. Duidelijk te zien is dat sensor 2 

veel minder drift van het FES-signaal vertoond dan sensor 1, terwijl beide sensoren weI 

dezelfde temperatuurverandering ondergaan. Het resultaat van de aanpassing van sensor 1 

is te zien in bijlage 10. Drift van de FES-signalen van beide optische sensoren ligt nu op 

eenzelfde niveau, waarbij opvalt dat het FES-signaal van sensor 2 een zeer grillig verloop 

vertoont zoals ook al in eerdere metingen te zien was. Voor dit grillig verloop van het 

FES-signaal van sensor 2 is nog geen duidelijke oorzaak aan te geven. 

De temperatuurvariatie (0.1 tot 0.2 °C) die tijdens alle metingen van de drift van de FES

signalen optreedt, is een normale waarde die tijdens een meting van de repeatability van 

de probe (waarbij de meetopstelling in dezelfde meetruimte staat opgesteld) kan optreden. 

De grootte van de drift van beide FES-signalen is ± 0.05 !illl, waarbij echter opgemerkt 

moet worden dat het grillige gedrag van sensor 2 zoals dat tijdens een statische driftmeting 

optreedt, ook tijdens het meten van de repeatability van de probes zal optreden en de 

metingen kan belnvloeden. 
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3.4 Opbouw van de meetopstelling 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de uiteindelijke meetopstelling, zoals die gebruikt 

is om de repeatability van de vier te onderzoeken probes te meten, is opgebouwd. Buiten 

een opsomming van de toegepaste componenten, wordt ook aangegeven hoe de onderlinge 

koppeling tot stand is gekomen. 

Voor het aansturen van de excitator wordt een programma gebruikt, waarmee per 

meetcyclus (uit positie brengen van de taststifi en vervolgens na herpositioneren de positie 

van de tastkogel nauwkeurig meten) de excitator zodanig aangestuurd kan worden dat deze 

een uitgaande slag gevolgd door een ingaande slag maakt. Hetzelfde programma leest 

overigens na het herpositioneren van de tastkogel (na de aantasting) de positie van de 

tastkogel uit. Het programma leest de FES-signalen van de optische sensoren uit en stuurt 

de excitator aan via een digitaal signaal dat wordt afgegeven door de I10-kaart die in de 

computer is aangebracht. 

In het programma (TP2) dat voor het aantasten en uitlezen van de optische sensoren zorgt, 

wordt eerst aangegeven in welk bereik (Volt) de te meten signalen geregistreerd zullen 

worden. Dit gebeurt door het aangeven van een waarde (1,10 of 100) voor de gain van de 

I10-kaart. De keuze voor een bepaalde waarde voor de gain bepaalt tevens het aantal 

decimalen van de gemeten spanningssignalen. Vervolgens wordt per kanaal (in totaal 

worden vijf kanalen uitgelezen) aangegeven hoeveel samples er gemeten worden. De 

gemiddelde waarde van alle samples die per kanaal worden gemeten en de 2S-waarde (2 

maal de standaardafwijking) behorend bij de gemiddelde waarde van deze samples wordt 

in een file opgeslagen. Op deze manier wordt na iedere aantasting van de taststifi voor elk 

kanaal een waarde opgeslagen. Ben andere instelmogelijkheid van het programma maakt 

het mogelijk de wachttijd tussen de uitgaande slag en de daarop volgende ingaande slag 

van de luidspreker te varieren. Hoe al de genoemde parameters, zoals die in het program

ma voorkomen, zijn ingesteld wordt aangegeven in hoofdstuk 5. 

Zoals reeds gezegd stuurt het programma de excitator aan. Dit gebeurt met behulp van een 

relais op de I10-kaart, dat 'hoog' en vervolgens 'laag' wordt gezet. Hierdoor geefi de I10-

kaart een puIs af die als ingangssignaal voor de puis generator dient. Het ingangssignaal 

laat de pulsgenerator een sinuspuls genereren, die door een voedingsbron versterkt wordt 

en vervolgens aan de luidspreker wordt aangeboden. De luidspreker veroorzaakt daardoor 

de gewenste aantasting (uitgaande beweging gevolgd door een ingaande beweging) van de 

taststifi van het schakelend tastsysteem. 
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Bij deze aantasting wordt de taststift zodanig ver uit de referentiepositie gedrukt dat de 

met de taststift verbonden tastkogel niet meer als voldoende reflecterend oppervlak voor 

de beide optische sensoren lean dienen (tijdelijk ontvangen de twee optische sensoren dus 

te weinig laserlicht). Na het herpositioneren van de kinematische oplegging door de druk

veer, bevindt de tastkogel zich weer in het meetbereik van beide optische sensoren. Om de 

twee optische sensoren voldoende tijd te geven om zich opnieuw in te stellen op het 

tastkogeloppervlak, en om het natrillen (als gevolg van de aantasting) van de taststift uit te 

laten dempen, wordt er een bepaalde wachttijd (acht seconden) in acht genomen voordat 

de uitlezing van de optische sensoren wordt begonnen. 

De opbouw van de meetopstelling wordt in figuur 3.3 schematisch weergegeven. 

puis 
generator 

signaal
versterker 

I 

L ..I 

'/////////// 

aansturing en 
verwerkingsprogramma 

I 

uitlezing 
sensorsignaal 1 
(fes-waarde) 

uitlezing 
sensorsignaal 2 
(fes-waarde) 

figuur 3.3 Schematische opbouw meetopstelling 

De beide optische sensoren zijn ieder op een eigen versterkingskast aangesloten die het 

FES-signaal en het RES-signaal van de betreffende sensor registreert. Deze (spannings) 
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signalen worden weer aangeboden aan de I/O-kaart, zodat het programma deze waarden 

kan opslaan in een file. 

Een opsomrning van aIle componenten uit de meetopstelling met hun typeaanduidingen en 

standaardinstellingen wordt gegeven in bijlage 11. Hiermee is het mogelijk om een 

identieke meetsituatie als bij de metingen aan de vier probes te creeren. 

20 



4. Afwijkingenbronnen in de meetopstelling 

4.1 Inleiding 

Er zijn een aantal verschillende bronnen die fouten in de metingen kunnen introduceren, 

als de repeatability van de kinematische oplegging van een schakelend tastsysteem 

gemeten wordt. Er kunnen afwijkingen ontstaan door (veranderende) omgevingsinvloeden 

zoals variatie van de temperatuur tijdens de meting en door circulatie (stroming) van 

omgevingslucht in de lichtbundel van de optische sensoren. Deze (mogelijke) afwijkingen

bronnen moeten berekend of onderzocht worden zodat een beeld ontstaat van de invloed 

die ze uitoefenen op de metingen van de repeatability van de verschillende probes. 

Eigenschappen van componenten en toegepaste onderdelen uit de meetopstelling kunnen 

ook aanleiding geven voor afwijkingen tijdens de metingen. 

4.2 Afwijkingen door omgevingsinvloeden 

Zoals genoemd is circulatie van omgevingslucht in de lichtbundel, die zich tussen 

objectlens van de optische sensor en reflecterend oppervlak van de tastkogel bevindt, 

mogelijk aanleiding voor verstoringen van de metingen. Om de invloed te onderzoeken 

wordt, zoals reeds eerder aangegeven, een Tempex kast over de meetopstelling geplaatst. 

Het resultaat van het aanbrengen van deze kast is te zien in bijlage 6 (bij deze meting 

bezit sensor 1 nog een aluminium huis). De afgegeven FES-signalen van beide optische 

sensoren vertonen een groot maar stabiel verloop. Dit stabiele verloop van de FES

signalen is niet zomaar toe te schrijven aan de stabiele situatie van de omgevingslucht van 

de meetopstelling in de kast. Het temperatuurverloop van de meetopstelling wordt 

namelijk zeer groot maar ook zeer stabiel (geen grillig karakter) door het aanbrengen van 

de Tempex kast om de meetopstelling. 

Om temperatuursinvloeden en luchtstromingsinvloeden meer te scheiden wordt de Tempex 

kast weggenomen. Vervolgens wordt een kunstmatige luchtstroming opgewekt en 

tegelijkertijd de FES-signalen van de optische sensoren uitgelezen. Het blijkt dat de 

invloed van deze luchtstroming vrij gering is, en dat de FES-signalen van de optische 

sensoren nauwelijks verlopen tijdens deze (weliswaar korte) meting. 

Belangrijkste bron van fouten door omgevingsinvloeden is de temperatuurfluctuatie van de 

(componenten in de) meetopstelling. Dit bleek al bij de driftmetingen die in paragraaf 

3.3.2 zijn beschreven, waarbij een duidelijke temperatuurinvloed op de drift van de FES-
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signalen van de optische sensoren te zien was. Om het verband tussen temperatuurverande

ringen en veranderingen in de FES-signalen van beide optische sensoren te onderzoeken, 

worden de meetlussen die beide optische sensoren in de meetopstelling vormen nader 

bekeken. Van sensor 1 wordt zowel de situatie met aluminium huis als de uiteindelijke 

situatie met invar huis onderzocht, van sensor 2 wordt de bestaande situatie met gedeelte

lijk invar behuizing bekeken. De meetlus zoals die door een van de optische sensoren in 

de meetopstelling wordt gevormd, is weergegeven in figuur 4.1. 

12 

- 54 mm I I -

-- 29 mm r--------.., 
2 

I ! - mm I 
gel -

I I I I I 
I I 
I I 
I I ..-
I I -
I I 
I I y* r-- I 

I 
I G.-~-- )Jj L __ 

f-- ~RkOgel 
1 sensor 

figuur 4.1 Meetlus van de meetopstelling 

Hierin zijn de optische sensor, het invar huis van de meetopstelling. de probe en taststift 

met tastkogel weergegeven. De meetlus die deze componenten vormen is aangegeven met 

de gestippelde lijn. Voor de verschillende onderdelen die zich in de meetlus van de 
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meetopstelling bevinden, wordt de lengteverandering bij temperatuurvariatie uitgerekend, 

volgens dl/dT = I*a (a is de lineaire uitzettingscoefficient van het materiaal) : 

Huis meetopstelling (invar): dl1 invaidT = 54*(17*lOA-7) , 

d12 · IdT = 29*(17*lOA-7) 
,IllVaI"' 

= 0.049 JlIl1IoC 

Probe en taststift (staal): dl1,staal/dT = 54*(12*lOA-6) = 0.648 JlIl1IoC 

Tastkogel (staal): = 0.024 JlIl1IoC 

Lengteveranderingen van het deel van de optische sensoren dat binnen de meetlus valt (zie 

tekening 4.1): 

lsensorl = 17 rom 

lsensor2 = 11 rom 

Sensor 1 (aluminium): 

Sensor 1 (invar): 

Sensor 2 (invar): 

dlsensorl alu'dT = 17*(23* lOA-6) = 0.391 JlIl1IoC , 

dlsensorl ,invaidT = 17*(17* lOA-7) = 0.029 JlIl1IoC 

dlsensor2/dT = 11 *(17* lOA-7) = 0.019 J-lml°C 

Deze lengteveranderingen van de optische sensoren veroorzaken een directe (1 e orde) 

afwijking van de gemeten waarden (FES-signalen van de optische sensoren). Dit komt 

doordat het brandpunt van de objectlens van de optische sensor door het uitzetten van de 

behuizing van de sensor verplaatst ten opzichte van het reflecterend oppervlak (zie 

bouwtekening sensor, bijlage 3). Ook thermische uitzetting van het deel van het invar huis 

van de meetopstelling aangegeven met 12, als thermische uitzetting van de tastkogel 

veroorzaken een 1 e orde afwijking in de FES-signalen van de optische sensoren. Als 

namelijk de afstand tussen objectlens en reflecterend oppervlak groter wordt, wordt de 

afgegeven FES-spanning groter. Wordt de afstand tussen objectlens en oppervlak kleiner 

dan wordt ook de FES-spanning kleiner. 

Uitzetting van het deel van het invar huis van de meetopstelling aangegeven met II en 

thermische uitzetting van probe en taststift veroorzaken een 2e orde afwijking in het 

meetresultaat van beide optische sensoren (de invloed van deze 2e orde afwijking wordt 

nader bekeken in figuur 4.2). 
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Per sensor wordt nu naar de effecten gekeken die ontstaan door thermische uitzetting in de 

meetlus: 

Meetlus sensor 1 (10 mm lens, aluminium behuizing) 

x-richting: dl2,invaidT - dlsensorl,alidT - dlkogey'dT = 
0.049 - 0.391 - 0.024 = 

De afstand tussen de objectlens van de sensor en het tastkogeloppervlak wordt kleiner bij 

een toename van de temperatuur van de meetopstelling. 

y-richting: dll,invaidT - dll.staay'dT = 
0.092 - 0.648 = - 0.556 JllllIoC 

Het brandpunt van de lichtbundel van de optische sensor komt boven het middelpunt van 

de tastkogel te liggen bij een toename van de temperatuur van de meetopstelling, hierdoor 

ontstaat een 2e orde verplaatsing in x-richting. 

Meetlus sensor 1 (10 mm lens. invar behuizing) 

x-richting: dl2,invaidT - dlsensorl,invaidT - dl kogel/dT = 
0.049 - 0.029 - 0.024 = 

De afstand tussen de objectlens van de sensor en het tastkogeloppervlak wordt (nauwe

lijks) kleiner bij een temperatuurverandering van de meetopstelling. Zeker bij tempera

tuurfluctuaties van 0.2 °C zoals die in de praktijk maximaal blijken op te treden. 

y-richting: identiek aan bovenstaande situatie voor de y-richting 

Meetlus sensor 2 (16 mm lens, invar behuizing) 

x-richting: dl2,invaidT - dlsensor2/dT - dlkogel/dT = 
0.049 - 0.019 - 0.024 = 

De afstand tussen de objectlens van de sensor en het tastkogeloppervlak wordt (nauwe

lijks) groter bij een toename van de temperatuUf van de meetopstelling. 
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y-richting: weer identiek aan bovenstaande situatie voor de y-richting 

Net als bij sensor 1 zal bij een toename van de temperatuur het brandpunt van de 

lichtbundel van sensor 2 ook boven het middelpunt van de tastkogel terecht komen. Met 

als gevolg een kleine verplaatsing in de x-richting ten opzichte van het reflecterend 

oppervlak en een variatie in het afgegeven FES-signaal van de sensor. 

Om het effect van een temperatuurverandering na te gaan, wordt de verandering die 

ontstaat in de afstand tussen optische sensor en reflecterend oppervlak bij een temperatuur

sprong van 0.2 °C berekend. De verandering van de afstand wordt zoals eerder aangeduid 

bepaald door een Ie orde effect door uitzetting in x-richting en een 2e orde effect door 

uitzetting in y-richting. 

Het 2e orde effect 

is aangegeven in 

figuur 4.2. 

Door temperatuur

variatie zal het 

middelpunt van de 

tastkogel boven of 

onder de hartlijn 

van de optische 

sensor terecht ko

men, waardoor de 

sensor een verplaat

sing in x-richting 

registreert. Stel dat 

het middelpunt van 

de tastkogel over 

een afstand a zakt. 

Dan kan de ver

plaatsing die de 

optische sensor 

meet , als voIgt 

bepaald worden: 

8-
SENSOR 1 

figuur 4.2 Invloed 2e orde effect 

a = dT * 0.556 = 0.2 * 0.556 = 0.1112 J.l.IIl 

R=2mm 

c=R*cosa a = arcsin(aIR) 
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gemeten verplaatsing = R - c = R(1 - cos a) = « 0.001 f.Ull (verwaarloosbaar 

klein) 

Om het effect mee te nemen dat de hartlijn van de optische sensor boven of beneden het 

middelpunt van de tastkogel kan liggen na het positioneren van de optische sensoren, 

wordt deze situatie ook nog bekeken. Stel dat de hartlijn van de optische sensor 0.1 mm 

(afstand b) boven het middelpunt van de tastkogel ligt na het positioneren van de sensor 

ten opzichte van de tastkogel. Vervolgens wordt deze afstand nog groter door het uitzetten 

(over afstand a) van de taststift in y-richting. De verplaatsing die de optische sensor nu 

meet wordt dan: 

Beginsituatie na positioneren: 

Ixl = R(l - cos al) 

Ixl = 2.501 f.Ull 

(Xl = arcsin(bJR) 

Na temperatuur verandering van 0.2 °c: 
Ix2 = R(l - cos ~) a2 = arcsin«a+b)JR) 

Ix2 = 2.507 f.Ull 

Gemeten verplaatsing = 1x2 - ~1 = 0.006 f.Ull (de invloed blijft klein) 

De totale verplaatsing die de optische sensoren registreren als gevolg van de temperatuur

verandering van de hele meetopstelling van 0.2 °c bedeaagt: 

Sensor 1 (10 mm lens, aluminium behuizing) 

Ie oede effect: 0.2 * 0.366 = 0.073 f.Ull 

2e oede effect: = 0.006 f.Ull 

totaal 

Sensor 1 (10 mm lens, invar behuizing) 

1 e oede effect: 0.2 * 0.004 

2e orde effect: 

totaal 

Sensor 2 (16 mm lens, invar behuizing) 

1 e orde effect: 0.2 * 0.006 

2e orde effect: 

totaal 

= 0.079 f.Ull 

= 0.0008 f.Ull 

= 0.006 f.Ull 

"" 0.007 f.Ull 

= 0.0012 f.Ull 

= 0.006 f.Ull 

"" 0.007 f.Ull 
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Aangezien in de uiteindelijke meetopstelling twee invar sensoren toepassen, kan gesteld 

worden dat de invloed (bepaald volgens het model van figuur 4.1) van de temperatuur 

beperkt is. Dit in tegenstelling tot de in paragraaf 3.3.2 gemeten drift van de FES-signalen 

van beide optische sensoren (deze drift duidt namelijk op een veel grotere invloed van de 

temperatuur). 

Toepassing van softwarematige correctie van de uitgelezen FES-signalen van de optische 

sensoren kan, maar heeft weinig zin omdat de theoretische benadering van het gedrag van 

de meetopstelling tijdens temperatuurschommelingen maar voor een klein deel het 

driftgedrag van de optische sensoren kan compenseren. 

4.3 Afwijkingen door eigenschappen van toegepaste onderdelen 

Een aantal componenten (optische sensoren en tastkogeloppervlak) in de meetopstelling 

moeten nauwkeurig ten opzichte van elkaar ingesteld en uitgericht worden, voordat een 

meetserie aan een probe kan worden begonnen. Bij deze instel- en uitrichtprocedure is het 

de bedoeling dat het brandpunt van de optische sensor precies op het tastkogeloppervlak 

valt. Tevens moeten de hartlijnen, die 90° ten opzichte van elkaar verschoven liggen, van 

de optische sensoren elkaar snijden in het middelpunt van de tastkogel. Als het instellen 

en uitrichten onvoldoende nauwkeurig gebeurd kunnen er mogelijk afwijkingen ontstaan. 

Deze mogelijke bronnen worden nader bekeken. 

Ben eigenschap van de tastkogel en de twee optische sensoren is, dat wanneer de tastkogel 

in de richting van een van de optische sensoren wordt bewogen, de andere sensor ook een 

verplaatsing registreert. De sensor die geen verplaatsing zou mogen meten, registreert toch 

een verplaatsing als gevolg van een 2e orde effect zoals reeds besproken in paragraaf 4.2. 

Dit 2e orde effect veroorzaakt echter maar heel kleine afwijkingen van het FES-signaal 

van de optische sensor. 

Een andere bron van afwijkingen kan worden veroorzaakt door het niet precies 90° ten 

opzichte van elkaar gemonteerd zijn van de hartlijnen van de optische sensoren. Deze 

situatie is weergegeven in figuur 4.3. De beide optische sensoren maken een hoek van 

(90° + a) ten opzichte van elkaar. Daardoor registreert sensor 2 (in de situatie zoals hier 

getekend) een kleinere verplaatsing dan de afstand a waarover de tastkogel langs de Z-as 

verplaatst wordt. Om de grootte van deze afwijking te bepalen worden een aantal 

aannames gedaan en de afwijking bepaald. De eerste aanname is dat de hartlijn van sensor 

2 door het middelpunt van de tastkogel gaat (voordat deze over afstand a verplaatst 
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wordt). Deze aanname is gebaseerd op het feit dat met behulp van de waarde van het 

RES-signaal (maat voor de scheefstand) de optische sensor redelijk nauwkeurig loodrecht 

op het reflecterend oppervlak te plaatsen is, wat betekend dat de hartlijn dus door het 

middelpunt van de tastkogel moet gaan. Verder wordt aangenomen dat de hoekfout 2° 

bedraagt (de fabricagespecificatie tussen beide hartlijnen in de meetopstelling is 90° ± 

0.05°, maar er kunnen ook nog hoekafwijkingen ontstaan tijdens het monteren van de 

sensoren in het huis) , en de tastkogel over een afstand (a) van 1 f.UIl verplaatst. Een 

verplaatsing van 1 f.UIl zou in de praktijk overigens een vrij slechte repeatability van de 

probe betekenen. De afwijking wordt dan als voIgt bepaald (a = 1 f.UIl, ex = 2° en R = 2 

mm): 

Van de driehoek gevormd door lijnstukken a,b en R zijn aIle drie de hoeken en lengtes 

met behulp van sinus-en cosinusregel te bepalen. Voor lengte b wordt zo berekend: 1.999 

mm. Lijnstuk c dat (R - b) lang is blijkt vrijwel niet ("" 0.001 f.UIl) af te wijken van de 

grootte van verplaatsing a. Ben kleine hoekafwijking tussen beide optische sensoren is dus 

niet kritisch. 

Het feit dat de Z 
hartlijnen van de 

optische sensoren 

door het middel

punt van de tastko

gel moeten gaan, is 

een theoretische 

eis, die gebruikt 

kan worden bij het 

instellen van de 

optische sensoren. 

Door er voor te 

zorgen dat zowel 

FES-signaal als 

RES-signaal vrijwel 

nul zijn na het 

uitrichten en instel

len wordt aan deze 

eis zo goed moge-
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SENSOR 1 

SENSOR 2 

--;{ 

-- - / 
/' 

lijk voldaan. Tij- figuur 4.3 Invloed hoekafwijking tussen sensoren 

dens een meetserie 

X 

I 
/ 

/ 

aan een probe zal door het telkens aantasten van de taststift, de tastkogel steeds een andere 
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positie innemen ten opzichte van de optische sensoren en zullen de hartlijnen van de 

sensoren zelden precies door het middelpunt van de tastkogel gaan. Dit betekent dat er 

altijd een bepaalde mate van scheefstand van het reflecterend oppervlak ten opzichte van 

de optische sensor zal zijn. 

Een andere bron van afwijking kan gevormd worden door de kwaliteit van het reflecterend 

oppervlak. Het reflecterend oppervlak is namelijk handmatig gelept, omdat het bolle 

oppervlak niet machinaal gepolijst kon worden. Dit betekend dat de kwaliteit (ruwheid) 

van het tastkogeloppervlak, over de omtrek gezien, kan varieren. De ruwheid van de 

tastkogel zou de metingen van de optische sensoren kunnen bemvloeden doordat het 

verschil maakt of een van de sensoren net op een top of een dal van het ruwheidsprofiel 

van het tastkogeloppervlak aan het meten is. De spotdiameter van de optische sensoren in 

het brandpunt van de objectlens is in de orde van grootte van 4 a 5 /JIIl. Er wordt dus 

maar naar een beperkt stukje uit het ruwheidsprofiel van de tastkogel gekeken. Het is dus 

belangrijk als er een moment later (na een aantasting) op een andere plaats van het 

tastkogeloppervlak wordt gemeten, dat de invloed van die positieverandering klein is. Het 

ruwheidsprofiel van het tastkogeloppervlak wordt op diverse plaatsen aan de omtrek 

gemeten, en blijkt overal vrijwel dezelfde waarden voor de ruwheidsparameters te bezitten. 

Deze waarden zijn: Ra "" 0.2 /JIIl 

Rz "" 3.2 /JIIl 

Deze waarden zijn voor het bolvormig oppervlak dat toegepast wordt, niet verder te 

verbeteren. Metingen van de drift van de optische sensoren die uitgevoerd zijn met behulp 

van een eindmaat als reflecterend oppervlak laten een vrijwel identiek beeld zien dan bij 

de metingen met de tastkogel als reflecterend oppervlak. 

4.4 Haalbare meetnauwkeurigheid meetopstelling 

AI de afzonderlijke bronnen van afwijkingen resulteren in een maximaal haalbare 

meetnauwkeurigheid die met deze meetopstelling bereikt kan worden. De meetresolutie 

zoals die bereikt kan worden met de optische sensoren is voldoende hoog. Het FES-signaal 

van de optische sensoren kan namelijk met een resolutie van 0.0001 Volt worden 

geregistreerd. Dit betekent dat sensor 1 (gevoeligheid: 0.406 [V//JIIlD een kleinste 

verplaatsing van 0.000110.406 (= 0.00025 /JIIl) kan registreren. Sensor 2 die een lagere 

gevoeligheid (0.062 [V//JIIlD dan sensor 1 bezit, kan een kleinste relatieve verplaatsing van 

0.000110.062 (= 0.0016 /JIIl) nog registreren. 

De drift van beide optische sensoren (na de aanpassing van sensor 1) bedraagt "" 0.05 /JIIl 
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over een tijdsduur van ongeveer acht uur. In deze drift zijn in principe aIle verstorings

bronnen opgenomen die tijdens het meten van de repeatability van een probe (kunnen) 

optreden. Deze bronnen zijn: circulatie van omgevingslucht in de lichtbundel van de 

optische sensor, temperatuurvariatie van componenten uit de meetopstelling en trillingen 

uit de omgeving die aan de meetopstelling worden doorgegeven. 

De invloed van fouten die kunnen worden veroorzaakt tijdens de instel- en uitrichtproce

dure zijn dermate klein dat ze te verwaarlozen zijn. Uiteraard is het weI van belang dat 

zowel FES-signaal aIs RES-signaaI op vrijwel nul worden ingesteld voordat de meting van 

de repeatability van de probe wordt begonnen. 
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5. GereaIiseerde metingen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zaI besproken worden welke metingen aIlemaaI verricht zijn. en hoe deze 

metingen opgebouwd zijn. Hoe de meetprocedure er uit ziet wordt vastgelegd in een 

meetplan dat aIs basis dient voor de verdere metingen. Na de metingen van de absolute 

nauwkeurigheid van de eerste probe kan dit meetplan nog worden bijgesteld. 

Verder zaI worden aangegeven welke standaardinstellingen zijn gebruikt bij het gebruik 

van het programma (TP2) dat onder andere het uitlezen van de signaIen van de optische 

sensoren verzorgt. Tenslotte zullen de meetresultaten van de meetseries aan de vier probes 

worden weergegeven. 

5.2 Meetplan 

Zoals reeds gezegd legt het meetplan de hele meetprocedure. zoaIs die voor en tijdens de 

meting wordt gevolgd. vast. Dit betekent dat door aIle metingen volgens het meetplan uit 

te voeren. de meetresultaten op een identieke manier zijn verzameld en ze onderling 

betrouwbaar met elkaar kunnen worden vergeleken. Er wordt nu een opsomming van het 

meetplan gegeven, voorzien van commentaar waarom bepaaIde keuzes zijn gemaakt. 

AIle apparatuur (optische sensoren. versterkingskasten sensoren, computer met 1I0-kaart, 

puis generator en signaaIversterker) die bij de meetopstelling wordt toegepast moet een 

opwarmtijd van minimaaI 24 uur worden gegeven. VooraI voor de sensoren en hun 

uitleesapparatuur is dit van groot belang. In de praktijk betekend dit dat zodra aile 

meetapparatuur in de meetopstelling opgewarmd is dat geen van de onderdelen nog 

uitgeschakeld wordt. Bij aanvang van de repeatability meting van de eerste probe is aIle 

apparatuur meer dan een week continu ingeschakeld, en zijn opwarmverschijnselen 

uitgesloten. AIleen na het verwisselen van een probe worden de sensoren opnieuw 

uitgericht, waarbij een kleine opwarming van de sensoren zaI optreden. Na het instellen 

zaI dus voldoende lang (minimaaI 2 uur) gewacht moeten worden voor de meting kan 

beginnen. 

Na deze wachttijd. die in de praktijk wordt gereaIiseerd door het monteren van de nieuwe 

probe en het uitrichten van de optische sensoren • s avonds uit te voeren. en de meting pas 

de volgende dag uit te voeren. kan het meten beginnen. 

Ais eerste wordt de positie van de tastkogel gedurende enkele minuten uitgelezen. Tijdens 
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deze uitlezing worden taststift en tastkogel niet meer verplaatst. Deze positie dient 

namelijk als referentiepositie voor de overige metingen aan dezelfde probe. Na het 

vastleggen van de referentiepositie van de tastkogel, en dus ook van de kinematische 

oplegging, kan de meetserie beginnen. 

Tijdens de meetserie wordt de taststift van de probe vanuit verschillende hoeken en met 

verschillende snelheden aangetast. Er wordt gekozen om met drie verschillende snelheden 

aan te tasten, namelijk 10, 30 en 50 mm/sec. Deze stapgrootte moet voldoende zijn om het 

dynamisch gedrag van de kinematische oplegging te testen, en een snelheidsathankelijk

heid aan te tonen. 

Het invar huis van de meetopstelling heeft een openingshoek van ± 170 graden, dit 

betekent dat de excitator maximaal in dit bereik de taststift kan aantasten. Gekozen wordt 

om de taststift vanuit negen verschillende aantasthoeken aan te tasten. Gestart wordt met 

een hoek van 10 graden, waama met stappen van 20 graden de grootste hoek van 170 

graden wordt bereikt. Deze negen aantasthoeken leveren samen met de drie aantastsnelhe

den 27 combinaties per probe op. Per snelheidsinstelling op de pulsgenerator worden de 

negen aantasthoeken van de excitator doorlopen. Dit omdat de hoekposities beter te 

reproduceren en minder kritisch zijn dan de snelheidsinstelling van de excitator. Besloten 

wordt om telkens met een aantastsnelheid van 10 mm/sec. te beginnen en de aantasthoeken 

in de volgorde van 10 tot 170 graden te doorlopen. Daama volgen de aantastsnelheden 30 

en 50 mm/sec waarbij ook weer dezelfde volgorde van aantasthoeken wordt doorlopen. 

Per combinatie van aantasthoek en aantastsnelheid wordt besloten de taststift 20 keer te 

laten aantasten. Dit betekent dat de cyclus van aantasten van de taststift en uitlezen van de 

tastkogelpositie 20 keer achter elkaar wordt herhaald, waama naar een andere combinatie 

van aantasthoek en aantastsnelheid wordt overgegaan. Met behulp van het programma dat 

de signalen van de optische- en temperatuursensoren registreert, kan dit aantal van 20 

metingen automatisch achter elkaar uitgevoerd worden. 

In het programma moet aangegeven worden welke kanalen uitgelezen worden, in welk 

bereik (Volt) de kanalen uitgelezen worden, hoeveel samples voor ieder kanaal afzonder

lijk moeten worden gemeten en hoe lang de wachttijd moet zijn dat de excitator zijn 

maximale slag vast houdt. Er worden in totaal 5 kanalen uitgelezen, per optische sensor 

wordt het FES-signaal en het RES-signaal gemeten en de temperatuursensor die op het 

huis van de meetopstelling is aangebracht wordt uitgelezen. Alle kanalen worden uitgele

zen met een bereik van ± 3.2768 Volt, wat tevens betekent dat de meetresolutie 0.0001 
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Volt is. Dit wordt ingesteld door in het programma voor de gain de waarde 1 te selecteren. 

Vervolgens moet in het programma per kanaal het aantal te meten samples worden 

ingegeven. Deze worden als voIgt gekozen: 

FES-signaal sensor 1: 100 samples 

FES-signaal sensor 2: 

RES-signaal sensor 1: 

RES-signaaI sensor 2: 

200 samples 

50 samples 

50 samples 

Temperatuursensor: 20 samples 

Aangezien de FES-signalen veruit de belangrijkste signalen zijn die geregistreerd moeten 

worden, wordt bier per kanaal het grootste aantaI samples gemeten. Voor sensor 1 worden 

100 samples gemiddeld, voor sensor 2 die een veel grilliger gedrag (zie bijiage 11) in het 

FES-signaal vertoont wordt over 200 samples gemiddeld. Beide RES-signalen worden over 

een geringer aantaI samples gemiddeld, omdat ze niet gebruikt worden om de positie van 

de tastkogel vast te leggen. Ze kunnen achteraf wellicht gebruikt worden om te controleren 

hoe groot de scheefstand van het reflecterend oppervlak ten opzichte van de optische 

sensor tijdens de meting is geweest. Het temperatuursignaal dat maar zeer langzaam en 

geleidelijk verloopt kan met een klein aantaI samples worden geregistreerd. 

Om de duur van een hele meetserie (27 combinaties van aantastsnelheid en aantasthoek) te 

bepaIen wordt een schatting gemaakt van de duur van de verschillende handelingen: 

positioneren excitator 60 [sec] 

aantasten en laten uittrillen van de taststift 15 [sec] 

uitlezen FES-signaaI sensor 1 6 [sec] 

uitlezen FES-signaal sensor 2 12 [sec] 

uitlezen RES-signaal sensor 1 3 [sec] 

uitlezen RES-signaal sensor 2 3 [sec] 

uitlezen temperatuursignaal 1 [sec] 

BehaIve het positioneren van de excitator worden aile overige handelingen 20 keer per 

aantasthoek en aantastsnelheid herhaald. Dit levert een totale tijd per instelcombinatie op 

van: 

60 + 20 * (15+6+12+3+3+1) = 860 [sec] 

Bij een totaal van 27 combinaties betekent dit een totale meettijd per probe van: 

27 * 860 = 23220 [sec] (= 6.5 uur) 

Dit betekent dat er tussen het begin en het eind van de meetserie aan een probe, toch een 
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drift van de FES-signaIen kan optreden ter grootte van ongeveer 0.05 J.IIIl zoaIs die in 

eerdere proefmetingen reeds geregistreerd is. 

Om voor de verschillende te onderzoeken probes een identiek ingestelde voorspanning van 

de drukveer, die de kinematische oplegging in de referentiepositie gedrukt houdt, te 

garanderen blijft de standaard instelling (door de fabrikant Renishaw ingesteld) gehand

haafd . Dit houdt in dat aIle probes een gelijke voorspanning van de drukveer tijdens de 

metingen bezitten. 

5.3 Meetresultaten 

Nadat de hele meetprocedure, zoaIs die door het meetplan is vastgelegd, voor de eerste 

probe (serienummer F40949) is uitgevoerd wordt de meting gestart. De meetresultaten 

worden per probe in drie verschillende files vastgelegd. Iedere file vertegenwoordigt een 

bepaalde aantastsnelheid en bevat aIle negen aantasthoeken. Hoe aI de verschillende files 

genoemd zijn is aangegeven in bijlage 14. 

De meetresultaten worden op twee verschillende manieren weergegeven. De eerste manier 

laat de afwijking ten opzichte van de referentiepositie (repeatability) zien in een pol air 

diagram aIs functie van het nummer (een en tien) van de aantasting. Hierin is voor een 

snelheid de repeatability voor de verschillende aantasthoeken weergegeven (zie bijlage 12). 

De tweede manier laat het verloop zien van de repeatability, door de waarde van de 

repeatability na iedere aantasting weer te geven. Hierbij worden per aantasthoek de drie 

verschillende aantastsnelheden in een grafiek weergegeven (zie bijlage 13). 

Na de meetserie aan de eerste Renishaw TP-2 probe wordt het meetplan op een paar 

punten bijgesteld. De eerste aanpassing die gedaan wordt, is dat het aantal cycli van het 

aantasten van de taststift en het uitlezen van de tastkogelpositie wordt teruggebracht tot 

15. Dit betekent dat de totaIe meettijd van de repeatability van een probe kleiner wordt, 

wat gunstig is met het oog op het driftgedrag van de FES-signaIen van de optische 

sensoren. Ben andere aanpassing die wordt gedaan is dat een probe die in het hois van de 

meetopstelling wordt geplaatst, zodanig geroteerd wordt dat twee van de drie cilindrische 

pootjes van de kinematische oplegging binnen het aantastbereik vaIlen. Besloten wordt om 

de overige probes in te spannen op de manier zoals weergegeven is in figuur 5.1, 

waardoor er twee (theoretisch) ongunstige aantastrichtingen binnen het aantastbereik 

vallen. 
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Van de volgende probes is de repeatability onderzocht (in deze volgorde): 

F40949 

F40830 

F36343 

72026 

De Iaatst onderzochte probe 

(72026) wijkt af van de overige 

drie. Omdat bet verwacbte repe

atability patroon (in de vorm 

van een drielob, gebaseerd op 

eerder onderzoek [2]) van de 

nieuwe probes niet duidelijk 

naar voren komt, wordt deze 

gebruikte probe onderzocht. Met 

deze probe zijn al vele aantas

tingen gedaan, waardoor een 

slecbtere repeatability dan de 
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nieuwe probes wordt verwacht. I 
figuur 5.1 Aantastrichtingen probe 

Ook is deze probe reeds bij een 

70° 

/ 
/ 

50° 
/ 

/ 

./ 
30° 

/' 
/' 

ander onderzoek van de repeatability van een kinematische oplegging toegepast [2], 

waardoor a1 enige kennis over het positioneringsgedrag van deze kinematische oplegging 

bekend is. WeI moet worden opgemerkt dat de resuitaten van beide onderzoeken moeilijk 

te vergelijken zijn aangezien de beproevingsomstandigheden nogal verschillen. 
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6. Analyse van de meetresultaten 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een analyse worden uitgevoerd van de metingen van de repeatability 

(afwijking van de referentiepositie) van de vier probes. Belangrijkste parameters waarvan 

de invloed onderzocht moet worden zijn aantasthoek en aantastsnelheid. Met behulp van 

de grafieken die zijn weergegeven in bijlage 12 en 13 kan ten aanzien van deze parame

ters een aantal uitspraken gedaan worden. 

6.2 Invloed aantastsnelheid 

Met behulp van de polaire grafieken waarbij de repeatability per probe en per aantastsnel

heid is weergegeven, kan geconstateerd worden dat de invloed van de aantastsnelheid geen 

duidelijke invloed heeft op de repeatability van de kinematische oplegging in de probe. 

Een toename van de aantastsnelheid veroorzaakt geen duidelijke toename (of afname) van 

de waarde van de repeatability. In tabel 6.1 is per probe en per aantastsnelheid de 

minimale en maximale waarde van de repeatability weergegeven, zoals deze in het 

meetbereik van 170 graden optreedt. Deze waarden zijn de waarden van de repeatability 

na een aantasting, weergegeven met de doorgetrokken lijn in de polaire grafieken. 

~ 
afwiJdng van referentie-
positie na 1 aantasting 

minimaal maximaal ~ 
afwi.Jcing van referentie-
positie na 1 aantasting 

minimaal maximaal 

F40949 10 0.05 0.13 F40830 10 0.05 0.09 

30 0.04 0.18 30 0.02 0.13 

50 0.09 0.17 50 0.02 0.12 

~ 
afwi.Jcing van referentie-
positie na 1 aantasting 

minimaal maximaal ~ 
afwi.Jcing van referentie-
positie na 1 aantasting 

minimaal maximaal 

F36343 10 0.03 0.35 72026 10 0.14 0.55 

30 0.05 0.42 30 0.30 0.97 

50 0.12 0.30 50 0.30 1.12 

tabel 6.1 Afwijking [flIll] van de referentiepositie na een aantasting 

Met behulp van deze waarden kan gesteld worden dat bij een aantastsnelheid van 10 
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[mmlsec] voor aile vier de probes een kleinere maximaIe waarde van de repeatability 

gevonden wordt dan bij een aantastsnelheid van 30. Dit duidt op een afname van de 

repeatability (grotere afwijking van de referentiepositie) bij een toename van de aantast

snelheid. Echter bij de stap van 30 naar 50 mmlsec voor de aantastsnelheid neemt de 

maximaIe waarde van de afwijking van de referentiepositie slechts bij een probe toe, 

terwijl bij de overige probes een (kleine) daIing van de afwijking optreedt. Dit duidt dus 

niet op een evenredig verband tussen een toename van de aantastsnelheid en de waarde 

van de afwijking van de referentiepositie. 

Met behulp van de tabel (zoaIs weergegeven in bijlage 13), die het gedrag van de 

kinematische oplegging nadat deze reeds de eerste aantasting gehad heeft weergeeft, kan 

ook geen verb and tussen aantastsnelheid en afwijking van de referentiepositie van de 

tastkogel worden aangetoond. In de tabel is per aantasthoek en per aantastsnelheid voor 

iedere probe de maximale verandering aangegeven, die nog optreedt na de afwijking van 

de referentiepositie door de eerste aantasting. Bij een evenredig verband tussen aantast

snelheid en grootte van de afwijking, zou bij iedere probe de rij met getaIlen voor de 

snelheid van 50 mmlsec grotere waarden moeten bevatten, dan de voorgaande rij met 

getaIlen voor de snelheid van 30 mmlsec. Ditzelfde geldt voor de overstap van 30 mmlsec 

naar 10 mmlsec. Het blijkt dat de grootste waarde van de afwijking die per aantasthoek 

wordt gemeten, willekeurig verdeeld over de drie verschillende snelheden voorkomt. Dit 

geldt voor aile vier de probes. 

Opgemerkt moet worden dat door de methode van snelheidsregeling (varieren van de 

symmetrie van de aan de excitator aangeboden sinusbeweging) de uitgaande slag van de 

excitator weI met de gewenste snelheid plaatsvindt, maar dat de teruggaande slag bij de 

drie snelheden niet identiek is. Bij een aantastsnelheid van 10 mmlsec wordt de langzame 

uitgaande beweging gevolgd door een snelle teruggaande beweging. Bij de aantastsnelheid 

van 50 mmlsec gebeurt het omgekeerde. Dit betekent dat het terugzakken van de kinemati

sche oplegging in de oplegpunten, niet voor aile snelheden identiek verloopt. Er kan echter 

niet geconstateerd worden dat de afwijking van de referentiepositie van de tastkogel bij 

een bepaalde snelheid daardoor aItijd beter of slechter is dan bij een andere snelheid. 

Terwijl het gedrag van de excitator bij een eenmaaI ingestelde snelheid, voor alle vier de 

probes weI gelijk is. 

6.3 Invloed aantasthoek 

De tweede parameter waarvan de invloed op de afwijking van de referentiepositie van de 
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tastkogel onderzocht wordt is de aantasthoek. Zoals reeds in hoofdstuk 2 (figuur 2.3) is 

aangegeven is niet voor elke aantasthoek een gelijk schakelgedrag te verwachten. Door de 

vorm en de bouw van de kinematische oplegging bestaat er een richtingsafhankelijkbeid 

van het schakelend tastsysteem. Op basis hiervan zijn er drie (onderling 120 graden 

verschoven) aantastrichtingen die een duidelijk gedefinieerde beweging van de taststift en 

tastkogel mogelijk maken. Hierdoor wordt voor deze drie richtingen een hogere repeatabi

lity (kleinere afwijking) verwacht dan voor de andere aantastrichtingen. De overige 

aantastrichtingen zullen namelijk een veel minder duidelijk gedefinieerde beweging van de 

taststift en tastkogel bezitten. 

Het meest geschikt om de repeatability als functie van de aantasthoek te beoordelen, zijn 

de polaire grafieken van de vier probes. De eerste probe (F40949) die onderzocht is, 

maakt een gedefinieerde beweging als de aantasthoek 130 graden is. Dit betekent dat bij 

deze hoek een kleinere afwijking te verwachten valt. Uit de drie polaire grafieken van 

probe F40949 is dit niet te constateren (hierbij wordt gekeken naar de afwijking na een 

aantasting). WeI is in deze grafieken te zien dat een van de drie slechtst gedefinieerde 

aantastrichtingen (deze liggen 60 graden verschoven ten opzichte van de gedefinieerde 

aantastrichtingen) weI een duidelijk slechtere repeatability van de kinematische oplegging 

laat zien. Deze slechtere repeatability bij een aantasthoek van 70 graden is vooral bij de 

aantastsnelheid van 10 mmlsec goed te zien. 

Om bij de andere probes een gunstige (met andere woorden gedefinieerde) en twee 

ongunstige aantastrichtingen binnen het aantastbereik te laten vallen worden deze zodanig 

ingespannen dat ten opzichte van de 90 graden aantasthoek een symmetrisch gedrag van 

de kinematische oplegging zou moeten optreden. Bij de probe F36343 blijkt echter dat bij 

maar een grafiek (aantastsnelheid 30 mmlsec) een duidelijk hogere repeatability gehaald 

wordt bij de gedefinieerde beweging van de kinematische oplegging bij de aantastrichting 

van 90 graden. Bij deze probe is weI te zien dat na tien aantastingen er weI een duidelijk 

hogere repeatability in deze aantastrichting gehaald wordt. De verwachtte lagere repeatabi

lity bij de aantastrichtingen 30 en 150 graden is niet exact bij deze hoeken terug te vinden, 

maar lijkt ongeveer 20 graden verschoven te liggen (bij 50 en 170 graden). 

Bij probe F40830 is van een hogere repeatability bij de aantastrichting van 90 graden 

helemaal niets terug te vinden. Ook de lagere repeatability bij de aantastrichtingen 30 en 

150 graden is niet duidelijk aanwezig. Per polaire grafiek is eigenlijk geen sprake van een 

duidelijke piek die boven het niveau van de waarde gemeten bij de aantasthoek van 90 

graden uitspringt. 
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De drie nieuwe probes waarvan de repeatability van de kinematische oplegging bepaald is, 

laten geen van allen een patroon (drielob) zien zoals dat verwacht werd. De drielob met 60 

graden ten opzichte van elkaar verschoven liggende pieken en dalen in de repeatability is 

in geen van de drie gevallen duidelijk waarneembaar. Wei valt op dat probe F36343 een 

duidelijk lagere repeatability bezit (met uitschieters tot ongeveer 0.4 J.UIl) dan de overige 

twee nieuwe probes. Dit is opvallend aangezien aIle drie de probes identiek (ingesteld) 

zlJn. 

De vierde probe (72026) waarvan de repeatability onderzocht is, wijkt af van de andere 

drie omdat deze probe reeds lang in het gebruik is als meettaster, en daardoor mogelijk 

een ander aantastgedrag zal vertonen. Het eerste wat opvalt bij deze probe is de voor alle 

aantastrichtingen lage repeatability. In de buurt van de ongunstige aantastrichtingen van 30 

en 150 graden komen uitschieters van meer dan 1 J.UIl v~~r. Wat ook meteen opvalt is de 

veel duidelijker aanwezige drielob in alle drie de polaire grafieken. Vrijwel bij de aantas

trichting van 90 graden is in alle drie de grafieken een duidelijk hogere repeatability te 

constateren. Ook pieken bij de twee ongunstige aantastrichtingen van de kinematische 

oplegging zijn waar te nemen. Blijkbaar is door het langdurig gebruik van deze probe de 

repeatability vrij laag maar het schakelgedrag door onder andere slijtage van de contact

vlakken van de kinematische oplegging veel voorspelbaarder dan bij de nieuwe probes. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er toch een richtingsathankelijkheid van een nieuw 

schakelend tastsysteem bestaat, maar dat deze veel minder duidelijk een vast patroon 

(drielob) Iaat zien dan een reeds gebruikte probe. De gebruikte probe laat daarbij weI een 

veel slechtere repeatability van de kinematische oplegging zien dan de nieuwe probes. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies op basis van dit onderzoek: 

Uit de meetresultaten van de repeatability van de vier probes kan niet geconcludeerd 

worden dat er een duidelijk verband bestaat tussen aantastsnelheid van de taststift (en dus 

ook vru;t de kinematische oplegging in de probe) en de grootte van de repeatability van de 

kinematische oplegging. Het is dus niet zo dat een toename van de aantastsnelheid 

automatisch een toename van de afwijking van de referentiepositie van de kinematische 

oplegging betekent. 

Uit de meetresultaten blijkt weI een verb and tussen de aantasthoek van de taststift in de 

probe en de repeatability van de probe. Dit verband isechter niet te beschrijven als een 

drielob (of een halve drielob in verband met het aantastbereik van 170 graden), dit geldt 

voor de drie nieuwe probes. Voor de probe die reeds een hele tijd in gebruik is, is deze 

richtingsafhankelijkheid weI met een (halve) drielob te beschrijven. 

De grootste gemeten afwijkingen van de referentiepositie van de tastkogel, als deze in een 

nieuwe probe is gemonteerd, liggen in de orde grootte van 0.3 - 0.4 11Il1. Alhoewel bij 

twee van de nieuwe probes de repeatability binnen 0.2 I1Il1 blijft. Hieruit voIgt ook dat 

tussen de nieuwe probes onderling een duidelijk verschillende repeatability van de 

kinematische oplegging kan optreden. Ook duidelijk te constateren is dat door het 

Iangdurig gebruik van een probe, de nauwkeurigheid van het schake lend tastsysteem sterk 

afneemt. Dit blijkt uit een repeatability van de reeds gebruikte probe die tot ruim 1 I1Il1 

kan oplopen (het ontwerp van deze (oudere) probe wijkt weI af van de overige drie 

onderzochte probes). 

Aanbevelingen voor verder onderzoek naar de repeatability van een schake lend tastsys

teem: 

Ten aanzien van de toegepaste meetopstelling kunnen een aantal opmerkingen gemaakt 

worden, waaruit een aantal aanbevelingen volgen voor verder onderzoek. De wijze van 

aantasten van de taststift (kinematische oplegging) kan verbeterd worden door de terug

gaande slag van de excitator (het terugzakken van de kinematische oplegging in de 

ruststand) voor alle drie de snelheden identiek te Iaten verlopen. Om dit te realiseren is 

een andere pulsgenerator nodig waarmee de frequentie van de excitator geregeld kan 

worden zonder dat daarbij variaties in de amplitude van de beweging optreden. 

De toegepaste optische sensoren blijken een redelijk groot driftgedrag te vertonen, dat niet 

alleen door temperatuureffecten in de meetlus van de meetopstelling te verklaren is. 
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Tevens kan het grillige gedrag dat de FES-signalen van de optische sensoren vertonen 

tijdens een statische meting niet verklaard worden. Daardoor kan niet voorkomen worden 

dat dit grillige gedrag van de optische sensoren ook tijdens de metingen van de repeatabi

lity van de probes optreedt. 

Voor verder onderzoek met behulp van de bestaande opstelling wordt daarom ook 

aanbevolen om meer over het gedrag van dit type optische sensoren te weten te komen. 

Met name de invloed van scheefstand tussen reflecterend oppervlak en optische sensor. en 

de invloed van temperatuurvariaties op het meetgedrag van de optische sensor moeten 

nader onderzocht worden. 

Doordat het verplaatsen van de excitator om de verschillende aantasthoeken te kunnen 

realiseren handmatig gebeurt kan een variatie optreden in de grootte van de verschillende 

aantastingen. Om de mogelijke (kleine) invloed die hierdoor optreedt te voorkomen zou de 

methode van positioneren van de excitator verbeterd moeten worden. Als dit gerealiseerd 

is heeft het vergroten van het aantal hoeken, bijvoorbeeld om de 10 graden, van waaruit 

aangestoten wordt ook meer zin. 
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Biilage 2 

Werking optische sensor 

De optische sensor (zie figuur 1) bestaat uit: 

* een halfgeleider laser 

* twee lenzen 

* een tralie 

* vier detectie-diodes 

Het licht dat de laser uitzendt, 

laser diodes 
gaat eerst door het tralie en wordt 

vervolgens door de twee lenzen 

gefocusseerd op het reflecterend 

oppervlak. Het licht wordt door 

het oppervlak gereflecteerd en 

voIgt de weg terug naar het tralie. 

Op dit moment is het tralie pas 

echt nodig. Het tralie, dat uit twee 

delen, bestaat, buigt het licht in 

twee richtingen af. Het licht komt 

uiteindelijk als twee (1 e orde) 

t r a I i et:::=:::;Z:::~~ 

collimatorlens 

ob jectlens 

spots terecht op een rijtje van vier 
diodes (Dl, D2, D3 en D4). Een figuur 1 Principe werking optische sensor 

diode geeft, afhankelijk van de hoeveelheid licht, een bepaalde spanning af. Als het 

reflecterend oppervlak in het brandpunt van de objectlens van de optische sensor staat, valt 

een spot precies op de scheiding van diode D 1 en D2, terwijl de andere spot dan op de 

scheiding van diode D3 en D4 valt. 

Wanneer een oppervlak niet precies in het brandpunt van de objectlens van de optische 

sensor valt, zal het licht een andere weg terug volgen naar het tralie. Dit heeft tot gevolg 

dat de spots op de diodes niet meer precies op de scheidingen van de diodes vallen. 

Wanneer het reflecterend oppervlak zich op een grotere afstand dan de brandpuntsafstand 

van de objectlens bevindt, heeft dit tot gevolg dat de spots op de diodes verder uit elkaar 

liggen. Is de afstand tussen reflecterend oppervlak en objectlens kleiner dan de brandpunts

afstand van deze lens dan heeft dit tot gevolg dat de spots dichter bij elkaar liggen (zie 

figuur 2). De spanning die de diodes afgeven is dus athankelijk van de afstand tussen 

reflecterend oppervlak en de optische sensor. 
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FES = 0 FES > 0 FES < 0 

figuur 2 Verloop van de spots over de diodes 

Een maat voor de afstand van de sensor tot het oppervlak is het Focus Error Signal (FES). 

Het Focus Error Signal is gelijk aan: 

( Dl + D4 ) - ( D2 + D3 ) 

FES = 
OSA 

In de formule stellen D 1 tot en met D4 de diodespanningen voor. OSA staat voor Output 

Signal Amplitude en is gelijk aan de som van de vier diode-spanningen. OSA is een maat 

voor de hoeveelheid gereflecteerd licht. 

Wanneer een oppervlak onder het focuspunt van de sensor staat, vallen de lichtspots op de 

buitenste twee diodes (D1 en D4). Dit houdt in dat het FES groter is dan nul. Staat het 

oppervlak boven het focuspunt van de lens, dan vallen de lichtspots op de binnenste twee 

diodes (02 en 03), dit houdt dan in dat het FES kleiner is dan nul. Het FES nadert ook 

tot nul wanneer de afstand tussen sensor en reflecterend oppervlak te groot of te klein 

wordt. Hierdoor wordt namelijk de hoeveelheid gereflecteerd licht (OSA) te klein. 
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BiUage 4 
Karakteristiek optische sensor (10 mm objectlens. aluminium behuizing) 

- :-- .. 

- -(-- -'-~-.. ---~' .~--.. ---.----
+ 'tZ-'!>. I --- --2. 

O.T3t:l( ),-/m," 

6.3161 V 

) 

10 MM LENS (A L) 

47 



Karakteristiek optische sensor (16 mm objectIens, invar behuizing) 
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Bmage 5 

Karakteristiek aangepaste optische sensor (10 mm objectiens, invar behuizing) 
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Bijlage 6 

Drlftmeting met isolatiekast 
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Bijlage 7 

Driftmeting zonder isolatiekast 
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Biilage 8 
Driftmeting met nieuwe probe 

Retlecterend oppervluk: koge\ 
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Bijlage 9 

Driftmeting na opnieuw instellen sensoren 

Reflecterend oppervlak: kogeJ 
0.02 ,------,-----,-----,...-----.------.----,...---....,-----, 

-0.02 

....... 
E -0.04 ..:; 

.::: .;:: 
o -0.06 

-0.08 

-0.1 

-0.12 '--__ -'-__ --'-___ .L-__ -'-__ --'-___ l--__ -'-__ ---J 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Time [h] 

Temperatuurverloop meetopstelling 
22.35.-----r----.-----.----,---~--~----~--__, 

16 

Time [hI 
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Bijlage 10 

Driftmeting na aanpassen optische sensor 1 

Reflecterend oppervlak: kogeJ 
0.15,----r----.-------,,------,,..------,-----,,--------,---, 

sensor2 
0.1 

-0.05 sensorl 

-0.1
0
'-----'2-----L

4
----L

6 
---S-'------'IO'------"l 2----'-1 4--.......J

1 
6 

Time [h] 

Temperatuurverloop meetopstelling 
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22.75 

22.74 

22.73 

IT 
L 22.72 ... 
:::I 
:::I 

22.71 .... 
CIS ... 
~ 
0.. 
E 22.7 
~ 

I:-< 

22.69 

22.68 

22.67 

22.66 
0 2 4 6 S 10 12 14 16 

Time [hI 
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Bijlage 11 

Opsomming componenten meetopstelling 

Pulsgenerator 

Typeaanduiding 

Instellingen 

Voedingsbron 

Typeaanduiding 

Instellingen 

Wavetek model 184 

frequentie 

gen. mode trig level 

waveform 

amplitude variable 

symmetrie 

3 Hz 

TRIG 

SINUS 
o dB 

varieren als snelheidsin

stelling 

Delta elektronika power supply E 030-1 

stroomsterkte 0.5 [A] 

spanning 1.8 [V] 

Opmerking: de computer is via de I10-kaart aangesloten op de TRIG IN ingang van de 

pulsgenerator. De uitgang van de pulsgenerator is aangesloten op de programmeerbare 

ingang van de voedingsbron. De luidspreker is direkt aangesloten op de voedingsbron. 

Versterkingskasten optische sensoren 

De stroomsterkte door de laser is voor beide sensoren op het lage niveau ingesteld. 

Computer 

I10-kaart 

Verwerkingsprogramma 

meetgegevens 

Keithley Metrabyte ADC-16 

TP2 
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Biilage 12 

Polaire grafieken van de vier probes 

Repeatability na 1 en 10 aantastingen 
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In onderstaande tabellen is per probe de grootste positieverandering (in Iffil) van de 

tastkogel per hoek en per snelheid weergegeven. Deze positieverandering wordt bepaald 

vanaf het moment dat de tastkogel een keer aangetast is. 

~oek 10 30 50 70 90 110~ 150 170 

I 10 0.075 0.06 0.13 0.05 0.09 0.16 0.04 0.07 0.06 

F40949 ~ 0.12 0.04 0.07 0.04 0.15 0.06 0.04 0.07 0.10 

50 0.09 0.07 0.10 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 
gemlddtlde 

0.10 0.06 0.10 0.05 0.09 0.09 I 0.04 0.06 0.06 .,.. hoek 

10 30 70 90 110 130 150 170 

10 0.02 0.02 O. .08 0.025 0.03 0.035 0.02 0.02 

F40830 30 0.05 0.015 .03 0.06 0.03 0.025 0.02 0.02 

50 0.025 0.025 0.015 0.03 0.025 0.08 0.05 0.03 0.035 

0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.05 02 0.03 

10 30 50 70 90 110 170 

0.21 0.09 0.38 0.10 0.18 0.13 0.18 

F36343 0.22 0.09 0.24 0.30 0.17 0.08 0.08 0.15 

50 0.12 0.15 0.14 0.12 0.37 0.29 0.15 0.10 0.10 

0.18 0.11 0.25 0.16 0.28 0.20 0.10 0.10 0.14 

~ snelhel 10 30 50 70 90 110 130 150 170 

10 0.15 0.10 0.14 0.20 0.13 0.03 0.06 0.07 0.08 

72026 30 0.15 0.10 0.06 0.04 0.26 0.17 0.11 0.14 0.19 

50 0.27 0.12 0.07 0.20 0.24 0.15 0.12 0.11 0.13 
gemlddtlde 

0.19 0.11 0.09 0.15 0.21 0.12 0.10 0.11 0.13 .,.. hoek 
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Bijlage 14 

Data-files 

Meetdata probe F40949: 

F49S10.DTA 

F49S30.DTA 

F49S50.DTA 

Meetdata probe F40830: 

F30SIO.DTA 

F30S30.DTA 

F30S50.DTA 

Meetdata probe F36343: 

F43SIO.DTA 

F43S30.DTA 

F43S50.DTA 

Meetdata probe 72026: 

F26SIO.DTA 

F26S30.DTA 

F26S50.DTA 

(aantastsnelheid 10 mmlsec) 

(aantastsnelheid 30 mmlsec) 

(aantastsnelheid 50 mmlsec) 
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