
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een testopstelling voor schakelende mechanische 3D-tastsystemen

Snip, J.G.

Award date:
1995

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f679c590-ff0c-4900-93cf-247f91253ee1


Een testopstelling voor schakelende

mechanische 3D-tastsystemen

Auteur: J.G. Snip

Rapportnr.: WPA 1368, augustus 1992

Verslag eindstudie-opdracht

Afstudeerhoogleraar

Begeleider

Prof. dr. ir. P.H.J. Schellekens

Ir. W.P. van Vliet

Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit Werktuigbouwkunde

Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering

Sectie Precision Engineering.



SAMENVATTING

Geometrische vormen kunnen met behulp van drie-dimensionale coordinatenmeetmachines

snel en nauwkeurig worden bepaald. Een belangrijk element van deze meetmachine is het

tastsysteem. Het tastsysteem geeft op het moment van aantasting opdracht de meetsyste

men uit te lezen zodat de ruimtelijke ligging van een meetpunt ten opzichte van het

coordinatenstelsel van de meetmachine kan worden bepaald. Door de toenemende

meetnauwkeurigheid van de coordinatenmeetmachines gaan de afwijkingenbronnen van het

tastsysteem een relatief groter aandeel leveren in de totale afwijking van de coordina

tenmeetmachine. Tevens zal door een toenemende meetsnelheid de invloed van het

dynamische gedrag van het tastsysteem een grotere rol gaan spelen.

Voor de analyse en vaststelling van de afwijkingenbronnen van het tastsysteem is een

testopstelling nodig. Vit de literatuur zijn verscheidene testopstellingen voor het vaststellen

van de afwijkingenbronnen van het tastsysteem bekend. Nadeel van deze testopstellingen

is dat de nauwkeurigheid van de metingen sterk van het type coordinatenmeetmachine

afhangt of dat er onvoldoende parameters ingesteld kunnen worden om een goed totaal

beeld te krijgen van de optredende afwijkingen.

In dit verslag wordt het concept van een testopstelling beschreven waarmee onafhankelijk

van de coordinatenmeetmachine de relevante afwijkingen van een meehanisch schakelend

3-D tastsysteem kunnen worden bepaald. Deze testopstelling bestaat uit een speciale

construetie die een translatie- en vier rotatiebewegingen uit kan voeren zodat onder

verschillende hoeken een schakelend tastsysteem kan worden aangetast. De besturing van

deze testopstelling gebeurt semi-automatiseh terwijl de data-aequisitie automatisch

plaatsvindt.

De maximaIe onnauwkeurigheid van de testopstelling dient kleiner te zijn dan 0,1 f.Ull.

Gezien deze hoge nauwkeurigheidseis is tijdens het ontwerpproees steeds getracht licht,

stijf, spelings- en hysteresevrij te construeren waarbij tevens het thermische gedrag van de

testopstelling en de invloed van de looptijden van de bijbehorende elektronica op de

nauwkeurigheid van de testopstelling bestudeerd is. Na een analyse van de afwijkingen

bronnen van de testopstelling wordt de maximale onnauwkeurigheid van de testopstelling

geschat op 0,06 flm.
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SYMBOLENLIJST

: toevallige afwijking

: meetwaarde

: meetverwachting

: systematische afwijking

: ware waarde

[s]

[rad]

[rad]

[radls]

[1'4]

: straal [m]

: aantastrichting tastsysteem geprojecteerd op het horizontale xy-vlak [rad]

: aantastrichting tastsysteem geprojecteerd op het verticale xz-vlak [rad]

: hoek tussen de vlaknormaal van het contactoppervlak en de aantastrichting

van het tastsysteem geprojecteerd op het x'y' -vlak [rad]

: hoek tussen de vlaknormaal van het contactoppervlak en de aantastrichting

van het tastsysteem geprojecteerd op het x'z' -vlak [rad]

: rotatie om de y-as bij beweging in x-richting [rad]

: maximaal toegestane scheefstand van de rotatie-as van het wrijvingswiel ten

opzichte van de lengte-as van de bladveergeleiding voordat totaal slippen

optreedt [rad]

: tijdkonstante van de kondensator van de ladingsversterker

: servostijfheid

: servodemping

: overdrachtsfunctie servosysteem

: werkelijke hoekverdraaiing motoras

: gewenste hoekverdraaiing motoras

: relatieve demping

: proportionele regelaar

: proportionaliteitsfactor

: uitgaande slag [m]

: opzettijd [s]

: frequentie [Hz]

: hoeksnelheid

: kracht

RyX

8kritisch

't

ks

gs
G(s)

<Pw
<PG
l;
k

k.
~I

Xw
F

x

r

a

m : massa [kg]

c : stijfheid [N/m]

J : massatraagheidsmoment [kg m2
]

i : overbrengingsverhouding

msl : massa bewegende gedeelte van de bladveergeleiding [kg]

h' (t) : parabolische ingangsfunctie [m]

u : invering contactvlak [m]

v : aantastsnelheid [m/s]

-3-



VOORWOORD

Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd in het kader van het promotie-onderzoek van

ir. Wim van Vliet. Dit promotie-onderzoek omvat de ontwikkeling van een hoog nauwkeu

rig schakelend mechanisch tastsysteem, geschikt voor hoge meetsnelheden en wordt

uitgevoerd met steun van Mitutoyo Laboratory Europe (MLE) gevestigd te Helmond.
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1. INLEIDING

Bij de kwaliteitscontrole van produkten wordt al verscheidene jaren gebruik gemaakt van

drie-dimensionale coordinatenmeetmachines (afgekort CMM's). Deze CMM's spannen als

het ware een coordinatenstelsel op en hebben tot doel de geometrie van een object op een

snelle en nauwkeurige wijze drie-dimensionaal te bepalen.

Een belangrijk element van de CMM is het tastsysteem. Het tastsysteem geeft op het

moment van aantasting opdracht de meetsystemen uit te lezen zodat de ruimtelijke ligging

van een meetpunt ten opzichte van het coordinatenstelsel van de CMM kan worden

bepaald. Behalve in CMM's worden tastsystemen de afgelopen jaren steeds vaker

toegepast in bewerkingsmachines. Op deze manier wordt bewerkstelligd dat de kwaliteits

controle zo dicht mogelijk bij het produktieproces ligt, hetgeen de produktieflexibiliteit

verhoogt.

De positie van een meetpunt kan afhankelijk van het type tastsysteem zowel optisch

(contactloos) als mechanisch (via contact) worden bepaald. Optische tastsystemen worden

in CMM's bijvoorbeeld toegepast bij het bepalen van de geometrie van elementen uit

zacht en kwetsbaar materiaal, indien een hoge meetsnelheid is vereist of indien zeer kleine

geometrie-elementen moeten worden gemeten. Aangezien gecompliceerde werkstukken

met moeilijk toegankelijke of zijdelings liggende elementen niet optisch kunnen worden

gemeten en de inzetbaarheid van het tastsysteem afhankelijk kan zijn van de optische

eigenschappen van het oppervlak, beperkt het gebruik van uitsluitend een optisch tastsys

teem de inzetmogelijkheden van CMM's. Mechanische of gecombineerde optisch

mechanische tastsystemen breiden de inzetmogelijkheden uit.

De nauwkeurigheid van CMM's neemt door hardware- en softwarematige verbeteringen

steeds toe. Door deze toename in nauwkeurigheid gaan de afwijkingenbronnen van het

tastsysteem een steeds belangrijker aandeel leveren in de totale CMM-afwijking. Om

inzicht te krijgen in de bijdrage van de afwijkingenbronnen van het tastsysteem in de

totale CMM-afwijking moet het meetgedrag van het tastsysteem geanalyseerd worden. In

tegenstelling tot testopstellingen ter controle van CMM's bestaan er nog geen functioneel

goede opstellingen ter controle van 3D-tastsystemen. Door de opkomst van steeds sneller

opererende CMM's en bewerkingsmachines gaat de behoefte ontstaan naar opstellingen
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waannee tastsystemen geschikt voor hoge aantastsnelheden kunnen worden getest. Het

doel van deze eindstudie-opdracht is het ontwikkelen van een concept van een testopstel

ling waannee onafhankelijk van de CMM de relevante afwijkingen van mechanische 3D

tastsystemen kunnen worden bepaald. Aangezien de meetprincipes van de verschillende

typen mechanische tastsystemen nogal verschillen moet een keuze worden gemaakt welk

type tastsysteem getest zal worden door de testopstelling. Er wordt gekozen voor het

schakelende tastsysteem. De testopstelling moet dus in eerste instantie schakelende

tastsystemen kunnen testen. De reden voor deze keuze wordt in hoofdstuk 4 besproken.

Om tot een geschikt concept te komen is er allereerst een literatuuronderzoek gedaan om

het inzicht in bestaande tastsystemen te vergroten. Tevens zijn er metingen verricht die

nodig waren voor de analyse van het meetgedrag van een schakelend tastsysteem zodat het

inzicht in relevante grootheden ten aanzien van de meetnauwkeurigheid kon worden

vergroot. Aan de hand van het verkregen inzicht zijn een aantal bestaande testmethoden

bestudeerd op bruikbaarheid. Vervolgens is een eisenpakket opgesteld waama een geschikt

concept is ontwikkeld.
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2 MECHANISCHE TASTSYSTEMEN

2.1 Inleiding

Een mechanische tastsysteem bestaat in principe uit de taststift met tastkogel, die bij

aantasting contact maakt met het te meten object, de tastkop en de benodigde elektronica

die ervoor zorgt dat de positie bepaald wordt. De uitvoering van de tastkop kenmerkt de

verschillende typen mechanische tastsystemen. Door met het tastsysteem het object

mechanisch aan te tasten kan de ruimtelijke ligging van een meetpunt binnen het meetvo

lume van de CMM bepaald worden. De manier waarop deze positiebepaling plaatsvindt

hangt af van het type mechanische tastsysteem. In de volgende paragrafen zullen de

verschillende typen mechanische tastsystemen en de relevante parameters aan bod komen.

2.2 Star mechanisch tastsysteem

Bij dit type tastsysteem is de tastkop star uitgevoerd. Het tastsysteem bestaat in feite enkel

uit een taststift. Dit type wordt gebruikt bij handbestuurde CMM's. De taststift wordt met

de hand tegen het werkstukoppervlak aangedrukt, waama de meetwaarden van het

meetsysteem worden afgelezen. Aangezien de aantastkracht niet constant is (immers

handbestuurde CMM) en de lichaamswarmte invloed heeft op de metingen, zijn de

metingen niet erg nauwkeurig. Dit type systeem wordt door de groeiende populariteit van

schakelende tastsystemen steeds minder toegepast. Eventuele toepassingen zijn bijvoor

beeld het scannen van contouren en oppervlakken en het bepalen van de coordinaten van

een gatmiddelpunt.

2.3 Schakelend mechanisch tastsysteem

Bij dit type tastsysteem bevindt zich in de tastkop een schakelmechanisme dat ervoor zorgt

dat direct na verplaatsing van de taststift vanuit de 'referentiepositie' een triggersignaal

wordt gegenereerd waarmee het lengtemeetsysteem van de CMM wordt uitgelezen. Met

het schakelende tastsysteem kan de verplaatsing van de taststift worden geregistreerd.
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Deze registratie kan op de volgende manieren plaatsvinden:

sluiting van een elektrisch circuit (extern)

opening van een elektrisch circuit (intern)

piezo-elektrische elementen

rekstroken

positiegevoelige fotodioden

"oneal six
rod/ball contacts

figuur 2.1 Principe van een schakelend tastsysteem waarbij door opening van een intern
elektrisch circuit verplaatsing van de taststift wonk geregistreerd

In bijlage 1 worden enkele belangrijke typen schakelende tastsystemen besproken. De

nauwkeurigheid van de schakelende tastsystemen is in de loop van de jaren sterk toegeno

men (in paragraaf 2.5 wordt hier nog op teruggekomen). Het systeem is in verhouding tot

metende tastsystemen relatief goedkoop, licht van gewicht, aantastsnelheden tot 8 mm/s

zijn mogelijk en universeel toepasbaar. Het schakelende mechanische tastsysteem wordt op

dit moment op grote schaal toegepast zowel bij CMM's als bij bewerkingsmachines.
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2.4 Metend meehaniseh tastsysteem

Bij dit type tastsysteem bevindt zieh in de tastkop een apart lengtemeetsysteem dat de

positie van de taststift bepaalt ten opziehte van het tastsysteemnulpunt.

Afhankelijk van het type metende tastsysteem kunnen de meetwaarden worden gevormd

door optelling van de meetwaarden van het tastsysteem- en het CMM-meetsysteem of

uitsluitend door de meetwaarden van het CMM-meetsysteem. In het eerste geval is het

referentiepunt een momentane absolute waarde van het meetsysteem van het tastsysteem

en in het tweede geval is dit het nulpunt van dit systeem.

aanlaslrichling
•

meelsysleem

relalieve
verplaalsings
riehling
laslslifl..

/

figuur 2.2 Principe van een metend tastsysteem.

De meetwaarde-ovemame van een metend tastsysteem kan zowel statiseh als dynamiseh

zijn. In het statisehe geval vindt de meetwaardegeneratie plaats op het moment dat een

bepaalde meetkraeht is bereikt en het tastsysteem in rust is, terwijl in het dynamisehe

geval de meetmaehine nog in beweging is. Deze dynamisehe meetwaarde-ovemame wordt

ondermeer gebruikt bij het seannen van eontouren. Bij het sehakelende tastsysteem is

sleehts dynamisehe meetwaarde-ovemame mogelijk.
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Het metende tastsysteem is van aIle typen het meest nauwkeurige. Nadelen is dat het

systeem in verhouding tot schakelende tastsystemen duur is.

In bijlage 2 worden enkele belangrijke typen metende tastsystemen besproken.

2.5 Afwiikingen en parameterbeschrijving van tastsystemen

2.5.1 Afwiikingen van het tastsysteem

Het tastsysteem bepaalt door aantasting de positie van een meetpunt. De gemeten positie

verschilt in de praktijk altijd van de werkelijke positie. Dit verschil wordt veroorzaakt

door foutenbronnen die te vinden zijn zowel in de CMM als in het tastsysteem.

De belangrijkste afwijkingenbronnen in de CMM zijn:

de geometrische afwijkingen Oineariteitsafwijkingen van het CMM-meetsysteem,

haaksheid-, rechtheid- en rotatie-afwijkingen van de geleiding);

het thermische gedrag;

de eindige stijfheid die zowel het statische als het dynamische gedrag bepaalt;

afwijkingen in de bijbehorende software die de nauwkeurigheid bei"nvloeden .

Afwijkingen van de CMM en het tastsysteem zijn onder te verdelen in toevallige en

systematische afwijkingen. De toevallige afwijking Evan een meetwaarde is het verschil

tussen een meetwaarde x en de meetverwachting~: E = X - f..t. De systematische afwijking

ovan een meetwaarde is het verschil tussen de meetverwachting ~ en de ware waarde xw:

o = ~ -xw' De meetverwachting ~ is de waarde tot welke de gemiddelde meetwaarde

nadert bij een toenemend aantal meetwaarden. In figuur 2.3 wordt bovenstaande grafisch

weergegeven.
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x

1~
x

w

----1.._ n

figuur 2.3 Grafische weergave toevallige en systematische afwijkingen.

Bij tastsystemen komen de toevallige afwijkingen tot uiting in de herhalingsnauwkeurig

heid. De herhalingsnauwkeurigheid van een tastsysteem wordt gedefinieerd als de maat

voor de spreiding tussen meetwaarden bij herhaaldelijk aantasten van hetzelfde punt onder

gelijke condities. De herhalingsnauwkeurigheid is onder te verdelen in de uni- en

bidirectionele herhalingsnauwkeurigheid. Bij unidirectionele aantasting wordt vanuit een

tussenpositie een vlak aangetast terwijl bij bidirectionele aantasting eerst een vlak parallel

aan het referentievlak wordt aangetast waama het referentievlak wordt aangetast. In

praktjjksituaties vindt bidirectionele aantasting plaats bijvoorbeeld bij de bepaling van de

afmetingen van een kamer in een werkstuk. De herhalingsnauwkeurigheid van een

tastsysteem varieert van enkele tienden van micrometers tot enkele micrometers.

Bij tastsystemen zijn de volgende systematische afwijkingen van belang:

Pre-travel

Bij een mechanisch tastsysteem is er tussen aanraking van het object en het

schakelen of meten van het tastsysteem een tijdverschil. Dit betekent dat het

tastsysteem na contact een bepaalde weg heeft afgelegd, alvorens een signaal wordt

afgegeven. Deze afgelegde weg wordt de pre-travel genoemd. In figuur 2.4 wordt

bovenstaande met behulp van het triggersignaal van een schakelend tastsysteem

duidelijk gemaakt. Onder invloed van een aantal parameters die in paragraaf 2.5.2

besproken zullen worden, blijkt deze pre-travel te varieren.

In de praktijk wordt voor elke meetcydus met behulp van een referentiekogel de

gemiddelde pre-travel vastgesteld. Met behulp van deze gemiddelde pre-travel
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tljdverschll

berekent het meetpakket een effectieve kogeldiameter. Bij elk meetpunt wordt op

deze manier gecorrigeerd voor de gemiddelde pre-travel. Hoe grater de variatie van

de pre-travel, hoe grater de afwijking is ten opzichte van de gemiddelde pre-travel.

Pre-travelvariatie moet daarom vermeden worden.

---c---

'0 bO
c
al....,
~ an~---r----~
Cl.l
Cl.l
~

/
daadwerkellJk caat.act

\ tijd (5)
8chakelpunt

figuur 2.4 Triggersignaal van een schakelend tastsysteem.

Omkeerafwiiking

De omkeerafwijking van een tastsysteem wordt gedefinieerd als de afwijking die

optreedt indien vanuit een tegengestelde richting wordt aangetast.

Geometrische afwijkingen van het metende tastsysteem

Bij een metend tastsysteem zijn, net als bij de CMM, de geleidingen en het

meetsysteem verantwoordelijk voor deze afwijkingen.

Invering contactvlak

Onder invloed van de meetkracht zal bij contact tussen de tastkogel en het aantast

vlak elastische invering optreden. Deze invering kan beschreven worden met de

vergeUjkingen voor de Hertze spanning, mits de contactvlakken elastisch, isotroop

en volkomen glad zijn. In de praktijk betekent dit dat de vergelijkingen gelden

indien de invering groter is dan de ruwheidshoogte. Dit geldt voor gepolijste

oppervlakken [15]. In dit geval kunnen we de invering zien als een bekende

systematische afwijking. De invering bij contact tussen een stalen hoI met
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r = 2,5 mm en een stalen vlak met een meetkracht F= 0,2 N bedraagt

u = 3,5*10-4.(F2/r)o.33 = 0,09 !Jlll [12]. Zijn de contactvlakken niet voldoende glad

dan zal de invering bij herhaaldelijk aantasten niet constant zijn en wordt de

herhalingsnauwkeurigheid belnvloed. Nauwkeurige mechanische tastsystemen

worden toegepast bij produkten waaraan hoge nauwkeurigheidseisen worden

gesteld. Deze produkten hebben een goed gedefinieerd oppervlak.

Afwiikingen ten gevolge van verontreinigingen

Verontreiniging tussen contactoppervlakken door bijvoorbeeld stofdeeltjes veroorza

ken meetafwijkingen. Deze verontreiniging kan zich bevinden op de tastkogel of

het meetobject maar ook op contactoppervlakken binnen in de tastkop (hierbij kan

gedacht worden aan het schakelende tastsysteem met kinematische oplegging).

Door voor het meten de tastkogel en contactoppervlak van het meetobject te

reinigen wordt voor dit contact de afwijkingenbron weggenomen. Gecompliceerder

is de verontreiniging op de contactoppervlakken binnen in de tastkop. Bij deze

contacten moet vermeden worden dat verontreinigingen de contactoppervlakken

bereiken.

Aantastfouten

Aangezien bij aantasting het tastkogelmiddelpunt niet gelijk is aan het aantastpunt

moet voor de tastkogeldiameter gecorrigeerd worden. Is deze correctie niet juist

dan treedt een aantastfout op. Een aantastfout is een tastsysteemonafhankelijke

afwijking. Uit figuur 2.5 blijkt dat deze correctie slechts uit te voeren is als de

normaalrichting bekend is. Deze normaalrichting kan bijvoorbeeld worden bepaald

door in de buurt van het aantastpunt metingen uit te voeren en uit de door het

tastkogelmiddelpunt beschreven lijn of vlak de normaalrichting te bepalen. De

correctie van de tastkogeldiameter gebeurt softwarematig. De kwaliteit van deze

correctie is dus weer afhankelijk van de software behorende bij de CMM. Er zijn

verschillende methoden om voor de tasterradius te corrigeren. Deze methoden

worden besproken in literatuur [2,18,19]. In het kader van deze opdracht wordt hier

verder niet meer op in gegaan.
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figuur 2.5 Corrigeren aantastfout bij bekende nonnaalrichting.

In de volgende twee paragrafen zuBen de parameters besproken worden die van invloed

zijn op de systematische afwijkingen en de herhalingsnauwkeurigheid.
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2.5.2 Parameters die van invloed zijn op de systematische afwijkingen

Parameters pre-travel

De pre-travel wordt door de volgende parameters be'invloed:

1) de meetkracht;

2) de eindige stijfheid van het tastsysteem;

3) de aantastrichting;

4) de richting van de vlaknormaal van het aan te tasten object ten opzichte van de

aantastrichting;

5) tastkogelonrondheid;

6) aantastsnelheid.

Ad 1 en 2 meetkracht.

Een van de belangrijkste parameters is de meetkracht oftewel de kracht die overwonnen

moet worden alvorens geschakeld/gemeten wordt. Deze meetkracht be'invloedt in hoge

mate de afwijkingen in het tastsysteem. De meetkracht veroorzaakt namelijk de pre-travel

optreedt. In verband met de eindige stijfheid van het tastsysteem zal de meetkracht een

verplaatsing van de tastkogel veroorzaken. De eindige stijfheid van het tastsysteem hangt

sterk af van de stijfheid van de taststift en de stjjfheid van het bewegende gedeelte van de

tastkop.

Wanneer we de invloed van de stijfheid van het tastsysteem betrekken op de taststiftleng

teo dan blijkt bij het schakelende tastsystemen van de firma Renishaw. de TP2-5, de pre

travel evenredig te zijn met de taststiftlengte in het kwadraat [11] terwijl bij het metende

tastsysteem beschreven in literatuur [24] de pre-travel evenredig is met de taststiftlengte

tot de derde macht. In het laatste geval is de bevestiging van de taststift aan de tastkop

zodanig dat sprake is van een starre inklemming terwijl bij het Renishaw-tastsysteem de

inklemming van de taststift niet als zijnde star kan worden beschouwd. In bijlage 3 wordt

het schakelgedrag van een schakelend tastsysteem behandeld.
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Ad 3 en 4 aantastrichting en richting vlaknormaal object ten opzichte van aantastrichting.

In figuur 2.6 is een schakelend tastsysteem getekend waarin de hoeken a en f3 de

aantastrichting bepalen. De hoeken y en <p bepalen de richting van de vlaknormaal ten

opzichte van de aantastrichting. Bij de verdere beschouwingen wordt uitgegaan van de

hoekinstellingen en de Jigging van het tastsysteem ten opzichte van het coordinatenstelsel,

zoals afgebeeld in figuur 2.6.

Bij de meeste typen tastsystemen is de grootte van de meetkracht richtingsafhankelijk.

Hierdoor ontstaan er meetkrachtvariaties afhankelijk van de aantastrichting. Door deze

richtingsafhankelijkheid treedt pre-travelvariatie op. In figuur 2.7 is de pre-travel weerge

geven van een schakelend tastsysteem. Duidelijk zichtbaar is de drielob, die wordt

veroorzaakt door de kinematische oplegging van de taststift. In bijlage 3 wordt afgeleid

hoe deze drielob ontstaat.

x

z

ii oppervlak

:k,
/ - X '/ \ cV

-

./

Aa nta stri c htilng

~ /
/ Y

figuur 2.6 Belangrijke hoekinstellingen van een schakelend tastsysteem.
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De pre-travelvariatie van schakelende tastsystemen ligt in de ordegroote van enkele

tienden van micrometers tot enkele micrometers afhankelijk van de geldende parameters

en het type tastsysteem.

In figuur 2.8 is de pre-travel zichtbaar van een metend tastsysteem. Doordat het tastsys-.
teem slechts in ren richting meet terwijl de andere twee asrichtingen geblokkeerd zijn en

het tastsysteem bij aantastrichting a of f3 >450 van meetrichting omschakeld ontstaat een

duidelijk zichtbare vierlob. De pre-travel variatie van metende tastsystemen ligt in de

ordegroote van enkele tienden tot enkele micrometers afhankelijk van de geldende

parameters en het type tastsysteem.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat bij het aantasten van een object, het object niet

loodrecht wordt aangetast (I';tO,cp;tO), bijvoorbeeld bij de bepaling van een boldiameter of

het aantasten van schuine vlakken.
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figuur 2.7 Pre-travel van een schakelend tastsysteem van de finna
Renishaw.

De invloed van schuine aantasting op de pre-travel hangt sterk af van het type tastsysteem.

In bijlage 4 wordt de schuine aantasting van het schakelende tastsysteem TP2 van

Renishaw en het metende tastsysteem van Zeiss toegelicht. Het metende tastsysteem blijkt

bij toenemende II'I een grotere pre-travel te geven [24], terwijl voor het schakelende

tastsysteem uit de analyse van bijlage 4 voIgt dat dit niet altijd hoeft te zijn. In bijlage 5

wordt aangetoond dat metingen deze analyse bevestigen.
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figuur 2.8 Pre-travel van een melend tastsysleem van de finna
Zeiss.

Ad 5 tastkogelonrondheid.

De tastkogelonrondheid is een parameter die niet tastkopafhankeHjk is. Aangezien de tast

kogel echter toch tot het tastsysteem behoort, wordt deze parameter genoemd. Deze

onrondheid kan de pre-travel belnvloeden. De tastkogelonrondheid dient aanzienlijk kleiner

te zijn dan de optredende afwijkingen van het tastsysteem.

Ad 6 aantastsnelheid.

Ook de aantastsnelheid heeft invloed op de pre-travel. Het verhogen van de aantastsnelheid

leidt tot hogere massatraagheidskrachten, waardoor de meetkracht groter wordt. Bij de

huidige schakelende tastsystemen zijn aantastsnelheden tot 8 mm/s mogelijk, terwijl

metende tastsystemen aantastsnelheden kunnen halen van 5 mm/s. Deze aantastsnelheden

worden niet aIleen begrensd door de massatraagheidskrachten, maar ook in hoge mate door

de looptijden van de bijbehorende elektronica van het tastsysteem [16]. Looptijdfouten

treden op bij dynamische meetwaarde-ovemame indien er een tijdverschil is tussen het

krijgen van een triggersignaal en de meetwaarde-ovemame van het lengtemeetsysteem.

Looptijdfouten worden groter naarmate de aantastsnelheid toeneemt.
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Parameters omkeerafwijking

De omkeerafwijking van het tastsysteem gedefinieerd in paragraaf 2.5.1 wordt berekend

uit het verschil tussen de gemiddelde waarden van de metingen bij respectievelijk uni- en

bidirectionele aantasting [17].

In literatuur [17] wordt als oorzaak voor het optreden van een omkeerafwijking bij het

metende tastsysteem van Zeiss het gebruikte mechanisme voor de meetkrachtinstelling

opgegeven. De oorzaak kan in dit geval niet liggen aan hysterese in de geleiding van het

tastsysteem aangezien deze bestaat uit een veerparallellogram die geen omkeerafwijking

toelaat. De gevonden omkeerafwijking bedroeg 0.12 ~. Voor het beschreven schakelende

tastsysteem met kinematische oplegging werd geen significant verschil gevonden tussen

uni- en bidirectionele aantasting. Een oorzaak hiervoor wordt niet gegeven.

2.5.3 Parameters die van invloed zijn op de herhalingsnauwkeurigheid

De herhalingsnauwkeurigheid wordt door de volgende parameters bemvloed:

1) hysterese;

2) aantastrichting

3) de richting van de vlaknormaal van het aan te tasten object ten opzichte van de

aantastrichting;

4) taststiftlengte;

5) aantastsnelheid;

6) temperatuursveranderingen.

Ad 1 hysterese.

Hysterese in het tastsysteem bei"nvloedt de herhalingsnauwkeurigheid. In de literatuur

worden voor hysterese meerdere definities gegeven met elk een iets andere betekenis.

Voordat de definitie van de hysterese van een tastsysteem zal worden gepresenteerd wordt

allereerst een coordinatensysteem (x,y,z) gedefinieerd dat aan het vaste gedeelte van de

tastkop zit en een coordinatensysteem (x' ,y' ,z') dat samenvalt met het schakelpunt van het
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bewegende gedeelte van de tastkop ( de taststift is aan dit bewegende gedeelte bevestigd).

Onder hysterese van een tastsysteem wordt nu verstaan, de afwijking die optreedt indien

na verplaatsing van de tastkogel, in de ruststand de ligging van het coordinatensysteem

(x' ,y' ,z') ten opzichte van het c06rdinatensysteem (x,y,z) gewijzigd is.

Voor een schakelend tastsysteem met een kinematische oplegging betekent dit dat ondanks

de hoge reproduceerbaarheid van de oplegging, toch hysterese op kan treden. De oorzaak

van deze hysterese kan eventuele verontreiniging van de contactvlakken zijn of eventuele

beschadigingen van het contactoppervlak ten gevolge van elektrische effecten (vonkinslag).

Ad 2 en 3 aantastrichting en richting vlaknonnaal object ten opzichte van aantastrichting..

Evenals de pre-travel vertoont de herhalingsnauwkeurigheid een richtingsafhankelijkheid

[17]. In figuur 2.9 is dit voor een schakelend tastsysteem weergegeven.

Het tastsysteem kent door zijn constructieve vonngeving een drietal voorkeursaantastrich

tingen. In deze richtingen vindt contactonderbreking op een gedefinieerde wijze plaats

namelijk door rotatie om de lijn door de twee oplegplaatsen. Hier zal de herhalingson

nauwkeurigheid het geringste zijn. In de andere richtingen zal de contactonderbreking op

ongedefinieerde wijze plaats vinden. Dit uit zich in een grotere herhalingsonnauwkeurig

heid met maximale waarden in de richting loodrecht op de voorkeursaantastrichting.

A"I•••, ••c:I't.lltdl, ...U:. l00..,.hnM

Lav'nttl't"- so..,_

ru'.UIlIi",.: L- 20 ....

90°

figuur 2.9 Invloed aantastrichling op de herhalingsnauwkeurigheid van een schake
lend tastsysteern van de finna Renishaw.
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Ad 4 taststiftlengte.

12 = korte laststift

1
3

= afstand taststiftjrotatiepunt

~ 11 = lange laststift

!(t
rotatiepunt ___

spreiding 1

spreiding 2 (4 52)

De taststiftlengte heeft niet alleen invloed op de pre-travel maar ook op de herhalings

nauwkeurigheid. De herhalingsnauwkeurigheid bij verschillende taststiftlengten is te

voorspellen uit de herhalingsnauwkeurigheid voor een specifieke taststiftlengte [17]. In

figuur 2.10 wordt de invloed van de taststiftlengte op de herhalingsnauwkeurigheid

verduidelijkt.

figuur 2.10 Invloed taststiftlengte op herhalingsnauwkeurigheid.

Ad 5 aantastsnelheid.

De herhalingsnauwkeurigheid blijkt ook af te hangen van de aantastsnelheid [17]. Hoe

hoger de aantastsnelheid hoe groter de herhalingsnauwkeurigheid. De oorzaak die hiervoor

wordt gegeven, is het stootgedrag van de taststift. Aangezien de taststift op het ogenblik

van aantasting door een stootfunctie wordt geexciteerd kan er afhankelijk van de aantast

snelheid terugkaatsing optreden. Dit terugkaatsingsverloop moet beeindigd zijn voordat

impulsgeneratie plaatsvindt [10]. Goede demping is hierbij noodzakelijk.

Ad 6 temperatuursveranderingen.

Temperatuursveranderingen tijdens het meetproces belnvloeden de herhalingsnauwkeu

righeid ten gevolge van uitzetting van het tastsysteem. In een geconditioneerde ruimte zijn

de temperatuursvariaties gering en kan deze invloed buiten beschouwing worden gelaten.

Voor het gebruik van een tastsysteem in een bewerkingsmachine spelen deze tempera

tuursveranderingen echter weI degelijk een rol [21].
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3 BESTAANDE TESTMETHODEN VOOR MECHANISCHE TASTSYSTEMEN

3.1 Inleiding

Om de invloed van de afwijkingen van het tastsysteem op de totale CMM-afwijking te

bepalen, moeten de afwijkingen van het tastsysteem los van de overige CMM-afwijkingen

worden bepaald. In paragraaf 3.2 zullen de bestaande testmethoden voor zowel metende

als schakelende tastsystemen uiteen worden gezet, waama de bruikbaarheid van deze

testmethoden in paragraaf 3.3 zal worden besproken.

3.2 Evaluatie bestaande testmethoden

Methode 1.

Testmethode 1 [3,17] wordt uitgevoerd, gebruik makend van de CMM. Met behulp van

nauwkeurige proefobjecten waarvan de geometrie exact bekend is, kunnen de afwijkingen

die in hoofdstuk 2 besproken zijn, bepaald worden Oineariteits- en geometrie-afwijkingen

buiten beschouwing gelaten) voor zowel metende als schakelende tastsystemen.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende proefobjecten:

a) proefobject met 2 parallelle aantastvlakken;

b) ringkaliber;

c) referentiekogel.

Door het tastsysteem tegen de aantastvlakken te bewegen (zie figuur 3.1) kan de uni- en

bidirectionele herhalingsnauwkeurigheid bepaald worden voor de hoeken 13=0, ')'=0 en <p=0

(zie figuur 2.6). De a-afhankelijkheid (de invloed van de aantastrichting a) kan bepaald

worden door rotatie van het tastsysteem of de twee parallelle aantastvlakken. Zoals ook in

hoofdstuk 2 al is vermeld kan het omkeerverschil uit de metingen van de herhalingsnauw

keurigheid gehaald worden.
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figuur 3.1 Aantastcyclus methode 1 voor de bepaling van de uni- en
bidirectionele herhalingsnauwkeurigheid.

Het ringkaliber heeft ten opzichte van de eindmaten het voordeel dat er geen rotaties van

het tastsysteem of het proefobject nodig zijn voor de bepaling van de herhalingsnauwkeu

righeid bij verschillende a. Tevens kan met dit object de I'-afhankelijkheid (schuine

aantasting, <p=O) onderzocht worden.

Doordat de diameter exact bekend is, kan de pre-travel bepaald worden voor verschillende

a en 1'. De pre-travel wordt gehaald uit het verschil tussen de werkelijke en de gemeten

waarden.

Ten opzichte van het ringkaliber biedt de kogel het voordeel dat de herhalingsnauwkeurig

heid en de pre-travel voor verschillende hoeken a, 13, I' en <p kunnen worden bepaald.

Voordeel van methode 1 is dat het besturingssysteem van de CMM, de bijbehorende

software en het desbetreffende tastsysteem op elkaar zijn afgestemd. Verschillende typen

tastsystemen kunnen op deze manier op de bijbehorende CMM's getest worden.

Nadeel is dat indien de resolutie van het lengtemeetsysteem van de CMM hoven de

grootte van de tasterafwijkingen ligt, de tasterafwijkingen niet goed kunnen worden

vastgesteld.

Tevens worden ook de CMM-afwijkingen in de resultaten meegenomen. Deze afwijkingen

kunnen geminimaliseerd worden door kleine proefobjecten te meten waardoor het
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meetvolume klein blijft. Een ander nadeel is dat het van het software-meetpakket en de

besturing van de bijbehorende CMM afhangt of een aantal noodzakelijke metingen aan een

proefobject uitgevoerd kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan het loodrecht

aantasten van een vlak in de ruimte en het aantasten bij verschillende aantastsnelheden.

Methode 2.

Methode 2 wordt beschreven in een conceptnorm van ASME [1] en komt sterk overeen

met methode 1. De opzet van methode 2 is echter een periodieke controle van het tastsys

teem.

Er wordt gebruik gemaakt van een referentiekogel die wordt aangetast met verschillende

hoeken a en (3 ()'=O, <p=O). In figuur 3.2 is dit weergegeven. In totaal moeten per meting

een aantal punten verspreid over de kogel worden aangetast. Hieruit wordt een bolradius

berekend en wordt gekeken of deze binnen het opgegeven tolerantieveld ligt. Indien

noodzakelijk moet de meting herhaald worden om een uitspraak te doen over de geldig

heid van de eerste meting. De meting moet worden uitgevoerd voor 3 verschillende

taststiftlengten. De voor- en nadelen zijn dezelfde als van methode 1.

r-,
r -, I:~ laslkogel
I I : ("

: : /) '-,
....... ..J v.:- "

,/ /.... \
/ I" \r-' I '5 \
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\/ .... r-l _I I'\ .J L ~ - - re erefltiekogel
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I / " " \I / .... 2 l(\
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figuur 3.2 Het aantasten vanuit verschillende aantastrichingen van een referentiekogel
volgens methode 2.
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Methode 3.

Ook testmethode 3 wordt uitgevoerd, gebruik makend van de CMM. Het betreft hier een

methode om de pre-travel van een schakelend tastsysteem te bepalen [27]. Hiervoor wordt

een nauwkeurige referentiekogel gebruikt in combinatie met een aantal gevoelige piezo

elektrische elementen die in de kogelhouder gebouwd zijn (zie figuur 3.3). Bij aantasting

registreren de piezo-elektrische elementen daadwerkelijk contact. Een verwerkingseenheid

bepaalt uit de tijdsvertraging tussen het verkrijgen van het signaal van de elementen en het

triggersignaal van het schakelende tastsysteem, de pre-travel.

De voordelen zijn gelijk aan die van methode 1. Bovendien vindt met methode 3 de

bepaling van de pre-travel plaats zonder dat de CMM-afwijkingen van invloed zijn op de

meetresultaten.

Een nadeel bij deze methode kan, net als bij methode 1 en 2, een te lage resolutie van het

meetsysteem zijn.

piezo
eleklrische
elementen

figuur 3.3 Testmethode om de pre-travel van een schake
lend tastsysteenl te bepalen.

Methode 4.

In plaats van het CMM-meetsysteem wordt bij methode 4 gebruik gemaakt van een

lasermeetsysteem. De methode kan op twee manieren uitgevoerd worden. In het eerste
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geval hangt het tastsysteem aan de CMM of bewerkingsmachine [3,17]. In het tweede

geval is het tastsysteem bevestigd aan een draaitafel [8].

Voar de positiebepaling met het lasermeetsysteem wordt de reflector bij uitvoering volgens

de eerste manier aan de tastkop bevestigd en bij uitvoering volgens de tweede manier aan

de CMM of bewerkingsmachine gehangen. Het tastsysteem of de reflector wordt nu met

behulp van het CMM-besturingssysteem verplaatst.

In figuur 3.4 wordt de tweede situatie weergegeven. Het tastsysteem wordt hier aangetast

door een goed gedefinieerd aantastvlak, dat zich achter de reflector bevindt. Registratie

van daadwerkelijk contact vindt hier plaats door meting van de elektrische overgangsweer

stand tussen de tastkogel en het contactoppervlak.

Indien gebruik wordt gemaakt van een lasermeetsysteem kan met behulp van een veerpa

rallellogram waarop de reflector wordt geplaatst, de meetkracht worden bepaald uit de

gegeven stijfheid van het parallellogram en de gemeten verplaatsing van de reflector.

figuur 3.4 Bepaling van de afwijkingen van een tastsysteem met behulp van een lasermeetsysteem.
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Voordelen van deze methode zijn de hoge resolutie van het meetsysteem en het feit dat de

pre-travel eenvoudig wordt bepaald zonder dat de CMM-afwijkingen van invloed zijn op

de meetresultaten. Tevens kan de opstelling gebruikt worden om bij metende tastsystemen

de invloed van geometrie-afwijkingen voor verschillende a te bepalen. Hiervoor wordt de

uitlezing van het lasermeetsysteem vergeleken met de uitlezing van het meetsysteem van

het tastsysteem. De gemeten verschillen worden veroorzaakt door de zojuist genoemde

afwijkingen van het metende tastsysteem. De geometrie-afwijkingen spelen hier een rol

aangezien niet gemeten wordt volgens het Abbe-principe.

Nadeel van methode 4 is dat het verrichten van ruimtelijke metingen met het lasermeetsys

teem voor verschillende hoeken 13, 'Y en <p praktisch niet uitvoerbaar is. Het is bij deze

methode tevens niet mogelijk om voor een metend tastsysteem de pre-travel te bepalen op

dezelfde manier als voor een schakelend tastsysteem, namelijk door contactregistratie. Dit

moet gebeuren via meting van de meetkracht [17]. Een ander nadeel is dat het aanschaffen

van een lasermeetsysteem met bijbehorende optica, dat in staat is ook bij hoge aantastsnel

heden (tot 50 mm/s) nauwkeurig te meten, een kostbare aangelegenheid is.

Methode 5.

Het betreft hier een testopstelling die los staat van de CMM. Er wordt dus geen gebruik

gemaakt van het besturings- en meetsysteem van de CMM. De testopstelling is ontworpen

om de schakelende tastsystemen van Renishaw te testen [11]. In figuur 3.5 is de opstelling

schematisch weergegeven. In plaats van het CMM-meetsysteem wordt gebruik gemaakt

van een lasermeetsysteem. Met behulp van een luidspreker wordt het tastsysteem ver

plaatst. Het tastsysteem kan geroteerd worden voor de instelling van de hoek a.

De pre-travel wordt hier met behulp van een piezo-elektrische opnemer, het triggersignaal

van het tastsysteem en het lasermeetsysteem bepaald. De bidirectionele herhalingsnauw

keurigheid kan bepaald worden.

-29-



max. S mm verplaatsing

inter
ferometer
optiekrefiektor

eloktromca
taslsysleem

..

luidsprek:y r---
.....0-

-

~-
f--- -- laser

besturing ", '-- - I----

t.astsysteem

.....- - -
rpilizo

aanbeeld 1 aanbeeld 2
(optie)

granieten plaat

pi~zoversterker

! I I
.....- I

compuwr
II I

figuur 3.5 Testmethode 5.

De voordelen zijn gelijk aan die van methode 4. Een bijkomend voordeel van deze

constructie is dat de CMM niet gebruikt hoeft te worden. Dit betekent dat op de CMM

gedurende het testen gewoon metingen verricht kunnen worden, mits men uiteraard de

beschikking heeft over meer dan een schakelend tastsysteem.

De nadelen zijn dezelfde als die van methode 4. Hierbij komt nog dat doordat het

tastsysteem losgekoppeld is van de CMM, de elektronica behorende bij het tastsysteem die

zorgt voor de positiebepaling verbonden moet worden aan de testopstelling. Dit geeft voor

het geval enkel schakelende Renishaw tastsystemen worden getest geen problemen.

Moeten er echter ook andere typen schakelende tastsystemen getest worden, dan kan dit

problemen geven aangezien bij deze systemen de signaalverwerking anders kan zijn.
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Methode 6.

Met methode 6 wordt de nauwkeurigheid van metende tastsystemen een- twee- of drie

dimensionaal bepaald. De methode kent verscheidene uitvoeringsvormen [6,28]. Overeen

kornst tussen de uitvoeringsvormen is dat bij de relatieve beweging (rneerdimensionaal)

van de taststift ten opzichte van de tastkop voor verschillende posities de meetwaarden van

het meetsysteem van het tastsysteem vergeleken worden met de meetwaarden van een

nauwkeuriger referentiemeetsysteem. Dit kan bijvoorbeeld een lasermeetsysteem zijn.

3.3 Conc1usies

De eerste 5 methoden zijn geschikt voor het testen van schakelende tastsystemen. De

methoden 1, 2 en 4 kunnen ook gebruikt worden voor het testen van metende tastsyste

men. In tegenstelling tot methode 1 en 2 is het met methode 4 ook mogelijk de invloed

van geornetrie-afwijkingen op de meetnauwkeurigheid van het tastsysteem te bepalen.

Methode 6 is uitsluitend geschikt voor het testen van metende tastsysternen.

De bruikbaarheid van de methoden 1,2 en 3 is sterk afhankelijk van het type CMM en

wordt bepaald door de resolutie van het CMM-Iengtemeetsysteem, de CMM-afwijkingen

die van invloed kunnen zijn op de testresultaten, het software-meetpakket en het type

besturing van de CMM.

De bruikbaarheid van de methoden 4 en 5 is niet afhankelijk van het type CMM, maar van

de noodzaak om de invloed van ruirntelijke aantasting (hoeken f3 ¢. 0, y ¢. 0, <p ¢. 0) vast

te stellen. Methode 5 kan niet gebruikt worden voor het testen van verschillende typen

tastsystemen.

Indien voor onderzoek de afzonderlijke deelafwijkingen van een metende tastsysteem

bepaald moeten worden dan is methode 6 niet bruikbaar. Methode 6 is daarentegen weI

geschikt voor kalibratiedoeleinden.
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4 DEFINIERING EN CONCEPTKEUZE

4.1 Inleiding

Het doel van deze eindstudie-opdracht is, zoals in de Inleiding 1 reeds werd venneld, het

ontwikkelen van een concept van een testopstelling waannee onafhankelijk van de CMM

de relevante afwijkingen van mechanische 3D-tastsystemen kunnen worden bepaald. In dit

hoofdstuk zal op grond van het literatuuronderzoek, de wens om tastsystemen ook bij

hogere aantastsnelheden te testen en de conclusies uit verrichte metingen het eisenpakket

worden vastgesteld, waama een aantal mogelijke concepten worden besproken en een

conceptkeuze zal worden gedaan.

4.2 Definiering testopstelling

Om tot een goede definHking van de testopstelling te komen, zijn de volgende zaken

onderzocht:

a) Is het mogelijk om met methode 1 beschreven in hoofdstuk 3 de afwijkingen te

bepalen van een schakelend tastsysteem?

b) Is het noodzakelijk om de invloed van schuine aantasting (y ¢ 0, <p ¢ 0) met een

testopstelling vast te stellen of kan deze invloed analytisch worden bepaald?

In bijlage 5 worden de metingen beschreven aan een Renishaw tastsysteem en zijn tevens

de resultaten venneld.

De belangrijkste conclusies die uit deze metingen volgen zijn:

het gebruikte CMM-meetsysteem heeft een te lage resolutie om een aantal

relevante parameters te bestuderen ;

in de meetresultaten zitten afwijkingen die worden veroorzaakt door CMM

afwijkingen;

de metingen nemen erg veel tijd in beslag;

de invloed van schuine aantasting moet met de testopstelling vast worden gesteld.
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Op grond van het verrichte literatuuronderzoek. de wens om tastsystemen ook bij hogere

aantastsnelheden te testen en de bovenstaande conclusies is het volgende eisenpakket

samengesteld:

de testopstelling moet in staat zijn de eerder beschreven afwijkingen van een

tastsysteem vast stellen. De invloed van schuine aantasting moet dus ook getest

kunnen worden;

de meetonnauwkeurigheid van de opstelling moet tussen 0,05 en 0,1 ~ liggen,

zodat ook zeer nauwkeurige tastsystemen getest kunnen worden;

de aantastsnelheid moet gevarieerd kunnen worden van 0 tot ± 50 mm/s zodat ook

aantasting bij relatief hoge aantastsnelheden getest kan worden;

er moet kunnen worden aangetast met een constante aantastsnelheid;

de opstelling moet kunnen functioneren zonder bemvloed te worden door CMM

afwijkingen. Wanneer verschillende typen tastsystemen getest moeten worden en de

resultaten van deze testen met elkaar vergeleken worden. is het namelijk wenselijk

dat de meetresultaten niet worden bei"nvloed door het gebruik van verschillende

typen CMM's;

het tastsysteem dient elektronisch verbonden te blijven aan de CMM. Dit is

noodzakelijk aangezien verschillende typen tastsystemen met verschillende regel

elektronica getest moeten worden.

Hoewel er tussen schakelende en metende tastsystemen essentiele verschillen zijn, blijkt

het toch mogelijk testmethoden te ontwikkelen waarmee beide typen tastsystemen getest

kunnen worden. Nadeel van deze testmethoden is dat ze geen van allen volledig aan de

gestelde eisen voldoen. Dit geldt ook voor de bestaande testmethoden om schakelende

tastsystemen te testen.

Vit het eisenpakket voIgt dat er gezocht moet worden naar een opstelling met een eigen

meetsysteem met hoge resolutie, dat onafhankelijk van de CMM moet functioneren en

waarbij het tastsysteem toch elektronisch verbonden blijft aan de CMM.

Indien het tastsysteem elektronisch verbonden blijft aan de CMM is het wenselijk dat de

CMM ook als houder van het tastsysteem blijft dienen. Voor de bepaling van de afwijkin
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gen moet het tastsysteem nu niet zelf aantasten maar zal worden aangetast door de

testopstelling.

Deze opzet zal voor het testen van schakelende tastsystemen geen problemen opleveren,

aangezien in beide aantastsituaties een triggersignaal zal worden gegenereerd. Er ontstaan

problemen indien metende tastsystemen getest moeten worden. Vit hoofdstuk 2 blijkt dat

de verschillen tussen metende tastsystemen aanzienlijk zijn. Dit betreft onder andere de

bepaling van de meetwaardenen de meetwaarde-ovemame. Tevens komt het voor dat het

metende tastsysteem zodanig aan de CMM gekoppeld is, dat positiebepaling alleen

mogelijk is, indien het tastsysteem het meetobject zelf aantast in plaats van door het

meetobject aangetast te worden. Dit is het geval bij het metende tastsysteem van Zeiss.

Gezien de te verwachten problemen die ontstaan bij het testen van metende tastsystemen

met een testopstelling die aan de bovengestelde eisen moet voldoen, is besloten een

testopstelling te ontwikkelen die in eerste instantie schakelende tastsystemen moet kunnen

testen. Voor het testen van metende tastsystemen moet gebruik worden gemaakt van de

bestaande testmethoden.

4.3 Mogelijke concepten en conceptkeuze

Concept 1

Indien de resolutie van de CMM hoog genoeg is om de optredende afwijkingen van het

tastsysteem nauwkeurig te bepalen, dan kan eventueel gedacht worden aan de mogelijkheid

om methode 1 toe te passen. In dit geval moeten de optredende CMM-afwijkingen kunnen

worden bepaald. Is dit mogelijk dan zou door softwarecorrectie voor de optredende CMM

afwijkingen gecorrigeerd kunnen worden. Dit is echter een concept waar een aantal

praktische bezwaren aan kleven. Het moet namelijk mogelijk zijn de CMM-afwijkingen te

bepalen. Vervolgens moet bij softwarecorrectie de software nog gei'mplementeerd worden

waama het gecorrigeerde resultaat nog geverifieerd moeten worden. Tevens zou dit bij elk

type CMM waarop een tastsysteem getest zou moeten worden, uitgevoerd moeten worden.
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Concept 2

Deze oplossing is praktisch gelijk aan methode 1 uit hoofdstuk 3. De proefobjecten voeren

nu echter de beweging uit. Op een aparte compacte opstelling met een eigen meet- en

besturingssysteem bevinden zich een referentiekogel en een gedefinieerd oppervlak (voor

bidirectionele aantasting). De geometrie en de positie van de referentiekogel ten opzichte

van het meetsysteem van de testopstelling moet bekend zijn. Door nu met de proefobjecten

het tastsysteem aan te tasten kunnen de afwijkingen van het tastsysteem bepaald worden.

Het voordeel van dit concept is dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Door een

compacte, zeer nauwkeurige testopstelling te ontwerpen, wordt de invloed van machine-af

wijkingen geminimaliseerd.

Nadeel van dit concept is dat er in feite een kleine drie-dimensionale CMM moet worden

ontworpen, die ruimtelijk de positie van de proefobjecten bij aantasting van het tastsys

teem moet kunnen bepalen. Dit betekent ondenneer dat er speciale software nodig is om

bijvoorbeeld de positie van de proefobjecten ten opzichte van het meetsysteem van de

testopstelling te bepalen. Het ontwerpen van deze opstelling zal veel tijd en moeite

vergen.

Concept 3

Dit concept heeft evenals concept 2 een eigen meet- en besturingssysteem maar maakt in

tegensteUing tot concept 2 gebruik van een speciale opnemer die in staat is daadwerkelijk

contact te registreren.

De voordelen van dit concept zijn gelijk aan die van concept 2. Tevens zal het ontwerp

van de opstelling en de uitvoering van de metingen eenvoudiger zijn dan van concept 2

aangezien gebruik kan worden gemaakt van een ID-meetsysteem.

Een nadeel van aIle drie de concepten is dat het triggersignaal van het tastsysteem

gemeten en verwerkt moet worden. Dit betekent dat indien meerdere typen tastsystemen
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met verschillende triggersignalen getest moeten worden, het besturingssysteem van de

testopstelling deze triggersignalen moet kunnen verwerken. Aangezien de triggersignalen

tach enigszins op elkaar lijken (bij benadering zijn het logische signalen) zal deze

verwerking geen onoverkomelijke problemen geven. Voor het meten van het triggersignaal

zijn de technische gegevens van het tastsysteem met bijbehorende CMM gewenst.

In bijlage 6 wordt een meting beschreven waarmee is nagegaan of het bepalen van de pre

travel met behulp van een piezo-elektrische opnemer praktisch uitvoerbaar is en of deze

geschikt is om in een testopstelling gebruikt te worden. Hierbij is het noodzakelijk dat het

triggersignaal van een schakelend tastsysteem te meten en te verwerken is.

Uit de meting blijkt dat het triggersignaal goed te meten is en dat de piezo-elektrische

opnemer geschikt is voor contactregistratie in de testopstelling.

Conceptkeuze

Gezien de problemen die te verwachten zijn bij de uitvoerbaarheid van concept 1 en 2 en

de voordelen van concept 3 wordt gekozen voor concept 3. In het volgende hoofdstuk zal

dit concept uitgebreid worden behandeld.
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5 UITWERKING CONCEPT

5.1 Inleiding

Alvorens de afzonderlijke onderdelen van de constructie in detail uit te werken, wordt

eerst de werking van de testopstelling globaal beschreven.

5.2 Globale beschrijving en werking testopstelling

Om een indruk te krijgen van de testopstelling in zijn totaliteit, is in figuur 5.1 de

overzichtstekening van het uiteindelijke ontwerp weergegeven. Aan de hand van

figuur 5.1 en de beschrijving in de volgende alinea zal de testopstelling worden toegelicht.

Het hart van de testopstelling bestaat uit een goed gedefinieerd contactoppervlak dat

bevestigd is aan een piezo-elektrische opnemer. Deze opnemer is op zijn beurt via een

speciale rotatieconstructie bevestigd aan een rechtgeleiding. Voor de bepaling van de

bidirectionele herhalingsnauwkeurigheid kan een speciaal hulpstuk aan de opnemer worden

bevestigd. Een servogestuurde aandrijving zorgt er voor dat de opnemer met het contactop

pervlak tegen de tastkogel van een schakelend tastsysteem wordt bewogen. Voor de

bepaling van de positie van het contactoppervlak wordt gebruik gemaakt van een meet

liniaal die aan de geleiding is bevestigd. Een translatie-eenheid, bestaande uit een rotatie

arm waaraan de rechtgeleiding. de aandrijving, en de afleeskop van de meetliniaal zijn

bevestigd, kan geroteerd worden om een horizontale as die loodrecht staat op de lengte-as

van de translatie-eenheid en om de vertikale z-as. De rotatie-eenheid die zorgt voor rotatie

om de horizontale as bestaat uit een aandrijving voor de positionering en een fixatie

inrichting. Voor rotatie om de z-as kan gebruik worden gemaakt van op de markt

verkrijgbare draaitafels. Dit onderdeel zal niet verder worden uitgewerkt. De twee rotaties

worden evenals de translatie van het contactoppervlak uitgevoerd met behulp van een

servogestuurde aandrijving.
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figuur 5.1 3-0 tekening testopstelling.
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De meetprocedure wordt door middel van het schema in figuur 5.2 toegelicht.

In figuur 5.3 is een overzicht van het besturingssysteem van de opstelling gegeven. Aan de

hand van dit overzicht en het schema in figuur 5.2 is een meetcyclus voor de bepaling van

de unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid en de pre-travel beschreven.
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Allereerst moet de gebruiker de benodigde taststift aanbrengen, het tastsysteem op het

rotatiepunt positioneren en met de rotatieconstructie de hoeken y en <p van het contactop

pervlak instellen. Vervolgens worden via de computer de besturingsparameters ingegeven.

Het magneetveld van de magneet die voor de fixatie van de translatie-eenheid zorgt, wordt

via een opdracht van de besturing geneutraliseerd zodat instelling van de hoek 13 mogelijk

is. Na positionering treedt de magneet weer in werking en fixeert de translatie-eenheid. De

aantasting van het tastsysteem kan beginnen. Na aantasting vindt afremming van de

aandrijving plaats onder invloed van het triggersignaal van het tastsysteem.

MEETPROCEDURE

unidirektionele
herhal1nes
nauwkeurigheid

ja

figuur 5.2 Meetprocedure.
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Voor de bepaling van de unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid wordt gebruik gemaakt

van het triggersignaal van het tastsysteem om de meetliniaal uit te lezen. Het triggersig

naal is geschikt gemaakt voor de interface-kaart. Zodra tijdens het aantasten. de interface

kaart een signaal ontvangt van het tastsysteem worden de tellers vastgezet (zie paragraaf

5.2.5). waama de interface-kaart en de bijbehorende software ervoor zorgen dat de

meetwaarden worden opgeslagen. Het aantasten van het tastsysteem wordt meerdere malen

herhaald.

De pre-travel kan op twee manieren bepaald worden. Bij de eerste manier wordt gebruik

gemaakt van de meetliniaal. Het signaal. afkomstig van de piezo-elektrische opnemer. is

geschikt gemaakt voor de interface-kaart van de meetliniaal. Allereerst wordt nu de piezo

elektrische opnemer aangetast. Op het moment van aantasten. zorgt het signaal van de

opnemer ervoor dat de tellers worden vastgezet waama de interface-kaart en de bijbeho

rende software er voor zorgen dat de meetwaarden worden opgeslagen. Door deze meting

te herhalen. kan een goede uitspraak worden gedaan over de positie van het contactvlak bij

daadwerkelijk contact. Vervolgens zal nu niet het signaal van de piezo-elektrische opnemer

maar het triggersignaal gebruikt worden om de liniaal uit te lezen. Er wordt nu weer

herhaaldelijk aangetast zodat een goede uitspraak kan worden gedaan over de positie van

het contactvlak op het moment van schakelen. Vit de verschillende waarden verkregen bij

gebruik van de piezo-elektrische opnemer en het tastsysteem voor de positiebepaling kan

de pre-travel worden bepaald. Aangezien voor de interface-kaart een minimale tijd tussen

het verkrijgen van twee exteme signalen van 40 ~ moet gelden (zie paragraaf 5.2.5). kan

afhankelijk van de aantastsnelheid de pre-travel pas vanaf een bepaalde waarde gemeten

worden. Dit betekent dat indien men in een meting zowel het signaal van de piezo

elektrische opnemer als van het tastsysteem wit gebruiken voor de aflezing van de

meetliniaal. dit aIleen gerechtvaardigd is voor lage aantastsnelheden bij hoge pre-travel.
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figuur 5.3 Overzicht van twee meetopstellingen waamlee de afwijkingen van een tastsysteem kunnen worden bepaald.

Bij de tweede manier wordt gebruik gemaakt van een geheugenoscilloscoop. Deze

oscilloscoop kan het signaal van het tastsysteem en het signaal van de piezo-versterker in

een geheugen opslaan waama de signalen grafisch met elkaar vergeleken kunnen worden

en naar de computer of plotter worden gestuurd voor verdere verwerking. Met behulp van

de bekende tijdbasis en de ingestelde aantastsnelheid kan net als de meting uit bijlage 6 de

pre-travel worden bepaald. Met de oscilloscoop kan eveneens de opbouw van de contact

kracht bestudeerd worden voor de bepaling van de meetkracht.
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5.3 Translatie-eenheid

De translatie-eenheid bestaat uit een rotatie-ann waaraan de rechtgeleiding, de overbren

ging, de motor, en de afleeskop van de meetliniaal zijn bevestigd. Aan de rechtgeleiding

zijn een meetliniaal en een krachtopnemer bevestigd. In deze paragraaf zuBen de verschil

lende onderdelen van de translatie-eenheid worden besproken. De motor komt in paragraaf

5.5 aan bod.

5.3.1 Geleiding

Aan de geleiding worden de volgende eisen gesteld:

de geleiding moet zowel in het horizontale als in het verticale vlak kunnen werken;

de massa van het te bewegen gedeelte moet zo klein mogelijk zijn in verband met

het dynamische gedrag en het benodigde motorvermogen;

stijfheid in geleidingsrichting veel kleiner dan de overige stijfheden geleiding;

de geleiding moet compact zijn (de totale testopstelling moet handzaam en ook

onder de kleinere meetmachines te plaatsen zijn);

op de geleiding moeten een meetsysteem, een opnemer met een gedefinieerd

oppervlak en een rotatieconstructie voor de opnemer geplaatst kunnen worden;

een slag van ± 5 mm moet mogelijk zijn (bereik 10 mm);

geometrie-afwijkingen van de geleiding mogen geen invloed hebben op de meet

nauwkeurigheid (hierover straks meer).

zeer lage wrijving dus lage aandrijfkrachten

zeer nauwkeurig

perslucht en conditioneringsapparatuur noodzakelijk

vuilgevoelig

*
*
*

nadelen:

Voor deze constructie komen de volgende geleidingen in aanmerking:

aerostatische geleiding

voordelen: *

* duur;
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rolgeleiding

voordelen:

nadelen:

bladveergeleiding

voordelen:

nadelen:

*
*
*
*

*

*

*
*

*
*
*
*
*

geringe wrijving

spelingsvrij te maken door voorspanning

vuilgevoelig

belastbaarheid minder dan bij aerostatische geleiding

(Hertze contactspanning)

trillingen worden gegenereerd door afwijkingen in de

lagering van de rollen en het contactoppervlak

bij kleine slag vermoeiing contactoppervlak;

spelingsvrij

hoge stijfheid in niet-bewegingsrichting

(beide voordelen zorgen voor een goed reproduceerba

re beweging)

geringe massa

praktisch onderhoud en slijtage vrij

relatief goedkoop en vrij eenvoudig te fabriceren

slechts kleine slag mogelijk, maximaal ± 10 mm [7']

in vervormde toestand is er steeds een exteme kracht

nodig voor het krachtenevenwicht

* er kan vermoeiing optreden bij onjuiste dimensione

ring en materiaalkeuze.

Gekozen is voor een bladveergeleiding aangezien deze oplossing bij een kleine slag het

meest voor de hand ligt, gezien de voordelen ten opzichte van de andere twee mogelijkhe

den.

In figuur 5.4 is de gekozen bladveergeleiding te zien. De geleiding is opgebouwd uit een

stijf aluminium middengedeelte en vijf omgevouwen bladveren. Deze vijf bladveren leggen

vijf vrijheidsgraden vast zodat alleen nog maar beweging in x-richting mogelijk is. Het

voordeel van deze constructie is dat ze statisch bepaald, spanningsvrij, stijf in radiale

-43-



richting en hysteresevrij [12].

omgevouwen
bladveer 2

omgevouwen
bladveer 3

aluminium
middengedeelle

omgevouwen
bladveer 1,,--_----"

bevesliging
aan de
referentie

i l-.J
! 'I ! I

; )J !~

---\ c-i -~ '-\~il',--,----_/---.-> ~~~~;~~~en
omgevouwen\ , y~ ...../~
b~acveer 4 \''--) _

figuur 5.4 B1adveergeleiding.

Voorwaarde voor het goed functioneren van deze geleiding:

de maximaal optredende buigspanning mag de toelaatbare buigspanning niet

overschrijden;

de vouwlijn van de bladveren moet een zo klein mogelijke radius hebben en een

hoek van 90° maken. Twee praktische oplossingen:

* met behulp van een stijf hoekverbindingsstuk worden twee bladveren onder

een hoek van 90° stijf met elkaar verbonden.

* een bladveer wordt zo scherp mogelijk 90° gebogen. Door versteviging zal

een stijve hoek ontstaan;

Er is gekozen voor de eerste oplossing aangezien deze oplossing in de praktijk

goede resultaten oplevert;

de bevestiging aan de referentie moet correct worden gerealiseerd. Bij deze
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geleiding kan dit op twee manieren:

* het stijve middengedeelte wordt bevestigd aan de referentie;

* het buitenste gedeelte wordt bevestigd aan de referentie (het gearceerde

gedeelte in figuur 5.4);

Gekozen wordt voor de laatste oplossing aangezien in dit geval de construetie meer

compact wordt. In figuur 5.5 is te zien dat de bladveergeleiding bevestigd wordt

aan een ring. Deze ring wordt op zijn beurt weer bevestigd aan de stijve rotatie-

arm.

A

I
---------1----,

I
bevestigingsring

Doorsnede A-A

figuur 5.5 Bevestiging bladveergeleiding aan de referentie.

De geometrische afwijkingen van de geleiding (bijlage 7) kunnen een rol spelen. Indien de

meetopstelling voldoet aan het Abbe-principe, dat wi! zeggen dat de meetas en de objectas

in elkaars verlengde liggen, dan is de invloed van geometrische afwijkingen verwaarloos

baar. Er moet altijd gestreefd worden dat een meetopstelling voldoet aan het Abbe

principe.

Het is moeilijk om bij dit type geleiding een kwantitatieve uitspraak te doen over de

eventueel optredende geometrische afwijkingen. De mate waarin de beweging van de

geleiding de beweging langs een rechte Hjn benadert, hangt sterk af van de nauwkeurig

heid waarmee de bladveren zijn gedimensioneerd en de bevestiging van de bladveren aan

de referentie. Bij goede dimensionering en bevestiging zal deze bladveergeleiding de

beweging langs een rechte lijn zeer goed benaderen.
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De geometrische afwijking die de grootste invloed kan hebben op de nauwkeurigheid is

voor deze constructie de rotatie om de y-as bij beweging in x-richting, de Ryx. Aangezien

de maximaal optredende waarde van deze afwijking door een nauwkeurige dimensionering

zeer klein zal zijn over de totale slag, de afwijking een geleidelijk verloop vertoont over

de totale slag, de afwijking slechts van invloed is over een zeer klein bereik (afgelegde

weg tussen daadwerkelijk aantasten en schakelen/meten is kleiner dan 400 Ilffi) en de

meetopstelling het Abbe-principe benadert (de meetas van de opstelling ligt ongeveer 10

mm boven de objectas) mag geconc1udeerd worden dat de invloed van geometrische

afwijkingen in de bladveergeleiding te verwaarlozen is.

In bijlage 8 zijn de relevante berekeningen ten aanzien van de buigspanning en de stijfheid

verwerkt.

5.3.2 Overbrenging tussen de servomotor en de bladveergeleiding

De mogelijke overbrengingen voor deze testopstelling zlJn beoordeeld op stijfheid,

compactheid en spelingsvrijheid.

Voor deze constructie komen de volgende overbrengingen in aanmerking:

Wrijvingswieloverbrenging

voordelen: *
*
*
*
*

nadelen: *
*

stijf

spelingsvrij

compact

lage slijtage

betrekkelijk eenvoudige constructie

vuilgevoelig

scheefstand van het wiel ten opzichte van de rolrich

ting kan leiden tot axiale slip, die weer slijtage
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tot gevolg heeft (spoorprobleem)

* kruip in het contactvlak onder invloed van de belas

ting [12].

* spelingsvrij

* praktisch geen hysterese

* geen slijtage

* geschikt voor grote verplaatsingen

* minder stijf dan een wrijvingswieloverbrenging en

afhankelijk van de toegepaste staalband

* minder compact uit te voeren

* kruip

* vuilgevoelig

nadelen:

Staalbandoverbrenging

voordelen:

Gekozen wordt voor de wrijvingswieloverbrenging in verband met het goede dynamische

gedrag. Kruip heeft geen invloed op de metingen aangezien de positiemeting van de

taststiftkogel na de overbrenging bij de geleiding plaatsvindt.

In figuur 5.6 is het bovenaanzicht en een zijaanzicht van de overbrenging te zien. Een

aandrijfrol is aan de motoras bevestigd. Met twee aandrukrollen wordt de aandrijfrol tegen

een wrijvingswiel gedrukt, zodat de aandrijfrol statisch bepaald het wrijvingswiel kan

aandrijven. Het wrijvingswiel bestaat uit twee trappen. De onderste trap wordt met een

aandrukrol tegen een rechthoekige pin gedrukt. De lagering van het wrijvingswiel moet,

om de stijfheid van de overbrenging te waarborgen zowel axiaal als radiaal spelingsvrij

worden gemaakt door middel van voorspanning.

Elastische schamieren worden gebruikt in combinatie met twee instelschroeven om de

contactkracht in te stellen tussen wrijvingsrol-wrijvingswiel en wrijvingswiel-pin.

Om axiale slip tussen wrijvingsrol-wrijvingswiel te voorkomen worden de twee aluminium
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behuizingsplaten gezamenlijk geboord, geruimd en van gatschamieren voorzien.

aandrijf 01

wrijving wiel

I ' bladveergeleid ng
I

Ilvier i
>, I L
""! bevestiging inslelschroeven

koelrib

lagering I
wrijvingswiel

figuur 5.6 Bovenaanzicht. Zijaanzicht.

De pin wordt zodanig aan de geleiding bevestigd dat op het moment van instellen van de

contactkracht de pin nog kan roteren om zijn lengte-as. Hiema kan de pin ten opzichte van

de geleiding gefixeerd worden. Bovenstaande wordt gerealiseerd door de pin aan het einde

van schroefdraad te voorzien, deze in de geleiding te schroeven en uiteindelijk te fixeren

met behulp van een moer met borgring.

De lengte-as van de geleiding moet loodrecht staan op de rotatie-as van het wrijvingswiel

aangezien hier anders ook axiale slip optreedt. Een beperkte scheefstand is echter

toegelaten voordat totaal slippen optreedt. De maximale scheefstand die wordt toegelaten

wordt gedefinieerd als 8kritisch en mag 6,2 boogminuten bedragen (bijlage 10).

Bijlage 9 bevat de berekening van de overbrengverhouding. De berekeningen van de

stijfheden van de gatschamieren en de Hertze contactspanningen worden behandeld in

respectievelijk bijlage 11 en bijlage 12. De Iagerberekeningen zijn te vinden in bijlage 21.

5.3.3 Contactregistratie

Het registreren van daadwerkelijk contact kan op verscheidene manieren gebeuren. Zo kan

bijvoorbeeld de elektrische weerstandsverandering van een rekstrook ten gevolge van

mechanische belasting gemeten worden. Een andere mogelijkheid is het meten van de
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opgewekte lading in een pH~zo-elektrisch element ten gevolge van een mechanische

belasting.

Gekozen wordt voor het gebruik van een opnemer waarin piezo-elektrische elementen zijn

verwerkt. Deze keuze is gemaakt om een aantal redenen:

hoge gevoeligheid in vergelijking met andere typen opnemer;

hoge reproduceerbaarheid;

hoge stabiliteit;

hoge stijfheid en kleine massa;

groot meetbereik, opnemer zal dus niet gauw overbelast worden;

groot temperatuursbereik;

ongevoeligheid voor straling en magnetische en elektrische velden.

Een nadeel van piezo-elektrische opnemers is dat statische metingen niet mogelijk zijn ten

gevolge van het weglekken van lading. Voor het meten van dynamische en quasi-statische

processen zijn deze opnemers echter zeer geschikt. De gekozen piezo-elektrische opnemer

registreert de contactkracht die op de opnemer werkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

een ladingsversterker. De ladingsversterker zet de lading die is opgewekt in een piezo

elektrisch element om in een spanning. Deze spanning is een maat voor de mechanische

belasting op het piezo-elektrische element.

Bij het toepassen van een piezo-elektrische opnemer in de testopstelling moet op een

aantal zaken gelet worden:

1) de aanspreekwaarde van de opnemer;

2) de stijfheid van de opnemer;

3) de tijdconstanten van de ladingsversterker;

4) de looptijd die optreedt in de elektronika;

5) de gevoeligheid van de opnemer voor versnellingen.

Ad 1 aanspreekwaarde.

De aanspreekwaarde is een maat voor de kleinste verandering van de contactkracht, die
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een meetbare verandering van het uitgangssignaal veroorzaakt. De aanspreekwaarde van de

opnemer bedraagt 1 mN zodat zeer kleine krachtsveranderingen gemeten kunnen worden.

Ad 2 stijfheid.

De stijfheid van de opnemer bedraagt '" 40 N/~. Bij een maximale meetkracht van 0,2 N

treedt een invering op van 0,005 ~. De invloed van deze invering zal besproken worden

in paragraaf 5.8.

Ad 3 tijdconstanten.

Doordat de elektrische lading van de piezo-elektrische elementen wordt opgeslagen in de

ladingsversterker met behulp van condensatoren en deze condensatoren niet een oneindig

grote isolatieweerstand hebben, zal er lading weglekken waardoor de condensatoren zich

zullen ontladen. Een belangrijk begrip is de tijdkonstante 't van de kondensator. 't is het

tijdstip waarop 63% van de lading is weggelekt [22]. Afhankelijk van de isolatieweerstand

en de capaciteit van de condensatoren, kan de tijdconstante 't betnvloed worden. De

ladingsversterker biedt de mogelijkheid te kiezen uit drie tijdconstanten. Indien de meettijd

bekend is, kan de tijdconstante ingesteld worden. Het instellen van een grote tijdconstante

biedt de mogelijkheid quasi-statische processen te bestuderen. Een nadeel van een grote

tijdconstante is dat de meetspanning wordt gereduceerd, waardoor de signaal-ruisverhou

ding verslechtert. Voor de bepaling van de pre-travel is het begin van de krachtopbouw

van belang. Hiervoor kan de kleinst instelbare tjjdconstante worden gekozen. Wanneer de

totale krachtopbouw bestudeerd wordt, bijvoorbeeld voor de bepaling van de meetkracht,

dan moet de globale meettijd bepaald worden om de juiste tijdconstante in te stellen.

Ad 4 looptijd.

Door de looptijd van de elektronica in de ladingsversterker is het uitgangssignaal ten

opzichte van het ingangssignaal in fase verschoven. Bij hogere aantastsnelheden ontstaat

een looptijdfout. Daadwerkelijk contact lijkt hierdoor later plaats te vinden. Door nu het
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moment van daadwerkelijk contact te bepalen bij lage aantastsnelheid (kleiner dan 3

mm/s) zal de looptijdfout, veroorzaakt door de elektronica van de ladingsversterker,

verwaarloosbaar zijn.

Ad 5 gevoeligheid voor versnellingen.

Het is mogelijk dat krachtregistratie plaatsvindt indien de opnemer bij beweging onderhe

vig is aan versnellingen. Bij de gekozen opnemer heeft de fabrikant geen versnellingsge

voeligheid opgegeven. De versnellingsgevoeligheid van een opnemer met een hogere

gevoeligheid dan de gekozen opnemer bedraagt '" 0,03 N/g. Bij een versnelling van 312,5

m/s2 wordt in dit geval een kracht geregistreerd kleiner dan 1 mN. De versnellingsgevoe

ligheid van de gekozen opnemer zal niet hoger zijn dan 0,03 N/g. Hieruit kan geconc1u

deerd worden dat de kracht ten gevolge van de optredende versnelling onder de aanspreek

waarde ligt en geen invloed zal hebben op de metingen.

Bijlage 13 bevat de specificaties van de piezo-elektrische opnemer en de ladingsversterker.
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5.3.4 Rotatieconstructie opnemer

am de invloed van schuine aantasting te bestuderen, is een concept van een rotatiecon

structie ontwikkeld. Deze rotatieconstructie is in staat de opnemer te laten roteren om een

vertikale en horizontale as voor de instelling van de hoek 'Y en <po In figuur 5.7 is de

rotatieconstructie te zien.

De rotatieconstructie is opgebouwd uit twee cirkelsegmenten.

Cirkelsegment 1 (1) is bevestigd aan de onderkant van het stijve middengedeelte van de

bladveergeleiding. Dit cirkelsegment bestaat uit een geleiding waarin zich een glijschoen

(2) bevindt. Met deze glijschoen wordt cirkelsegment 2 (3) gefixeerd. Cirkelsegment 2

voert met behulp van de geleiding van cirkelsegment 1 een rotatiebeweging uit om het

rotatiepunt (4). De geleiding vindt plaats met behulp van twee pinnen (5) die zijn

vastgemaakt aan de bovenkant van cirkelsegment 2. Een sprietveer (6) die eveneens is

bevestigd aan de bovenkant van cirkelsegment 2 zorgt ervoor dat de twee pinnen tegen de

geleiding worden aangedrukt. Spelingsvrije positionering is nu mogelijk. Nadat gepositio

neerd is, wordt moer (7) aangedraaid, zodat cirkelsegment 2 gefixeerd wordt ten opzichte

van cirkelsegment l.

am microslip ter plekke van de inklemming te vermijden, moet cirkelsegment 2 op

gedefinieerde wijze tegen cirkelsegment 1 geklemd worden. Dit betekent dat de contact

vlakken zodanig gedimensioneerd moeten worden dat de optredende vlaktedruk gelijkma

tig verdeeld en hoog is. Door gebruik te maken van een driepuntsoplegging met behulp

van kogeltjes (8) en een speciale tussenring (9) zal de inklemming op gedefinieerde wijze

plaatsvinden.

Cirkelsegment 2 bestaat uit twee armen waarin geleidingsbanen (10) zijn aangebracht.

Tussen de twee armen bevindt zich een middenstuk (11) waaraan drie pinnen (12) zijn

bevestigd. Bij beweging van het middenstuk zorgen twee sprietveren (13), die zijn

bevestigd aan het middenstuk, ervoor dat de pinnen tegen de geleiding worden aangedrukt.

Rotatie van het middenstuk ten opzichte van cirkelsegment 2 is niet mogelijk en het

middenstuk zal enkel een rotatiebeweging kunnen uitvoeren om het rotatiepunt. Na

positionering wordt het middenstuk ten opzichte van het cirkelsegment 2 door middel van

moeren (14) gefixeerd.
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Tijdens herhalingsmetingen is het niet wenselijk dat eventueel optredende microslip

invloed heeft op de nauwkeurigheid van de uitgevoerde metingen. Om deze reden moet de

inklemming van het middenstuk evenals de inklemming van cirkelsegment 2 op gedefi

nieerde wijze plaatsvinden. Door aan beide zijden van het middenstuk een driepuntsopleg

ging te realiseren en tussen de moeren en de armen speciale tussenringen te plaatsen met

een klein oppervlak zal de inklemming op gedefinieerde wijze plaatsvinden.

Op beide cirkelsegmenten wordt een hoekverdeling aangebracht. Zowel cirkelsegment 2

als het middenstuk moet kunnen worden gepositioneerd met een onnauwkeurigheid van ±

0,5°. Het bereik van cirkelsegment 2 bedraagt ± 50° terwijl het bereik van het middenstuk

loopt van - 10° tot + 50°.

De opnemer (15) wordt in het middenstuk geschroefd waama het contactoppervlak (16)

kan worden aangebracht. Voor de bepaling van de bi-directionele herhalingsnauwkeurig

heid kan gebruik worden gemaakt van een speciaal hulpstuk. Dit speciale hulpstuk bevat

een tweede contactoppervlak (17) dat evenwijdig moet liggen aan het eerste oppervlak.

Voor een nauwkeurige bepaling van de bi-directionele herhalingsnauwkeurigheid moet de

evenwijdigheidstolerantie tussen beide oppervlakken niet te groot zijn. Een tolerantiezone

tussen 0,01 en 0,1 mm moet haalbaar zijn.

Bij bevestiging wordt een gedeelte van het hulpstuk over het middenstuk geschoven,

waama het hulpstuk op het middenstuk wordt geschroefd en vastgezet met een moer (18)

en borgring (19). Het eerste gedeelte van de verbinding hulpstuk/middenstuk bestaat uit

een nauwkeurige schuifpassing, die zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van beide

constructie-onderdelen. De moer en het schroefdraad zorgen vervolgens voor de fixatie.

Bijlage 14 bevat de stijfheidsberekening van de rotatieconstructie, welke bij de bespreking

van het dynamische gedrag van belang is.
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figuur 5.7 Rotatieconstructie opnemer.
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5.3.5 ~eetsysteem

Het meetsysteem dat in de testopstelling ingebouwd wordt, moet een hoge nauwkeurigheid

en resolutie bezitten over een relatief groot meetbereik.

Wanneer gekeken wordt welk type meetsysteem toegepast kan worden, dan blijkt het

gebruik van een laserinterferometer niet een geschikte oplossing, aangezien de testopstel

ling met het meetsysteem ruimtelijk gepositioneerd moet worden ten opzichte van het

tastsysteem. Een bijkomend nadeel van het gebruik van een laserrneetsysteem is dat de

nauwkeurigheid sterk afhangt van de brekingsindex van het omringende medium, welke

weer wordt belnvloed door de temperatuur, de omgevingsdruk en de luchtvochtigheid.

Een meetsysteem dat voor deze opstelling geschikt is, is het opto-elektronische meetsys

teem. Het opto-elektronische meetsysteem zoals het in deze paragraaf zal worden

beschreven, is een incrementeel open lengtemeetsysteem. Dit meetsysteem is in staat door

middel van interferentiele aftasting zeer nauwkeurig en met hoge resolutie lengte te meten.

Het principe van interferentiele aftasting is gebaseerd op het uitlezen van door roosters

opgewekte interferentiepatronen [23]. Door middel van elektronische interpolatie van de

door interferentie verkregen signalen is een zeer hoge resolutie haalbaar.

De nauwkeurigheid van het opto-elektronische meetsysteem wordt bepaald door de

nauwkeurigheid van de liniaal zelf, eventuele geometrie-afwijkingen van de geleiding en

de interpolatienauwkeurigheid van de bijbehorende elektronica. Aangezien de fouten die

optreden bij het uitlezen van de liniaal en de elektronische interpolatie afhankelijk zijn van

de wijze waarop het meetsysteem is bevestigd, wordt door de fabrikant van het meetsys

teem slechts de nauwkeurigheid van de liniaal zelf gespecificeerd. Aangezien de liniaal

wordt bevestigd aan een zeer nauwkeurige geleiding en bij inbouw de afleeskop binnen de

voorgeschreven toleranties ten opzichte van de liniaal wordt gemonteerd, zal de werkelijke

nauwkeurigheid van het opto-elektronische meetsysteem nagenoeg niet afwijken van de

nauwkeurigheid van de liniaal. De onnauwkeurigheid van dit opto-elektronische meetsys

teem ligt afhankelijk van het gekozen systeem tussen ± 0,1 en ± 2 f.Ull, terwijl een

resolutie van 1 nm haalbaar is.
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Wanneer de maatafwijking over de totale meetlengte van de liniaal wordt bekeken, dan

blijkt deze maatafwijking bij benadering een lineair verloop te hebben (zie figuur 5.8). Bij

elk meetsysteem levert de fabrikant een kalibratiegrafiek. Het is in principe mogelijk om

aan de hand van deze grafiek softwarematig te corrigeren voor de optredende maatafwij

kingen. Het toe te passen meetsysteem heeft een nauwkeurigheid van ± 0,2 IJlll over

20mm meetlengte. Uitgaande van het bij benadering lineaire verloop van de optredende

maatafwijkingen en het kleine bereik waarin de maatafwijkingen invloed hebben op het

meetresultaat (de weg tussen daadwerkelijk aantasten een schakelen is kleiner dan 400

1Jlll), zal de maximaal optredende maatafwijking binnen dit bereik kleiner zijn dan 0,02

1Jlll·

Lmear devlaCton F

2 In 11m

-1

-2

figuur 5.8 Nauwkeurigheid van de meetliniaal.

Een speciale interface-kaart die geplaatst wordt in de computer zorgt ervoor dat de

signalen afkomstig van de afleeskop van de liniaal worden versterkt, gei'nterpoleerd en

gedigitaliseerd waarna de ingebouwde teller-elektronica er voor zorgt dat de positie van de

liniaal ten opzichte van de afleeskop wordt uitgelezen. Met behulp van een extern signaal

is het mogelijk de tellerstand vast te zetten in een buffer. Dit betekent dat de positie van

de meetliniaal ten opzichte van de afleeskop wordt bepaald op het moment dat het

tastsysteem of de piezo-elektrische opnemer een signaal genereert en wordt opgeslagen in

een buffer. Door de elektronica treedt een looptijd op in de kaart tussen tussen het

ontvangen van een triggersignaal en het vastzetten van de tellerstand in een buffer. Deze

looptijd veroorzaakt afwijkingen. In bijlage 15 wordt deze looptijd vermeld. De invloed

van de afwijking tengevolge van de looptijd wordt in paragraaf 5.8 besproken.
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De uitleesnauwkeurigheid van het meetsysteem bedraagt 2 1lll1. Met de interface-kaart is

het mogelijk door middel van 200-voudige elektronische interpolatie een resolutie van het

meetsysteem te behalen van 0,01 1lll1. Doordat de interpolatie-waarde instelbaar is, kan ook

voor een lagere resolutie gekozen worden.

De maximaal toelaatbare bewegingssnelheid van de liniaal ten opzichte van de afleeskop

hangt af van de uitleesnauwkeurigheid van de liniaal en de frequentie van het aftastsignaal

van de liniaal. Deze maximaal toelaatbare bewegingssnelheid bedraagt minimaal 50 en

maximaal 100 mm/s. Dit betekent dat het meetsysteem in ieder geval nog goed functio

neert tot de maximaIe aantastsnelheid van 50 mm/s.

De meetliniaal is gemaakt van een glaskeramiek met een extreem lage lineaire uitzettings

coefficient. Uitzetting ten gevolge van een temperatuursverandering is hierdoor verwaar

loosbaar.

In bijlage 15 worden de specificaties van het meetsysteem en de interface-kaart gegeven.

De bevestiging van de meetliniaal en de afleeskop aan de constructie is in figuur 5.9

schematisch weergegeven. In verband met het verschil tussen de uitzettingscoefficient van

de liniaal en het middengedeelte van de bladveergeleiding moet de liniaal zodanig

bevestigd worden aan het middengedeelte dat er geen spanningen zullen optreden ten

gevolge van uitzetting. In paragraaf 5.7 wordt het thermische gedrag van de constructie

besproken.
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figuur 5.9 Bevestiging meetliniaal en afJeeskop aan de constructie_

5.4 Rotatie-eenheid

De rotatie-eenheid die zorgt voor de instelling van de hoek ~ bestaat uit een aandrijving

voor de positionering en een fixatie-inrichting. Beide onderdelen zuBen in deze paragraaf

besproken worden.

5.4.1 Positionering

De rotatie van de translatie-eenheid om de horizontale as voor de instelling van de hoek ~

vindt plaats met behulp van servo-besturing. In figuur 5.10 en 5.11 is te zien hoe de

positionering wordt uitgevoerd. Een servomotor (paragraaf 5.5) met reduktiekast is door
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middel van een flexibele rotatiestijve koppeling aan rotatie-as 1 verbonden. De rotatie-as 1

en 2 worden via een lagering aan het frame bevestigd. Ze zijn stijf verbonden aan de

rotatie-arm van de translatie-eenheid. De lagers moeten zodanig worden bevestigd en

voorgespannen dat een stijve, spelingsvrije verbinding tot stand komt en de translatie

eenheid enkel de gewenste rotatiebeweging kan uitvoeren.

Een positioneernauwkeurigheid van ± 0.5° moet worden gerealiseerd met de bovenge

noemde constructie. De positioneemauwkeurigheid hoeft niet aan hogere eisen te voldoen

omdat het niet noodzakelijk is de richtingsafhankelijkheid met een grotere nauwkeurigheid

te bepalen. De parameters die de positioneemauwkeurigheid beinvloeden zijn:

stapgrootte van de motor;

overbrengingsverhouding;

speling in de reduktiekast;

torsiestijfheid rotatie-as .

Voor de gekozen overbrengingsverhouding en de stapgrootte van de motor blijkt de

gewenste positioneemauwkeurigheid ruimschoots haalbaar.

De speling van de reduktiekast wordt weggedrukt onder invloed van het zwaartekracht van

de translatie-eenheid in het bereik van 10°< 13 < -90° en beinvloedt de nauwkeurigheid dus

niet. Door een juiste keuze van de asdiameter zal de hoekverdraaiing van de translatie

eenheid door torsie van rotatie-as voldoende klein zijn om de gewenste positioneernauw

keurigheid te halen.

In bijlage 16 wordt bovenstaande beschreven.
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figuur 5.11 Aandrijving voor positionering.
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5.4.2 Fixatie

Wanneer de translatie-eenheid eenmaal goed gepositioneerd is dan moet de translatie

eenheid gefixeerd worden. De fixatie vindt plaats met een permanent-elektro-kleefmagneet.

Deze is in onbekrachtigde toestand werkzaam. Wordt de magneetbekrachtigd dan is

positionering mogelijk. In onbekrachtigde toestand fixeert de magneet een metalen schijf

die stijf bevestigd is aan de translatie-eenheid door middel van wrijving (bijlage 16). Voor

het benodigde bereik hoeft slechts een deel van de schijf te worden gebruikt. Er is tach

gebruik gemaakt van een gehele schijf om het zwaartekrachtsmoment niet ongunstig te

bei"nvloeden. Tevens kan de translatie-eenheid zodanig geroteerd worden dat de rotatie

constructie van de krachtopnemer gemakkelijk ingesteld kan worden.

De fixatie zorgt ervoor dat bij de ingestelde positie het systeem niet alleen statisch maar

ook dynamisch stijf is. Dit wi! zeggen dat de fixatie een goed dynamisch gedrag moet

waarborgen (paragraaf 5.6.2). De fixatie van de translatie-eenheid moet zodanig zijn dat er

geen warmtedissipatie optreedt tijdens deze fixatie. In paragraaf 5.7 wordt de invloed van

het thermische gedrag van de magneet besproken. In figuur 5.10 en 5.12 is de fixatie

inrichting weergegeven.

Voor de positionering en fixering van de rotatie om de vertikale as voor instelling van de

hoek a kan gebruik worden gemaakt van op de markt verkrijgbare draaitafels. Dit gedeelte

wordt hier niet verder uitgewerkt.
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5.5 Servomotoren en -besturing

Een servosysteem is een systeem dat een voorgeschreven variabele als functie van de tijd

zo goed mogelijk voIgt [14]. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van servomotoren en

een servobesturing. In het totaal zijn voor de aandrijvingen van de verschillende servosub

systemen van de testopstelling drie vermogensornzetters nodig. Geschikte vermogensom

zetters zijn in dit geval de gelijkstroommotor en de stappenmotor.

Stappenmotoren worden toegepast in systemen waar zeer nauwkeurige positionering

gewenst is. Gelijkstroommotoren worden gebruikt in systemen waar zeer nauwkeurig een

voorgeschreven bewegingspatroon dient te worden uitgevoerd, dus waar een goed

dynamisch gedrag noodzakelijk is. Tevens is de gelijkstroommotor geschikt voor zeer

nauwkeurige positionering.

Enkele nadelen van stappenmotoren ten opzicht van gelijkstroommotoren zijn de grotere

afmetingen, de grotere warmtedissipatie tijdens bedrijf en de warmtedissipatie indien de

motor in rust een stabiele positie moet behouden. Aangezien voor de aandrijving van de

translatie-eenheid een goed dynamisch gedrag gewenst is, de motor compact en licht moet

zijn en de warmtedissipatie geminimaliseerd dient te worden, is de gelijkstroommotor voor

deze aandrijving de beste oplossing. Voor de besturing zijn besturingskaarten verkrijgbaar

die meerdere motoren gelijktijdig kunnen besturen. Deze kaarten zijn echter slechts

geschikt voor het besturen van enkele stappenmotoren of enkele gelijkstroommotoren

gezien de verschillen tussen de besturing van beide typen motoren. Om bovenstaande

redenen wordt gekozen voor het gebruik van drie gelijkstroommotoren die worden

aangestuurd door een besturingskaart die in de computer wordt geplaatst.

De besturing van de toegepaste gelijkstroommotoren is gesloten, dat wit zeggen dat door

middel van positie- en snelheidsterugkoppeling van het uitgangssignaal een nauwkeurige

positionering mogelijk is. Het snelheidssignaal wordt in dit geval verkregen door numeriek

differentieren van het gemeten positiesignaal, aangezien enkel gebruik wordt gemaakt van

een positie-opnemer en niet van een tacho-generator.
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In figuur 5.13 is het servosysteem van de translatie-eenheid gemodelleerd (in paragraaf 5.6

wordt dit model meer uitgebreid behandeld). Twee belangrijke parameters zijn in dit

model weergegeven, namelijk de servostijfheid ks en de servodemping gs. De servostijf

heid geeft de versterking in de positielus weer terwijl de servodemping staat voor de

versterking in de snelheidslus (figuur 5.14).

- - -I
-~- ,Wv cp

figuur 5.13 Servosysteem translatie-
eenheid.

Voor het model geldt de volgende overdrachtsfunctie:

(5.5.1)

Hierin is J de massatraagheid van het servosysteem , <Pw de werkelijke hoekverdraaiing

van de motoras en <PG de gewenste hoekverdraaiing van de motoras.

De keuze van ks wordt bepaald door het gewenste dynamische gedrag van het servosys

teem. gs is zodanig in te stellen dat een stabiel servosysteem ontstaat. In literatuur [14]

wordt bij beschouwingen over de stabiliteit van het servosysteem gebruik gemaakt van de

term relatieve demping ~. Voor het model in figuur 5.13 geldt dat:

(5.5.2)

Vit paragraaf 5.6 blijkt dat het beschreven model een tweede orde model is. Voor een

tweede orde model geldt dat het servosysteem optimaal stabiel is indien ~ =0,6.
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figuur 5.14 Regelkring servosysteem.

In bovenstaande figuur staat k voor de proportionele regelaar en ~ voor·de proportionali

teitsfactor.

De besturingskaart moet aan een aantal eisen voldoen:

drie servomotoren moeten aangestuurd worden;

een elektro-magneet moet aangestuurd worden;

eindschakelaars moeten aangesloten kunnen worden om de translatie-eenheid te

beveiligen tegen beschadiging;

het triggersignaal van het tastsysteem moet zorgen dat de aandrijving van de

translatie-eenheid tot stilstand komt, voordat beschadiging van het tastsysteem

optreedt. De besturingskaart moet dit triggersignaal dus kunnen verwerken;

aangezien aan de motorassen incrementele positie-opnemers bevestigd zijn, moet

voor een goede definiering van de twee hoekinstellingen van de translatie-eenheid

twee referentiepunten worden bepaald. Een referentiepunt kan worden bepaald door

middel van bijvoorbeeld een elektronische schakelaar. De besturingskaart moet het

signaal afkomstig van deze schakelaar kunnen verwerken.

In bijlage 17 worden de motoren behandeld evenals de besturingskaart die aan de boven

staande eisen voldoet.

-65-



5.6 Dynamisch gedrag

5.6.1 Bewegingspatroon

Voor een goed dynamisch volggedrag van het gedefinieerde contactoppervlak is het

wenselijk dat de ingangsfunctie sprongen vertoont in een zo hoog mogelijke afgeleide van

deze functie. Bij het ontwerpen van nokmechanismen wordt als ingangsfunctie de scheve

sinus veelvuldig toegepast. Bij deze functie treedt een sprong op in de afgeleide van de

versnellingsfunctie.

Bij servogestuurde systemen wordt de parabool als ingangsfunctie zeer vaak toegepast

aangezien geldt dat hoe lager de graad van de ingangsfuncties is, hoe sneller deze functie

berekend kan worden en hoe eenvoudiger de bijbehorende elektronica kan zijn. Alhoewel

de sprong hier in de versnelling optreedt, is het responsiegedrag beter dan bij nokmecha

nismen met eenzelfde ingangsfunctie aangezien bij servosystemen door snelheids- en

positieterugkoppeling, zuivere snelheidsafhankelijke demping kan worden gerealiseerd

[13].

Het volggedrag van het bewegende gedeelte wordt bei"nvloed door:

l.ijd I---lm2

rusl

.c
""<:

~
'"'"0-...

g:.cEl~
~ ----lml

Uitgaande slag ~I -- hoe groter deze waarde, hoe slechter het volggedrag.

Opzettijd tm -- hoe groter tm, hoe gunstiger het volggedrag.

Onder 1m wordt verstaan de tijdsduur die nodig is voor een verplaatsing tussen

twee ruststanden.

Massa -- zo klein mogelijk.

Stijfheid -- zo groot mogelijk.

figuur 5.15 Weg-tijddiagram.
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De kleinst optredende maximale uitwijking na schakelen, die optreedt bij een taststiflengte

van 10 mm en bedraagt Us = 2,4 mm.

De maximale uitgaande slag bedraagt ± 5 mm (bereik 10 mm). Een grotere slag is niet

nodig en een kleinere slag maakt de positionering van de taststiftkogel ten opzichte van

het gedefinieerde oppervlak moeilijker, evenals de keuze van een grotere 1m.

Nadat de taststiftkogel met een constante snelheid is aangetast, moet het bewegende

gedeelte afgeremd worden. Aangezien elk schakelende tastsysteem een maximaal toelaat

bare uitwijking Us na schakelen heeft, moet de remweg kleiner zijn dan Us'

Gekozen wordt voor een remweg van 2 mm. Voor de versnellingsweg wordt een grotere

waarde genomen namelijk 4 mm, dit in verband met een zo groot mogelijke tm waardoor

de maximaal optredende versnelling niet te groat is, hetgeen ook gunstig is ten aanzien

van massatraagheidsinvloeden die van belang zijn bij de motorkeuze.

In bijlage 18 worden de versnelling en de vertraging uitgerekend en wordt tevens het

bewegingspatroon grafisch toegelicht.

5.6.2 Afschatten laagste eigenfreguentie

Wanneer we kijken welke interne trillingsbronnen van de constructie van invloed zijn

tijdens het testen van een tastsysteem, dan zijn dit de servomotoren waarbij de servomotor

van de translatie-eenheid een maximale omwentelingsfrequentie f =30 Hz levert.

Omdat de frequenties van de externe bronnen die van invloed kunnen zijn de 40 Hz niet

zuBen overschrijden, kan gesteld worden dat de laagst optredende eigenfrequentie van de

constructie > 40 Hz (250 radls) moet zijn.

In bijlage 19A wordt aangetoond dat bij fixatie het frame (de gehele constructie met

uitzondering van de aandrijving en de geleiding) zodanig stijf is dat we deze star kunnen

beschouwen en dat de laagste eigenfrequentie gezocht moet worden in het bewegende

gedeelte van de translatie-eenheid (aandrijving en geleiding).
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Het bewegende gedeelte van de translatie-eenheid is te modelleren als een servosysteem en

is in figuur 5.16 weergegeven.

x

J
WTijvingswiBJ

J~l

J'
wrijvingswiel

J"ondrljrro!

Sk
~ 1

Jmolor

I ~

:::>
gereduceerd naar de
moloras

Jmolor

Jaandrijrrol

figuur 5.16 Model servosysteem van de translatie-eenheid.

In bovenstaande modellering zijn de invloed van de zwaartekracht en veerkracht werkende

op de geleiding voor de eenvoud buiten beschouwing gelaten. Tevens wordt de demping in

het bewegingsmechanisme verwaarloosd.
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Vit figuur 5.16 blijkt dat voor de eigenfrequentie van het bewegingsmechanisme, als dit

mechanisme op de plaats waar het aan de motor is gekoppeld aan de vaste wereld wordt

bevestigd, geldt:

w =1 I I
Js1 + Jwrijvingswiel +JlUlndrijjrol ~]

(5.6.1)

Voor de eigenfrequentie van het servosysteem als de motor is losgekoppeld van het

bewegingsmechanisme geldt:

(5.6.7)

Voor het geval WI >> 002 kunnen we nu om ks te bepalen, uitgaan van een 2e orde model

[14], waarbij de stijfheid van het totale systeem bepaald wordt door de stijfheid van het

servo-systeem. Voor de eigenfrequentie van dit 2e orde model geldt:

(5.6.3)

Voor we > 250 radls (40 HzO moet gelden ks > 0,05 Nm/rad (zie bijIage 19B). Vit bijlage

19B voIgt WI >> 002, dus de keuze voor het 2e orde model is gerechtvaardigd. Om de

stabiliteit van het servo-systeem te waarborgen, moet gelden voor de relatieve demping dat

~ "" 0,6 (paragraaf 5.5).

5.6.3 Achterblijven contactoppervIak ten opzichte van het meetsysteem

Aantasting vindt plaats bij constante snelheid, dus voordat de beweging is afgelopen.

Derhalve zal de relatieve plaatsfout ten gevolge van doorschieten van het gedefinieerde

oppervlak aan het einde van de beweging niet een rol spelen. De positioneemauwkeurig

heid is dus in principe niet van belang. WeI echter het achterblijven van het contactopper

vIak ten opzichte van het meetsysteem.

Hierbij van belang is de stijfheid van de constructie tussen het meetsysteem en het
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gedefinieerde oppervlak. Deze stijfheid wordt voomamelijk bepaald door de rotatiecon

structie. In bijlage 5.14 wordt de stijfheid bepaald van de rotatieconstructie in bewegings

richting in het ongunstigste geval.

Bovenstaande wordt in figuur 17 schematisch weergegeven.

Voor het model geldt de bewegingsvergelijking:

mi + ex =eh'(t)

Voor een parabolische functie geldt:

1h '(t) =_ .a . t 2

2

Wanneer we bewegingsvergelijking 5.6.4 oplossen, geldt:

(5.6.4)

(5.6.5)

x (t) =!!..- .cos(w .t) - !!..- + h '(t)
2 e 2

We We

Gegeven:

Er geldt nu:

a = 312,5*10-3 m/s2

we = 1,6*10-4 rad/s

t =0.16 s (bijlage 18)

(5.6.6)
x

F

C rolalie
conslrucUe

figuur 5.17 Massa-veersysteem rotatiecon
structie.

u(t) =x(t) -h'(t)

u(t = 0.16s) = -1,0 * 1O-4j.ll1Z

(5.6.7)
~h.(t)~ ingaande

beweging

Vit bovenstaande berekening blijkt dat U(t) verwaarloosbaar

klein is.
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to.stkogel

5.7 Thennisch gedrag

Tengevolge van temperatuursinvloeden kunnen in een constructie ongewenste vervormin

gen optreden. Deze vervormingen kunnen zowel een statisch als een dynamisch karakter

hebben. Bij een specifieke stationaire temperatuursverdeling in een constructie zal er een

vervorming ten gevolge van uitzetting ten opzichte van een referentietemperatuur zijn

opgetreden. Deze vervorming heeft een statisch karakter. Bij een instationaire tempera

tuursverdeling heeft deze vervorming een dynamisch karakter, dat wi! zeggen dat de

vervormingen ten gevolge van temperatuurseffecten varieren met de tijd.

Wanneer er gekeken wordt welke vervonningen tengevolge van temperatuursinvloeden bij

de testopstelling een rol spelen, dan geldt dat tijdens het meten voorkomen moet worden

dat er verplaatsing optreedt tussen enerzijds de liniaal en het contactoppervlak en

anderzijds de afleeskop van de liniaal en de tastkogel van het tastsysteem. In figuur 5.18

wordt bovenstaande situatie weergegeven.

r-------------------- -----
I testopsteLling~ ~ / - - - CMW

, I I

l t:::F----------tt--
'

I afleeskop I I
I I

: r------D ::'linio.al I I
I I I
I conto.ctoppervlakl I I
L ~ L ~

figuur 5.18 Schema relevante onderdelen.

Aangezien de liniaal gemaakt is van een materiaal met een extreem lage lineaire uitzet

tingscoefficient zal de nauwkeurigheid van het opto-elektronische niet temperatuursafhan

kelijk zijn (er hoeft niet gecorrigeerd te worden voor uitzetting van de liniaal).

Vit bovenstaande kan geconc1udeerd worden dat een specifieke stationaire tempera

tuursverdeling geen invloed heeft op de meetresultaten. Een instationaire temperatuursver

deling daarentegen kan weI invloed hebben op de meetresultaten. Een instationaire
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temperatuursverdeling ontstaat bijvoorbeeld bij inschakelen van een motor door opwar

ming van de motor of door plotselinge verandering van de omgevingstemperatuur.

De warmtebronnen die tijdens het meten voor vervorming in de testopstelling kunnen

zorgen, zijn: de omgeving, de servomotoren voor de aandrijving en de permanent-elektro

magneet voor de fixatie. Er zal nu in het vervolg van deze paragraaf besproken worden

wat de verwachte invloed van de warmtebronnen op de vervormingen zal zijn.

Indien er nauwkeurig gemeten moet worden, dan zuHen wat betreft de omgevingstempera

tuur stabiele condities aanwezig moeten zijn. Tastsystemen worden veelal in geconditio

neerde ruimten toegepast waar temperatuurfluctuaties gering zijn. Deze fluctuaties

verlopen in de meeste gevaHen geleidelijk. Bovendien wordt de herhalingsmeting in

relatief korte tijd verricht ten opzichte van de tijd dat de temperatuur significant verloopt.

Tevens reageert de testopstelling traag op temperatuurfluctuaties tengevolge van een hoge

thermische tijdconstante. In het geval tastsystemen getest worden in bewerkingsmachines

kunnen tijdens het testen significante temperatuurfluctuaties optreden. Het is op deze

bewerkingsmachines dan ook aHeen mogelijk nauwkeurig te meten indien redelijk stabiele

condities aanwezig zijn.

In het geval er sprake is van een thermisch instabiele omgeving dan zal niet alleen het

thermische gedrag van de testopstelling maar ook de verplaatsing van de tastkogel door

uitzetting van de geleidingsassen van de CMM (bewerkingsmachine) een rol spelen

(fig 5.18).

Zelfs indien voor de verschillende onderdelen dezelfde materialen worden gebruikt en de

liniaal gekoppeld wordt aan het contactvlak, dan nog zal tijdens de herhalingsmetingen

uitzetting van de geleidingsassen van de CMM (bewerkingsmachine) plaatsvinden en voor

afwijkingen zorgen. Bij de verdere beschouwing van het thennische gedrag van de

constructie zal uitgegaan worden van een thermisch stabiele omgeving.

De invloed van de servomotor voor de aandrijving van de rechtgeleiding op vervormingen

zal onder bepaalde condities niet verwaarloosbaar zijn. Aangezien de motor tijdens het

meten wannte dissipeert en de motor niet continue in bedrijf is, kan een instationaire
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temperatuurverdeling optreden. Wanneer er vanuit koude toestand gemeten gaat worden,

zal de invloed op de vervorming het grootst zijn. In bijlage 5.14 is voor deze situatie een

afschatting gemaakt van de afwijking die door de instationaire temperatuurverdeling wordt

veroorzaakt.

Uit de berekeningen blijkt dat de thermische tijdconstante van de motor groot is ten

opzichte van de tijden gedurende welke de motor geen warmte produceert (in de ruststan

den) tijdens de herhalingsmetingen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat indien de

motor eenmaal warm is gelopen, de optredende temperatuurfluctuaties te verwaarlozen

zijn. Bij benadering is er sprake van stationair bedrijf.

Om de invloed van vervormingen te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen:

door optimalisatie van de overbrenging is het maximaal benodigde koppel klein

gehouden, waardoor het gedissipeerde vermogen slechts enkele tienden van een

Watt bedraagt;

de motor is aan de buitenkant van de translatie-eenheid geplaatst;

door middel van koelribben wordt de warmte-overdracht naar de omgeving bevor

derd;

door middel van isolatie wordt een warmtebarriere opgeworpen tussen motor en

constructie.

De invloed van de permanent-elektro-kleefmagneet en de twee overige servomotoren is

verwaarloosbaar. De redenen hiervoor zijn:

de motoren zijn zo ver mogelijk aan de buitenkant van de constructie geplaatst;

bij de positionering is de warmtedissipatie van de motoren en de magneet hooguit

een paar Watt. Na positionering wordt er door de motoren en de magneet geen

warmte meer gedissipeerd;

de warmtestroom van de magneet zal voomamelijk via geleiding naar de fixatie

schijf worden afgevoerd waama de warmte grotendeels via convectie wordt

afgevoerd naar de omgeving. Gezien de positie van de magneet en de afscherming

van de fixatieschijf kan verwacht worden dat het effect van de warmtestroom op de

temperatuursgevoelige delen gering is;

de inschakeltijd is zeer kort in vergelijking met de tijd dat voor een bepaalde

instelling herhalingsmetingen worden uitgevoerd;
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5.8 Foutenbudget

Tijdens een willekeurige meetcyc1us wordt de positie van het contactoppervlak bepaald

met behulp van een meetliniaal. Het is voor een nauwkeurige bepaling van de afwijkingen

van het tastsysteem gewenst dat tijdens herhalingsmetingen de variaties van de positie van

het contactoppervlak bij aantasting enkel worden veroorzaakt door de afwijkingen van het

tastsysteem. In de praktijk bepaalt de onnauwkeurigheid van de testopstelling de onnauw

keurigheid waarmee de afwijkingen van het tastsysteem kunnen worden vastgesteld. De

onnauwkeurigheid van de testopstelling wordt bepaald door de afwijkingen van de

testopstelling die variaties of schijnbare variaties van de positie van het contactoppervlak

veroorzaken waardoor de afwijkingen -van het tastsysteem niet exact kunnen worden

bepaald.

Het gaat om de volgende systematische en toevallige afwijkingen:

1) looptijdfout;

2) invering contactvlak;

3) onnauwkeurigheid meetsysteem;

4) afwijkingen ten gevolge van eindige resolutie meetsysteem;

5) thermische uitzetting;

6) eerste orde afwijking door het niet voldoen aan het Abbe-principe;

7) eindige stijfheid piezo-elektrische opnemer.

Ad 1 looptijdfout.

Vit de handleiding van de interface-kaart (bijlage 15) behorende bij de meetliniaal blijkt

dat de looptijd tussen het krijgen van een extern signaal en het vastzetten van de counters

(de meetwaarde-overname) bij maximale aantastsnelheid een looptijdfout veroorzaakt

kleiner of gelijk aan 0,025 Ilffi.
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Ad 2 invering contactvlak.

De invering van het contactoppervlak voor een tastkogel met een straal van 5 mm bij een

meetkracht van 0,2 N bedraagt maximaal 0,09 fl111 (paragraaf 2.5.1).

Ad 3 onnauwkeurigheid meetsysteem.

De meetliniaal heeft over zijn totale lengte van 20 mm een onnauwkeurigheid van ± 0,2

fl111 (bijlage 15). Deze onnauwkeurigheid speelt een rol indien de pre-travel moet worden

bepaald. Voor deze bepaling wordt er echter slechts gemeten over een klein bereik « 400

fl111). De onnauwkeurigheid over dit bereik zal lager liggen dan 0,02 fl111.

Ad 4 resolutie meetsysteem.

De resolutie van het meetsysteem bedraagt maximaal 0,01 fl111 (paragraaf 5.3.5).

Ad 5 thermische uitzetting.

Thermische uitzetting tussen contactoppervlak en meetliniaal ten gevolge van een

instationaire temperatuurverdeling bedraagt maximaal 0,006 fl111 (bijlage 20).

Ad 6 eerste orde afwijking door het niet voldoen aan het Abbe-principe.

De afwijkingen die ontstaan doordat niet volgens het Abbe-principe wordt gemeten, zijn

verwaarloosbaar aangezien er slechts over een klein bereik wordt gemeten « 400 fl111), de

object-as slechts 10 mm onder de meetas ligt en er een nauwkeurige rechtgeleiding wordt

gebruikt.

Ad 7 de eindige stijfheid van de piezo-elektrische opnemer.

Uit paragraaf 5.3.3 voIgt dat ten gevolge van de stijfheid van opnemer een maximaIe

invering van 0,005 11m optreedt.
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looptijdfout

onnauwkeurigheid meetsysteem

eindige resolutie

invering opnemer

De maximaal optredende afwijking van de testopstelling bij de bepaling van de pre-travel

bedraagt, indien we de afwijkingen onafhankelijk van elkaar beschouwen:

maximaIe afwijking in IlI11

0,025

0,020

0,005

0,005

-------- +

totaal 0,055 IlI11

De thermische uitzetting wordt niet meegenomen omdat deze ten opzichte van de

bovengenoemde afwijkingen altijd bijdraagt tot een verkleining van de maximaal optreden

de afwijking. De invering van het contactoppervlak wordt ook niet meegenomen in de

resultaten aangezien dit een bekende systematische afwijking is die, in het geval een

gepolijst aantastvlak wordt gebruikt, te berekenen is zodat correctie hiervoor mogelijk is.

De afwijking die in het slechtste geval bij de bepaling van de herhalingsnauwkeurigheid

optreedt, bedraagt:

eindige resolutie meetsysteem

thermische uitzetting

maximaIe afwijking in IlI11

± 0,005

± 0,003

-------- +

totaal ± 0,008 IlI11

Vit de maximale waarden voor de afwijkingen van de testopstelling tijdens het meten, kan

geconc1udeerd worden dat aan de gestelde nauwkeurigheidseisen is voldaan.

Het tastsysteem is tijdens het meten verbonden met de CMM. Onder invloed van de

omgeving gaat het tastsysteem trillen ten opzichte van de testopstelling. De maximale

amplitude van deze trillingen hangt af van de eindige stijfheid van de CMM, de mate
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waarin de CMM gei"soleerd is en de invloed van de exteme trillingsbronnen. Voor de

CMM waarop we het schakelende tastsysteem hebben, bleek een maximale amplitude op

te treden kleiner dan 0,1 Ilffi. Het trillingsgedrag bei"nvloedt de nauwkeurigheid waarmee

de afwijkingen van het tastsysteem worden bepaald en is enigszins CMM gebonden.

Voordat er getest wordt moet dit trillingsgedrag onderzocht worden, zodat de invloed kan

worden bepaald. De invloed van trillingen op de nauwkeurigheid van de metingen kan

worden beperkt door de testopstelling daar te plaatsen in het meetvolume waar de stijfheid

van de CMM het grootst is en de metingen te verrichten op tijdstippen dat de invloed van

exteme trillingsbronnen het geringste is.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van het verrichte literatuuronderzoek en het ontwikkelde concept worden

een aantal conclusies getrokken en een aantal aanbevelingen gedaan.

Conclusies:

het bestuderen van patenten is een nuttig hulpmiddel voor het verkrijgen van

relevante informatie betreffende mechanische tastsystemen;

de bestaande testmethoden voor mechanische tastsystemen hebben als nadeel dat

de nauwkeurigheid van de metingen sterk CMM-afhankelijk is, of dat er niet

voldoende parameters ingesteld kunnen worden om een goed totaalbeeld te krijgen

van de optredende afwijkingen;

tussen schakelende en metende tastsystemen zitten essentiele verschillen waardoor

het moeilijk is een concept te ontwikkelen dat onafhankelijk van de CMM de

relevante afwijkingen kan bepalen van zowel schakelende als metende tastsyste-

men;

op basis van het gestelde eisenpakket is een concept van een testopstelling ontwik

keld voor het vaststellen van de afwijkingen van schakelende mechanische tastsys

temen. Hierdoor kan onder verschillende gebruikscondities, overeenkomend met

praktijktoepassingen, worden getest;

Met dit concept kan semi-automatische gemeten worden.

Aanbevelingen:

het verdient aanbeveling een universele norm te ontwikkelen ter controle van

metende en schakelende tastsystemen aangezien een universele norm op dit

ogenblik nog niet bestaat;
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behalve onderzoek naar het gedrag van mechanische tastsystemen is het tevens

belangrijk onderzoek te verrichten naar het gedrag van gecombineerde mecha

nische/optische tastsystemen in c06rdinatenmachines aangezien de toepassing van

gecombineerde tastsystemen een uitbreiding betekent van de inzetmogelijkheden

van tastsystemen;

voordat tot realisatie van het concept over kan worden gegaan, is het noodzakelijk

dat de verschillende onderdelen van de constructie verder ontwikkeld worden. Met

name de rotatieconstructie van de opnemer en de bladveergeleiding verdienen nog

aandacht. Tevens moet aan de inklemmingen tussen de verschillende onderdelen

zorg worden besteed. Indien mogelijk moet een veelvoud aan inklemmingen in

verband met microslip worden vermeden;

door optimalisatie van de verschillende constructie-onderdelen moet het mogelijk

zijn de opstelling compacter te maken waardoor de afmetingen van de opstelling

enigszins gereduceerd kunnen worden;

na detaillering en vervaardiging van het concept dient via metingen gecontroleerd

te worden of de testopstelling aan de gestelde eisen voldoet. Hierbij kan gedacht

worden aan lineariteitsmetingen, modale analyse en temperatuurmetingen.
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Bijlage 1

SCHAKELENDE TASTSYSTEMEN

Fabrikant Renishaw:

Type 1 [5].

Registratie van de verplaatsing van de taststift vindt plaats door middel van opening van

een elektrlsch circuit.

Het bewegende gedeelte rust met behulp van drie cilindrische staafjes (A) op zes kogels

(B). In rust wordt de nulpositie gehandhaafd door een veer die het bewegende gedeelte

tegen de kogels drukt.

De zes kogeVstaaf contacten zijn elektrlsch in serle geschakeld. Worden nu door aantasting

een of meer contacten onderbroken, dan zal de weerstand sterk toenemen. Stijgt deze

boven een bepaalde waarde dan zal een triggersignaal worden gegenereerd.

In figuur Bl.l wordt de constructie weergegeven.

l'

1;<
"" x

figuur B1.1 Type 1 Renishaw.

~ One of six
rod/ball contacu
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Voordelen: - eenvoudige en relatief goedkope constructie;

Nadelen: - het bewegende gedeelte kan niet in - z richting bewegen;

- de kinematische constructie veroorzaakt een richtingsafhankelijkheid. die

de nauwkeurigheid niet ten goede komt;

- aan het contactoppervlak kogel/staaf kunnen door vonkinslag beschadi

gingen optreden die van invloed zijn op de herhalingsnauwkeurigheid.

Type 2 [26].

Ook bij dit type is gebruik gemaakt van de driepuntsoplegging van type 1.

De registratie van de verplaatsing van de taststift vindt plaats met behulp van een piezo

elektrische sensor (22A). Deze sensor bevindt zich tussen de veer en het bewegende

gedeelte.

Ret elektrische circuit van de driepuntsoplegging registreert de terugkeer in de nulpositie.

Aangezien een piezo-elektrische sensor in verband met het weglekken van lading niet

geschikt is voor meting van zeer langzame verschijnselen kan het voorkomen dat bij erg

lage aantastsnelheden de sensor niets registreert. Registratie kan in dit geval plaatsvinden

door middel van opening van het elektrische circuit. In figuur B1.2 wordt de constructie

weergegeven.

figuur 81.2 Type 2 Renishaw.

2S

-z y

tl--x
I~

16

4~17

r-----...-----.,
I I-

24- J I

1 : 32332S26~
"".. 1.__ J

.IT 21 l[

L. .J..
22:"ijt=~~;t:;

22A-

14A]~~~~~~201
2 19J18
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Met dit type taster zijn evenals type 1 slechts metingen in vijf richtingen mogelijk.

Ondanks de aanwezigheid van twee meetcircuits, is dit systeem uitwisselbaar met een

systeem met slechts een meetcircuit aangezien voor beide systemen twee uitwendige

contacten met de machine of met een draadloze signaalverwerkingsunit aanwezig zijn. Het

voordeel van dit type tastsysteem is dat, doordat er gebruik is gemaakt van een piezo

elektrische sensor, de optredende afwijkingen minder richtingsafhankelijk zijn geworden.

Type 3 [29].

Evenals type 2 is dit type weer een verbetering van type 1. De pre-travelvariatie is

aanzienlijk kleiner geworden en luchtaantasting wordt voorkomen door een hoge waarde

van de pre-travel.

Meting in zes richtingen is mogelijk.

Registratie van de verplaatsing van de taststift vindt plaats met behulp van halfgeleider

rekstrookjes. Het voordeel van dit type rekstrookjes is dat de verhouding weerstandsveran

dering/rek groot is (= 120).

Evenals type 2 kan verplaatsing van het bewegende gedeelte ook worden geregistreerd

door opening van het ele.ktrische circuit van de driepuntsoplegging.

In figuur B1.3 is de constructie weergegeven.

Het bewegende gedeelte (24,28) rust op drie plaatsen met een speciale kogelconstructie op

een ring (36a). Deze ring is met drie stijve steunpilaren (44), waarin de rekstrookjes zijn

verwerkt, verbonden aan het vaste gedeelte van de taster. Een drukveer (38) die via een

stijve constructie bevestigd is aan de ring zorgt voor de positionering van het bewegende

gedeelte ten opzichte van de ring.

Een trekveer (32) zorgt ervoor dat gedeelte (28) het gedeelte (24) tegen de kogelconstruc

tie aandrukt.

Bij contact ontstaat er door verplaatsing van de taststift een spanningstoename in de

constructie die het grootst is in de steunpilaren. Deze spanningstoename wordt gemeten

met de rekstrookjes.

Na contact zal de kracht van een van de twee veren toenemen totdat (24) of (28) uit zijn

kinematische ondersteuning wordt getild.
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Fabrikant Zeiss:

type 1 [30].

In figuur Bl.4 is de constructie weergegeven.

Registratie van de verplaatsing van de taststift door middel van piezo-elektrische elemen

ten (6) verwerkt in het bewegende gedeelte (3a,3b) van de taster.

Het bewegende gedeelte rust met behulp van drie kogels (7a,7b,7c) op een tussenring (8).

Magneten (10) tussen bewegende gedeelte en tussenring zorgen voor handhaving van de

nulpositie.

Een trekveer zorgt er voor dat de tussenring tegen het vaste gedeelte van de taster wordt

getrokken. Tussen ring en vaste gedeelte zitten drie kogels (5a,5b,5c).

/

figuur BIA type 1 Zeiss.

Bij contact geven de piezo-elektrische elementen een signaal af (figuur B1.5). Op een

gegeven moment t=t1 wordt een vooraf door een elektrisch schakelelement (11) ingestelde

spanningswaarde (triggerpeil) overschreden en wordt een triggerimpuls gegenereerd voor

de meetwaardeovemame van het machinemeetsysteem. Hiema vindt afremming van de

machine-assen plaats.

Indien het triggerpeil laag is, dus indien de taster heel gevoelig is ingesteld, wordt er op

een in te stellen tijdstip t2 gekeken of er nog steeds voldoende spanning is. Is dit het
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U

c;.~igger-Pegel

figuur 81.5 Triggersignaal schakelend tastsysteern
van fabrikant Zeiss.

geval dan wordt een tweede impuls (herkenningsimpuls) geleverd. die er voor zorgt dat de

eerste impuls kan worden gebruikt voor meetwaarde-ovemame. Op deze manier kan

luchtaantasting worden voorkomen.

Tijdens afremming treden eerst elastische vervormingen op van het bewegende gedeelte.

De kracht op het bewegende gedeelte zal toenemen totdat het bewegende gedeelte ten

opzichte van het vaste gedeelte zal gaan bewegen.

Voordelen: -de aantastkracht is klein waardoor de pre-travel gering zal zijn;

-de constructie maakt het mogelijk in zes richtingen aan te tasten.

Type 2 130].

Komt in grote lijnen overeen met type 1.

Verplaatsingsregistratie ook hier met behulp van piezo-elektrische elementen die op een

iets andere manier zijn verwerkt in het bewegende gedeelte (figuur B1.6).

Een trekveer (20) tussen bewegende gedeelte en tussenring zorgt hier voor handhaving

nulpositie. Een drukveer (19) drukt de tussenring tegen het vaste gedeelte.
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Type 3 [30].

13b

~~16b

/~'<'t
IS[

figuur 81.6 Type 2 Zeiss.

16c

16b

Verplaatsingsregistratie met behulp van een piezo-elektrisch element.

Voordeel van deze constructie is dat de meetelementen dicht bij de bron zitten, namelijk

in de buurt van de tastkogel. Op deze manier kan de taststift lang en smal worden

uitgevoerd zonder hinderlijke neveneffecten. De meetresultaten zijn op deze manier zeer

exact en goed reproduceerbaar. In figuur B1.7 is de constructie weergegeven.

Type 4 [30].

Verplaatsingsregistratie met behulp van piezo-elektrische elementen die verwerkt zijn in

het bewegende gedeelte (55). Tussen bewegende en vaste gedeelte bevindt zich een

veerbalg (56) die in verband met een gunstig dynamische gedrag van het systeem gevuld

is met olie.

Op de veerbalg kunnen eventueel rekstrookjes (59) worden gemonteerd, die bij uitwijking

van
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de taststift een signaal geven dat voor de herkenningsimpuls kan worden gebruikt.

De constructie is in figuur Blo8 weergegeven.

figuur B1.7 Type 3 Zeiss.

figuur B1.8 Type 4 Zeiss.

Type 5 [30].

Dit type komt in grote lijnen overeen met type 2. Het verschil is dat hoven op de

tussenring een holle spiegel is bevestigd. Licht afkomstig van een lichtbron (66) wordt

door deze spiegel weerkaatst naar een positiegevoelige diode (67). Bij verplaatsing van de

taststift levert de fotodiode een signaal dat gebruikt kan worden voor een herkenningsim

puIs.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van een fotodiode is dat de nulpositie bewaakt

kan worden. In de literatuur [30] wordt vermeld dat het de nulpositie betreft van het
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beweegbare deel. Mijns inziens wordt hier de nulpositie bewaakt van de tussenschijf.

Eventuele afwijking van de nulpositie van het beweegbare gedeelte ten opzichte van de

tussenschijf wordt hier niet geregistreerd. In figuur Bl.9 is de constructie weergegeven.

66 67
I

i&

Q

520
Q

0

68

63

figuur B1.9 Type 5 Zeiss.

Een in de literatuur beschreven type tastsysteem vergelijkbaar met type 5 van Zeiss is de

'Fibre optic probe' van Butler C. en Shams I. van de BruneI University [4].

In dit tastsysteem wordt ook gebruik gemaakt van een holle spiegel. De lichtbron en de

positiegevoelige opnemer zijn echter niet in de behuizing opgenomen.

Met behulp van een kunststofvezel wordt het licht van een infrarode lichtbron naar de

spiegel geleid, waama het licht via de vezel teruggeleid wordt naar de opnemer waar de

registratie van de verplaatsing plaatsvindt.

Tastsysteem Aoyama H. Tomakomai National College of Technology [2].

Dit tastsysteem is gebaseerd op de sferische potentiometer. De tastkogel is bedekt met een

dun laagje materiaal met een specifieke weerstand en vier elektroden die symmetrisch zijn

verdeeld over de bovenkant van de kogel.

Indien de tastkogel nu in contact komt met het te meten object wordt een elektrisch circuit

gesloten en loopt een stroom van het contactpunt naar elke elektrode.

Door nu de elektrische weerstand te meten tussen de vier elektroden en het contactpunt is
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het mogelijk te bepalen waar het contactpunt is gelegen op de tastkogel.

Voordeel van deze methode is dat direkt de ligging van het contactpunt kan worden

bepaald.

Nadelen zijn dat het te meten objekt geleidend moet zijn en er door sluiting van het

elektrisch circuit vonkinslag plaatsvindt waardoor beschadigingen kunnen optreden.

In figuur Bl.lO is de constructie weergegeven.

Struc:~ure of
the proposed probe

.!!.I

~~l:.. I IIO
ConstaJlC !
~UCCl!nt ..
sov.cce ,

?nnC:.1ple of
a sphencal potenciolDeter

figuUT BLlO Tastsysteem Aoyama H.

Fabrikant Heidenhain:

Tastsysteem voor bewerkingsmachine [33].

In figuur Bl.ll en bl.12 is de constructie weergegeven.

De verplaatsingsregistratie vindt plaats met behulp van een detectie-inrichting (7,8,9)

welke bestaat uit een lichtbron (7) en een foto-element (8), allebei bevestigd aan het vaste

gedeelte van het tastsysteem. Aan het bewegende gedeelte tussen (7) en (8) is een

lenzensysteem bevestigd.

Het bewegende gedeelte (2,9,10,15) rust op een meerpuntslager.

Zoals reeds eerder opgemerkt, bestaat het gevaar voor overbepaaldheid.

Om dit op te lassen is gebruik gemaakt van excentrische lagerelementen. De kogels zijn

aan de elementen (15) gelijmd. Bij montage zijn de lagerelementen (15 en 16) in de

bijbehorende behuizing (10 en 13) in hoogte verstelbaar en roteerbaar. Tussen de
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elementen en de behuizing is een lijmlaag aangebracht.

Bij de instelling van het geheel roteren en transleren de elementen zodanig dat de kogels

precies in de kegelboringen (17) zijn gepositioneerd en de taststiftas met de systeemas

samenvalt.

Na deze instelling hardt de lijmlaag uit waardoor de posities van de kogels ten opzichte

van de boringen behouden blijven.

Voordeel van dit tastsysteem is dat door het gebruik van een meerpuntslager, de richtings

afhankelijkheid van het tastsysteem sterk is afgenomen.

I
rrL .

~
i·
I

2

11

I

·--lIT

13

3

figuur B1.11 Schakelend tastsysteem Heidenhain.
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figuur B1.12 Weergave meerpuntslager en excentrische lagerelementen.
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Bijlage 2

METENDE TASTSYSTEMEN

3-D tastsysteem van fabrikant Mitutoyo [20].

Dit metende tastsysteem is speciaal ontworpen voor het seannen van eontouren.

De geleiding in X-, y- en z-riehting vindt plaats met behulp van luehtlagers en is zeer

nauwkeurig. De meetkraeht in de x- en y-riehting wordt gegenereerd door middel van een

sprietveer en de meetkraeht in z-riehting door middel van een spiraalveer.

Er wordt voor dit tastsysteem een optiseh meetsysteem toegepast. Dit meetsysteem bestaat

uit drie meetlinialen die langs elke bewegingsas zijn bevestigd.

De bewegende gedeelten van het tastsysteem zijn gemaakt van een aluminiumlegering

zodat een stijve en liehte eonstructie ontstaat. Tevens zorgt silicone-olie voor demping van

de bewegende delen, hetgeen het dynamisehe gedrag van het tastsysteem verbeterd. In

figuur B2.1 is de eonstructie weergegeven.

Shank -

X-Scale
Detector -

Bar spring
Coil spring

Stylus

XY-Guide
XY-Slider
Y-Slider

Z-Scale
Detector

Z-Guide
Z-Slider

structure of the scanning probe
figuur B2.1 Metende tastsysteem Mitutoyo.
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3-D tastsysteem van fabrikant Zeiss [31].

In figuur B2.2 tot en met B2.5 is het 3-D tastsysteem van Zeiss weergegeven.

Het tastsysteem is opgebouwd uit drie met elkaar verbonden torsiestijve veerparallello

grammen, die tesamen een ruimtelijk coordinatensysteem vormen.

De verplaatsing wordt gemeten met behulp van drie inductieve opnemers (figuur B2.3) die

in de veerparallellogrammen ingebouwd zijn. In deze parallellogrammen zijn behalve

viscohydraulische bewegingsdempers (figuur B2.4) tevens fijnverstelbare precisieblokkeer

systemen (figuur B2.5) aangebracht, die ervoor, zorgen dat bij blokkering het mechanisch

geometrische nulpunt wordt gedefinieerd. Dit blokkeersysteem is in staat met grote

nauwkeurigheid een reproduceerbare klemming te bewerkstelligen. Het kan zo ingesteld

worden dat het mechanische nulpunt samenvalt met het elektrische nulpunt van de

opnemers.

Met behulp van een spiraalveer (figuur B2.2), waarvan het einde aan de taststiftbevesti

gingskop en het begin bevestigd is in het bovengedeelte van het tastsysteem aan een moer

die door middel van een spindel in hoogte verstelbaar is, kan automatisch gewichtscom

pensatie van de geleiding plaatsvinden. Dit is noodzakelijk indien taststiften met een

andere massa worden gebruikt.

De meetkracht ter plaatse van de taststift wordt vanuit het bovengedeelte met behulp van

een hefboomconstructie (figuur B2.2) ingesteld. De meetkracht is trapsgewijs in te stellen.

Het metende tastsysteem van Zeiss heeft een gedefinieerde verplaatsing.

De meetwaarde-ovemame is statisch en het referentiepunt is het nulpunt van het tastsys

teem.

Bij aantasting van een object verplaatsen de parallellogrammen zich ten opzichte van de

aantastrichting terwijl de bewegende machineassen worden afgeremd.

Nadat de meetmachine tot stilstand is gekomen wordt met behulp van de inductieve

verplaatsingsopnemers de verplaatsings ten opzichte van de nulstand geregistreerd en

worden de machine-assen net zolang bijgesteld totdat de taster zijn nulpunt heeft bereikt.

Hiema wordt enkele tienden van sekonden gewacht waama het machinelengtemeetsysteem

wordt afgelezen. Aangezien de sensoren maar in een klein gebied lineair zijn, is het

gebruik van een nulpunt ideaal aangezien dit een constant punt is.
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In praktijksituaties kan het voorkomen dat, om tijd te besparen, niet gewacht wordt tot het

nulpunt bereikt is. In dit geval wordt, indien in de buurt van het nulpunt is aangekomen,

zowel het lengtemeetsysteem van het tastsysteem als van de CMM uitgelezen.

y
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figuur B2.2 Metend 3-D tastsysteem Zeiss.
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3a

3a

figuur 82.3 Induktieve opnemer in veerparallellogram.

figuur 82.3 Bewegingsdemper.

33

3a

t-f-i~~~W32
30

~~===::::::~~3a3a

3a -':-J---..........l---.---.....

35

figuur 82.5 Precisieblokkeersysteem.
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3-D tastsysteem van fabrikant Leitz [20].

In grote lijnen komt dit systeem overeen met het Zeiss tastsysteem.

Ook hier wordt gebruik gemaakt van drie veerparallellogrammen en vindt er gewichtscom

pensatie en dempings plaats.

De verplaatsingen worden gemeten met behulp van inductieve opnemers.

Door middel van elektromagnetische blokkeerinrichtingen kan het systeem in elk van de

drie richtingen onafhankelijk van elkaar in zijn nulpunt geklemd worden.

De meetkracht wordt hier gegenereerd met behulp van een speciaal veersysteem. Deze

meetkracht is binnen het meetbereik rechtevenredig met de verplaatsing van het tastsys

teem.

Statische meetwaardeovemame:

Na aantasting wordt het tastsysteem zover terugbewogen totdat de verplaatsing van het

tastsysteem overeenkomt met de verplaatsing benodigd voor de gekozen aantastkracht.

Referentiepunt is hier dus een momentane absolute waarde van het tasterlengtemeetsys

teem. Nadat eventuele trillingen van het meetsysteem zijn uitgedempt ( na enkele tienden

van sekonden), vindt uitlezing van zowel het lengtemeetsysteem van de CMM als het

tastsysteem plaats.

Dynamische meetwaardeovemame:

Na aantasting wordt het tastsysteem met constante snelheid terugbewogen. Wanneer het

tastsysteem een uitwijking bereikt die hoort bij de vooraf opgegeven aantastkracht, dan

wordt een triggersignaal afgegeven dat ervoor zorgt dat het lengtemeetsysteem van de

CMM en het tastsysteem wordt uitgelezen.

In figuur B2.6 is het metende tastsysteem van Leitz weergegeven.
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figuur 82.6 Metend 3-D tastsysteem Leitz.

3-D tastsysteem 'Tridim' van fabrikant Cary-Movomatic [20].

Dit tastsysteem werkt nagenoeg volgens hetzeIfde principe als het tastsysteem van Leitz.

De geleiding bestaat uit veerparallellogrammen. De parallellogrammen voor beweging in x

en y richting zijn in elkaar geplaatst en het parallellogram voor de z verplaatsing is er

onder geplaatst.

Inductieve opnemers meten de verplaatsing. De meetkracht is ook hier binnen het

meetbereik rechtevenredig met de verplaatsing. Buiten dit meetbereik zorgt een krachtge

nerator ervoor dat de maximaal optredende krachten binnen bepaalde grenzen blijven.

Hierdoor wordt de maximaIe uitwijking bij botsing vergroot. Dit betekent weer dat hogere
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aantastsnelheden mogelijk zijn.

Dankzij deze krachtgenerator is het tastsysteem in alle drie de assen stabiel zodat het niet

noodzakelijk is om de ongebruikte assen te blokkeren.

_~c~c~~~e ~=ansdUC9~

==sc:~~~cn J,01 ~m

"""'\.-

\~•.....•--~

3alanc:'::.g system
:)f -:::'e :: a;c~.s

~easur~~~ ==r=3 ;e~e~~~~~

~nd ~amDl~C ~e~:=a

?:r3.':'':''e:'cq=:!r:!
.J:: -:.::e "! 3.:~:'s

?3.r3.2.':"::loqr:!m
of ~::'e : 3.x:'s

?~::~~g or ~::.e measuri::.g ~robe

figuur B2.7 Metend 3-D tastsysteem Cary-Movomatic.
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3-D tastsysteem 'Omnisip' van fabrikant GSIP [20].

Dit tastsysteem is opgehouwd uit drie in elkaar gebouwde parallellogramparen. Het

voordeel van een parallellogrampaar hoven een normaal parallellogram is het feit dat een

translatorische beweging wordt uitgevoerd zonder afwijking loodrecht op deze beweging.

In figuur B2.8 is van het tastsysteem een parallellogrampaar weergegeven.

C"

c. "------I t++----" c.

figuur 2.9 Parallellogrampaar in tastsysteem GSIP.

De meetkracht is rechtevenredig met de verplaatsing van het parallellogram. De veercon

stanten van de verschillende parallellogrammen zijn gelijk ondanks verschillende dimen

sies.

Enkele andere eigenschappen van dit systeem:

-bevat mogelijkheden voor gewichtscompensatie;

-bevat geen kritische aantastrichting in tegenstelling tot sommige touch-

trigger en metende tastsystemen met geblokkeerde assen;

-groot meetbereik.

De constructie bevat geen blokkeerinrichtingen. Voor de lengtemeting wordt gebruik

gemaakt van een opto-elektronisch meetsysteem.
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3-D tastsysteem Kochsiek M. van finna P.T.B. [32].

Het betreft hier een rotatorisch tastsysteem. De taststift voert een rotatiebeweging uit om

het middelpunt van een membraanveer (3) bij aantasting in het horizontale x-y vlak en

transleert bij aantasting in verticale z-richting.

Voor kleine rotatie treedt er in x- en y- richting bij benadering een axiale verschuiving op,

die kan worden gemeten. De meetkracht is evenredig met de verplaatsing van de taststift.

De lengtemeting vindt plaats met behulp van inductieve opnemers ((5,6),(8,9),(10,11».

Belangrijk is dat de assen van de spoelen en de ferrietkemen loodrecht op elkaar staan,

aangezien er anders afwijkingen optreden. Aangezien van het rotatorische systeem de

axiale verschuivingen worden gemeten, is het meetbereik beperkt. Verder zijn voor dit

type tastsysteem, behalve de demping van de membraanveer, geen extra dempingsvoorzie

ningen getroffen. In figuur B2.9 is het tastsysteem weergegeven.
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figuur B2.9 Metend 3-D tastsysteem P.T.B.
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2-D tastsysteem Janocha H [25].

In figuur B2.10 is dit type tastsysteem weergegeven.

De verplaatsing van de taststift wordt gemeten met behulp van een positiegevoelige

fotodiode (1) en een aan het bewegende gedeelte verbonden infrarooddiode (2).

De rotatie van de taststift om de x- en y- as vindt plaats met behulp van een kruisschar

nierlager.

Met behulp van twee voorgespannen kogellagers (4) is rotatie van de taststift om de z-as

mogelijk. Dit maakt afrolling van de tastkogel over het proefstuk mogelijk.

Er is bij dit systeem sprake van dynamische meetwaardeovemame. Het referentiepunt kan

zowel het nulpunt zijn als een momentaan absolute waarde.

Dit systeem is in tegenstelling tot andere metende tastsystemen minder kostbaar te

produceren.

Tevens registreert de fotodiode ook eventuele afwijkingen van de nulpositie in de

rustsituatie.

Dit type tastsysteem is om te bouwen tot 3-D tastsysteem en is tevens geschikt voor

gebruik als schakelend tastsysteem.

1~
I

figuur B2.l 0 Metend 2-D tastsysteem Janocha H.
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Bijlage 3

SCHAKELGEDRAG SCHAKELEND TASTSYSTEEM

Voor de bestudering van het schakelgedrag wordt het schakelende tastsysteem van de

fabrikant Renishaw, type TP2, gebruikt.

Schakeling van het tastsysteem kan op twee manieren plaatsvinden:

1. door rotatie van de taststift om een horizontale as worden 1 of meer cilinders uit

hun oplegging getild, waardoor het contact tussen minstens 1 van de 6 oplegpunten

wordt verbroken (per cilinder zijn twee oplegpunten, zie figuur B3.I). Deze situatie

treedt in de meeste gevallen op;

driepoot

y

x

figuur B3.l Schakelende tastsysteem.

2. door rotatie van de taststift om de verticale as wordt de driepoot door rotatie als

het ware uit zijn kinematische oplegging geduwd, waardoor het contact tussen

minstens 1 van de 6 oplegpunten wordt onderbroken. Deze situatie kan optreden

indien een stertaster wordt toegepast.
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In figuur B3.2 is een model te zien van de taststift met star hieraan verbonden de driepoot.

De 3 cilinders van de driepoot worden voor de eenvoud afgebeeld als punten. In dit model

is een belastingsituatie weergegeven voor het geval aantasting plaatsvindt voor de hoeken

~ = 0, "( = 0 en <p = O.

Fv

(1) _---

s

(3)

figuur 83.2 Model bewegende gedeelte schakelend tastsysteem.

Parameters: Fv = de veerkracht die zorgt voor de krachtsluiting van de kinematische

oplegging;

F1,2,3 = reactiekrachten van de oplegging in z-richting (reaktiekrachten in xy

vlak zijn niet getekend);

Z = meetkracht;

s = taststiftlengte;

11 =afstand tussen 2 punten (cilinders).

Uit het momentenevenwicht om punt 1 in het yz-vlak voIgt:

};Mt =F3*lt*sin(600) - Fv*0,S*lt*tan(300) + Z*cos(,¢) = O.

Uit het momentenevenwicht om punt 3 in het xz-vlak voIgt:

};M3 = Z*s*sin(1j» + Ft*O,S*lt - F2*0,S*lt = O.

Uit het verticale krachtenevenwicht voIgt:

};F = Fv - Ft -F2 - F3 = 0

-B26-



Vit bovenstaande 3 vergelijkingen voIgt:

F, = 0,33*Fy + 0,58*Z*cos(1P)*s/11 - Z*sin(1P)*s/ll;

F2 = 0.33*Fy + 0.58*Z*cos(t/J)*s/l, + Z*sin(lP)*s/I,;

FJ =0,33*Fy - 1,16*Z*cos(1P)*s/l,

Schakeling treedt op indien F = O. Dit doet zich als eerste voor bij punt 3 voor

(B3.1)

De afleiding van fonnule B3.1 geldt voor -60° < 1P < 60°. De meetkracht Z is het kleinst

voor 1P = 0° en het grootst voor 1P =160° I.
Gezien de geometrie van de driepoot zal het gedrag van de meetkracht in het gebied

60° < 1P < 180° en -1800 < '¢ < -600 gelijk zijn aan het zojuist beschreven gebied.

Deze geometrie verklaart de drielob van figuur 2.7.

In figuur B3.3 is de oplegging van een cilinder schematisch weergegeven.

F'
-------j---r---~ t

figuUf B3.3 Model oplegging cilinder.

Parameters: FYI = sluitkracht ten gevolge van Fy;

FT =kracht ten gevolge van torsiemoment;
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FN=normaalkracht;

Fwr = wrijvingskracht.

Voor het krachtenevenwicht in x-richting geldt:

FT + 0,S*.J3*FNI - 0,S*.J3*FNZ - O.S*Fwr = O.

Voor het krachtenevenwicht in z-richting geldt:

FYI + 0,S*.J3*Fwr - O,S*FNI - O.S*FNZ = O.

Veeder geldt voor Fwr:

Fwr 5. FNZ*!J.

Uit bovenstaande 3 vergelijkingen voIgt:

FNI 5. 2*FT - (FYI + .J3*FT)*(1-l + .J3).

Voor FNI =0 N zal schakeling optreden. In dit geval geldt:

(B3.2)

Uit fonnule B2.2 blijkt dat FT afhangt van FYI en de wrijvingscoefficient. Bij ad 1. is

afgeleid dat voor het bereik -60°< 1P< 60° FYlminimaal = F3 = 0,33*Fy - 1,16*Z*cos(1jJ)*s/ll.

Indien we een stertaster gebruiken met lengte q dan geldt voor de meetkracht T (zie figuur

B3.4):

-B28-

[N]
(B3.3)



-------. q

,
figuur B3.4

Afhankelijk van de geldende parameters zal schakeling door rotatie om een horizontale as

plaatsvinden indien Z < T en schakeling door rotatie van de taststift om de verticale as

indien T < Z.

Opmerking: de hoek '¢ in bovenstaande formules is te transformeren naar de hoek ex

indien de ligging van de oplegpunten bekend is ten opzichte van het

gebruikte assenstelsel.
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Bijlage 4

SCHUINE AANTASTING

Voor zowel het schakelende tastsysteem TP2 van Renishaw als het metende tastsysteem

van Zeiss wordt de schuine aantasting toegelicht voor de aantastsituatie 13 =0 en <p =O.

1. Schakelend tastsysteem

F1alll n~1 ,·;('111 illg-

90 -.,

figuur 84.1.

Bij contact werkt een kracht op de tastkogel in normaalrichting alsmede een wrijvings

kracht (figuur B4.1). De resulterende van deze twee krachten zal toenemen totdat voor

deze krachtrichting de meetkracht Z wordt bereikt, waama schakeling optreedt. Voordat Z

zal worden bereikt, beweegt het tastsysteem in aantastrichting en beweegt de tastkogel

langs het vlak.

Hoe groter y, hoe langer het duurt voordat de vereiste meetkracht wordt bereikt.

De pre-travel wordt gedefinieerd als de afstand tussen daadwerkelijk aantasten en

schakelen. Dit betekent dat de afstand x in figuur B4.1 gelijk is aan de pre-travel

Deze pre-travel x is gelijk aan de pre-travel die voor 13 = 0, y = 0 en <p = 0 zou gelden

onder invloed van een bijbehorende meetkracht Z'(a,y) (er van uitgaande dat de buigstijf

heid van de taststift onafhankelijk is van a).
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Voor Z'(a,y) geldt (figuur B4.l):

z' (a,y) = Z (a) *cos(arctan(j-l»
cos(y)

(B4.1)

Vit fonnule B4.1 voIgt dat het gedrag van het tastsysteem onder invloed van de meet

kracht afhangt van de hoek van aantasting y, het gedrag van het tastsysteem voor 13 = 0, y

= 0 en <p = 0 en de wrijvingscoefficient j.!. Een grotere y zorgt voor een vergroting van de

pre-travel. De tenn Z(a) echter kan voor een verkleining van de pre-travel zorgen.

Vit de bovenstaande uiteenzetting kan geconcludeerd worden dat een grotere hoek Iy I
niet altijd een grotere pre-travel veroorzaakt.

2. Metend tastsysteem

Bij contact werkt een kracht op de tastkogel in nonnaalrichting alsmede een wrijvings

kracht (figuur B4.2). Het tastsysteem meet slechts in een richting terwjjl de andere twee

asrichtingen geblokkeerd zijn. Indien bij aantasting de meetkracht Z in de niet geblokkeer

de asrichting bereikt is, bedraagt de resulterende kracht Fr op de tastkogel:

F = Z
r cos(y - arctan(j-l) )

middr'lplJllt '-..
InRI.Ry~1 ("'PTn

- x
~----~-----~

nnntnsl.ricl1l illg
-.-_..

(B4.2)

figuur 84.2.
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De pre-travel x is gelijk aan de pre-travel die voor f3 = o. y = 0 en cp = 0 zou gelden

onder invloed van een bijbehorende meetkracht F/ (y) (er van uitgaande dat de buigstijf

heid van de taststift onafhankelijk is van a).

Voor F/(y) geldt:

Fr' (y) = Fr *cos(arctan(Il)
cos(y)
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Bijlage 5

METINGEN AAN EEN SCHAKELEND TASTSYSTEEM

Met behulp van een CMM van de fabrikant Mitutoyo, type FN905, zijn een aantal

karakteristieke afwijkingen van een schakelend tastsysteem van fabrikant Renishaw, type

TP2-5, bepaald.

Het doel van deze metingen is tweeledig. In de eerste plaats wordt gekeken of het

mogelijk was zowel kwalitatief als kwantitatief uitspraken te doen over de meetnauwkeu

righeid van een schakelend tastsysteem door middel van metingen met behulp van een

CMM volgens testmethode 1 beschreven in hoofdstuk 3. In de tweede plaats wordt

gekeken wat het gedrag van het tastsysteem is bij schuine aantasting (y '# 0, <p '# 0) en

worden de resultaten vergeleken met de analyse uit bijlage 4.

In figuur B5.1 worden voor de begripsbepaling nogmaals de belangrijke hoekinstellingen

van een schakelend tastsysteem weergegeven.

/'

Aa ntastric htilng

-

n oppervlak

~,
/\ - x z'/ \ ~V

figuur 85.1 Belangrijke hoekinstellingen van een schakelend tastsysteem.

-B33-



A. BEPALING UNIDIRECTIONELE HERHALINGSNAUWKEURIGHEID

Voor deze metingen wordt een metalen eindmaat bevestigd aan een rotatietafel die op de

CMM-tafel wordt geplaatst. Met de rotatietafel wordt het eindmaatvlak uitgericht ten

z

eindmaatvlak
y

tussenpositie

x

CMM-tafel

rotatietafel

figuur B5.2 Aantastcyc\us voor de bepaling van de unidirectionele herhalings
nauwkeurigheid.

opzichte van de geleidingsassen van de CMM zodat het vlak loodrecht wordt aangetast.

De unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid wordt bepaald voor de hoeken 13=0, )'=0 en

<p=0. Door mi~del van een rotatiekop, type PH9, waaraan het tastsysteem is bevestigd, kan

de hoek a worden ingesteld. Met een stapgrootte van 7.5° worden voor bij elke ingesteld

hoek a 50 herhalingsmetingen uitgevoerd. Doordat we een stapgrootte van 7.5° hebben en

het meetpakket slechts 20 verschillende tastsysteeminstellingen toelaat, is de meting in 3

stappen uitgevoerd, waarbij overlapping van de metingen plaatsvindt.

De metingen worden uitgevoerd met een taststift PS17R lengte = 20mm bij een aantast

snelheid van 8 mm/s. Aangezien het meetsysteem van de CMM een resolutie heeft van 1

!-UTI, kunnen afwijkingen kleiner dan deze waarde niet bepaald worden, aangezien de

meetwaarden afgerond worden op de hele I-lm. Om te kijken of het toch mogelijk is

uitspraken te doen over de herhalingsnauwkeurigheid, wordt de meetcyc1us 5 keer

herhaald. In figuur B5.3 zijn de resultaten van de meting van de unidirectionele herha

lingsnauwkeurigheid weergegeven. De gemiddelde spreiding is in dit geval een maat voor
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de herhalingsnauwkeurigheid. In hoofdstuk 2 werd al genoemd dat de herhalingsnauwkeu

righeid richtingsafhankelijk is. Het tastsysteem vertoont voorkeursrichtingen die worden

veroorzaakt door de kinematische oplegging van de taststift. Volgens de ruimtelijke

ligging van de kinematische oplegging van het tastsysteem ten opzichte van het coordina

tenstelsel van de CMM zijn a = 30°, a = 150° en a = 270° de voorkeursrichtingen van

het tastsysteem.

xlO-3 gemiddelde spreiding =f(llOek)
1.5 .----------:=·~9-0--:-:-~----------,

1

0.5
,--,

6
S 180 .......

'.
OJ)

0c
.~

'"d
.~

~
0-
U'l

-0.5

-1

..., ~ .

o

270-1.5 '--------.-':_... :..:..:......""-'.------''----=... :..:...-... ---l

rotatie om de B-as [graden]

figuur 85.3 Unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid als functie van de hoek 0:.

Figuur B5.3 toont aan dat de zojuist genoemde richtingen inderdaad voorkeursrichtingen

zijn. De in de figuur genoemde B-as is de rotatie-as van de rotatiekop voor de instelling

van de hoek a. De maximaal gemeten unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid treedt op

bij a =322,5° en bedraagt I::: ± 1 flIn. Doordat de resolutie niet toereikend is en de
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herhalingsnauwkeurigheid van de CMM ook in de meetresulaten wordt meegenomen, is

het moeilijk een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de verrichte metingen. De

richtingsafhankelijkheid van de unidirectionele herhalingsnauwkeurigheid is met boven

staande methode slechts globaal vast te stellen.

B. BEPALING INVLOED SCHUINE AANTASTING OP DE PRE-TRAVEL EN DE

HERHALINGSNAUWKEURIGHEID

Voor de bestudering van het gedrag van het tastsysteem bij schuine aantasting wordt

gebruik gemaakt van een nauwkeurige referentiekogel.

Bl. Meting 1 invloed <po

In deze meting wordt de referentiekogel voor [3=0 en ')'=0 aangetast. Dit wordt bewerkstel

ligd door de kogel in het horizontale x-y vlak voor verschillende z-hoogten random aan te

tasten (figuur B5.4). De z-hoogte is hier een maat voor de hoek <po Per ingestelde hoogte

wordt de referentiekogel meerdere malen rondom aangetast, zodat zowel de pre-travel als

de herhalingsnauwkeurigheid kunnen worden bepaald, waarbij van de pre-travel vooral de

pre-travelvariatie interessant is. Doordat voor elke hoogte de straal van de kogel bekend

bovenaanzicht

z

vooraanzich t

...

y x

oplegpunt

y

X
-+--+--\-- x

figuur BS.4 Bepaling invloed tjl.

ligging oplegpunten
ten opzichte van
het assenstelsel
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is, kunnen voor de verschillende meetposities de gemeten stralen met de werkelijke stralen

vergeleken worden zodat een uitspraak kan worden gedaan over de pre-travel. De

metingen worden uitgevoerd met een taststift PS17R, lengte = 20 mm met extensie SE6

zodat een totale taststiflengte 50 mm bedraagt. Er wordt bewust gekozen voor een grotere

taststiftlengte aangezien de maximaal optredende pre-travel dan een grotere waarde zal

hebben, zodat eventuele verschillen bij verschillende aantasthoogte beter zichtbaar worden.

De aantastsnelheid bedraagt 8 mm/s. In figuur B5.5 tot en met figuur B5.10 wordt de pre

travelvariatie weergegeven als functie van a ten opzichte van een derdegraads kleinste

kwadraten polynoom. De reden voor de keuze van een derdegraads polynoom is dat bij het

uitvoeren van de meting, de coordinaten van het vooraf bepaalde massamiddelpunt van de

referentiekogel door het meetpakket niet exact worden overgenomen, waardoor bij

vergelijking van gemeten en werkelijke waarden een vertekend beeld optreedt. Hierbij is

het mogelijk dat er tevens nog een afwijking ontstaat ten gevolge van nulpuntsdrift en

haaksheidafwijkingen van de CMM. In fig B5.5 tot en met figuur B5.10 is duidelijk de uit

de literatuur bekende drielob zichtbaar. Vit de figuren is kan geconc1udeerd worden dat

naarmate de aantasthoogte toeneemt (<p neemt toe) de pre-travelvariatie als functie van a

afneemt. Dit is te verklaren uit het feit dat naarmate <p toeneemt de contactkrachtvector

steeds meer in z-richting zal gaan werken, en het tastsysteem geen pre-travelvariatie als

functie van a kent voor [3=90° (aantasting vanuit z-richting). In figuur B5.11 tot en met

figuur B5.16 is de spreiding (herhalingsnauwkeurigheid) weergegeven als functie van a

voor verschillende aantasthoogten. Vit de verrichte metingen zijn de voorkeursrichtingen,

waarvoor de spreiding het geringst is, niet eenduidig vast te stellen. WeI heeft de spreiding

de neiging af te nemen naarmate <p toeneemt. Dit is weer te verklaren uit het feit dat

tastsysteem geen voorkeursrichtingen kent voor [3=90° (aantasting vanuit z-richting).
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figuur B5.5 Pre-travelvariatie als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur B5.6 Pre-travelvariatie als functie van a voor veTschillende aantasthoogten.
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figuur B5.7 Pre-travelvariatie als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur 85.8 Pre-travelvariatie als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur 85.9 Pre-travelvariatie als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur 85.10 Pre-travelvariatie als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur 85.11 Herhalingsnauwkeurigheid als funetie van a voor verschillende aantasthoogten.
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Herhalingsnauwkeurigheid als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur 85.13 Herhalingsnauwkeurigheid als functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur B5.14 Herhalingsnauwkeurigheid al5 funetie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur B5.15 Herhalingsnauwkeurigheid al5 functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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figuur B5.16 Herhalingsnauwkeurigheid al5 functie van a voor verschillende aantasthoogten.
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B2.Meting 2 invloed 'Y.

In deze meting wordt een keramieke referentiekogel voor [3=0 en <p=0 aangetast. Hierbij

wordt voor een aantal verschillende hoeken y 10 herhalingsmetingen verricht. Deze herha

lingsmetingen worden weer voor verschillende ex. herhaald. In figuur B5.17 is te zien hoe

deze aantasting plaatsvindt. Net als bij meting 1 wordt er gemeten met een taststift met

lengte van 50 mm. De aantastsnelheid bedraagt 8 mm/s. Elke keer dat een nieuwe hoek ex.

wordt ingesteld, moet opnieuw het kogelmiddelpunt worden bepaald, aangezien door de

herhalingsonnauwkeurigheid van de rotatiekop PH9, het tastsysteem na rotatie niet op

dezelfde positie terugkeert.

bovenaanzicht
y

oplegpunt

x

ligging oplegpunten
ten opzichte van
het assenstelsel

figuur B5.17 Bepaling invloed y.

x

In figuur B5.18 tot en met figuur B5.21 wordt de pre-travel (systematische afwijking)

weergegeven als functie van y voor verschillende ex.. Wanneer de figuren bestudeerd

worden dan valt op dat het sterk van de hoek ex. afhangt hoe het verloop van de pre-travel

is bij toenemende Iy I. Voor een aantal aantastsituaties neemt de pre-travel zelfs af bij

toenemende Iy I. Dit gedrag is als voIgt te verklaren:

Bij contact zal er op de tastkogel een contactkracht werken loodrecht op het contactopper

vlak. Indien nu voor een bepaalde hoek ex. een oppervlak meerdere malen wordt aangetast
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en I'Y 1 van dit oppervlak steeds toeneemt, dan ervaart het tastsysteem de toename van

I'Y 1 alsof de contactkracht steeds onder een ander hoek a aangrijpt. Dit betekent dat bij

verschillende 'Y de meetkracht ook verschilt.

Voor de schuine aantasting geldt tevens dat hoe groter I'Y I, hoe langer het zal duren

voordat de vereiste meetkracht wordt bereikt. De pre-travel zal dus toenemen.

De pre-travel voor de verschillende I'Y I bij een ingestelde hoek a zal dus afnemen indien

de invloed van de afname van de meetkracht grater is dan de invloed van de toename van

hi. In het theoretische geval moet deze situatie optreden indien bij toename van I'YI, de

contactkracht steeds meer in de voorkeursrichtingen van het tastsysteem zal aangrijpen.

Wanneer de metingen worden bekeken waarin de referentiekogel in het 2e kwadrant wordt

aangetast (figuur B5.18 en B5.19), dan blijkt voor de hoeken a=-135°,-15°,105°,

-120°,0°,120° de pre-travel in eerste instantie af te nemen bij toenemende hoek 'Y. Voor

deze hoeken a grijpt de contactkracht steeds meer aan in de voorkeursrichting. Gezien de

symmetrie van de kinematische oplegging moet dit verschijnsel zich om de 120° voordoen.

Bekijken we naar de zojuist genoemde hoeken dan blijkt dit inderdaad het geval te zijn.

De sterkste toename van de pre-travel is te verwachten voor de hoeken a die 120/~

afwijken van de hoeken waar een afname van de pre-travel optreedt. Dit blijkt ook figuur

B5.18 en B5.19.

Figuur B5.20 en B5.21 geven de situatie weer voor het 3e kwadrant. Het verloop van de

pre-travel in deze figuren is op dezelfde wijze te verklaren als het verloop van de pre

travel in de voorgaande twee figuren.

In figuur B5.22 tot en met figuur B5.25 is de herhalingsnauwkeurigheid weergegeven als

functie van de hoek 'Y. Ondanks het grillige verloop van de herhalingsnauwkeurigheid als

functie van 'Y voor verschillende a kan aan de hand van deze figuren geconc1udeerd

worden dat de herhalingsnauwkeurigheid afneemt bij toenemende I'Y I. Deze afname kan

worden veroorzaakt door een veranderend contactgedrag van tastkogel en contactop

pervlak. Bij toenemende I'Y I zal de tastkogel langer contact hebben met het oppervlak

voordat een triggersignaal wordt gegenereerd waardoor de herhalingsnauwkeurigheid zal

afnemen.
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figuur 85.18 Pre-travel als functie van y voor verschillende a.
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figuur 85.19 Pre-travel als functie van y voor verschillende a.
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Schuine aantasting keram kogel kwad3 proberot. 0..180
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figuur 85.20 Pre-travel al5 functie van y voor verschillende Ct.
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figuur 85.21 Pre-travel al5 functie van y voor verschillende Ct.
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figuur 85.22 Herhalingsnauwkeurigheid als functie van y voor verschillende u.
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figuur 85.23 Herhalingsnauwkeurigheid als functie van y voor verschillende u.

-846-



xlO-3

6

Ec 5
OJ)

.::
l-
c;
OJ)

.£ 4
'-'
.0
l-
c;
1i:
,:;; 3
<J

12
co
co
:::
X 2
Ci:
~
OJ)
c
:0
.~

Q.
v;

0
0

Schuin keram kogel kwad3 proberot. 0.. 180

hoek gamma in graden

figuur B5.24 Herhalingsnauwkeurigheid als functie van y voor verschillende a.

xlO-3

6

§
5

OJ)
C
'i:
<lJ
OJ)

'f 4
'-'
:0
l-

~
v:
,:;; 3
<J

12
co
co:::
X
Ci:
~

.~
"'C)
~

rJj'

0
0 -10

Schuin keram kogel kwad3 proberot. 0.. -180

hoek gamma in graden

figuur B5.25 Herhalingsnauwkeurigheid als functie van y voor verschillende a.

-B47-



C. CONCLUSIES

Met behulp van de metingen bespllOken in bijlage SA en SB is het moeilijk een kwantita

tieve uitspraak te doen over de nauwkeurigheid van het tastsysteem. De redenen zijn voor

de metingen in bijlage SA de lage resolutie van het meetsysteem van de CMM en een

mogelijke herhalingsonnauwkeurigheid van de CMM. Voor de metingen in bijlage SB zijn

de redenen de lage resolutie, een afwijking in het meetpakket van de CMM, een mogelijke

nulpuntsdrift, een mogelijke haaksheidafwijking en een mogelijke herhalingsonnauwkeurig

heid van de CMM.

De metingen volgens de gebruikte testmethode nemen erg veel tijd in beslag.

Met behulp van de analyse in bijlage 3 en 4 kan een afschatting worden gemaakt van de

optredende meetkracht. Indien de buigstijfheid van de taststift en het bewegende gedeelte

van de tastkop bekend zijn, dan kan de pre-travel worden bepaald. De analyse in bijlage 3

en 4 geldt voor 13 = 0° en <p = 0°. Voor 13 * 0° en <p * 0° zal een meer uitgebreide analyse

nodig zijn.

Wanneer we de analyse bjj schuine aantasting vergelijken met de resultaten uit de

verrichte metingen in bijlage SB2 dan kan geconcludeerd worden dat het zeer moeilijk is

de invloed van schuine aantasting met behulp van een analyse nauwkeurig te bepalen

aangezien:

het model waarop de analyse wordt gebaseerd met de werkelijke situatie overeen

moet stemmen;

de gebruikte parameters die de geometrie bepalen exact bekend moeten zijn;

per type tastsysteem het model aangepast moet worden;

met de analyse slechts de pre-travel kan worden berekend en geen uitspraak kan

worden gedaan over de herhalingsnauwkeurigheid.

Om de pre-travel en de herhalingsnauwkeurigheid van een schakelend tastsysteem bij

schuine aantasting exact vast te stellen, is het noodzakelijk deze afwijkingen te bepalen

door middel van metingen.
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Bijlage 6

BEPALING PRE-TRAVEL M.B.V. EEN PIEZO-ELEKTRISCHE OPNEMER

Deze meting kan slechts worden uitgevoord indien het triggersignaal van het tastsysteem te

meten is. Dit triggersignaal blijkt good te meten te zijn.

In figuur B6.1 is schematisch de gebruikte testopstelling weergegeven.

-f--_s-,chakelend tastsytseerr

piezo-electrische
opnemer

'/////////

--

triggersignaal
tastsysteem

Ia jingsversterker

'--II~ ~ 1- scoop

D
I

I

plotter

I

triggersig naal
opnemer

figuur 86.1 Testopstelling voor bepaling pre-travel.

In deze meting worden het triggersignaal van het schakelende tastsysteem (signaal A) en

het signaal van de piezo-elektrische opnemer (signaal B) met behulp van een geheugen

oscilloscoop zichtbaar gemaakt.

Aangezien de piezo-elektrische opnemer contactkrachten meet, zal op het moment van

daadwerkeUjk contact de opnemer een toenemende contactkracht registreren.

Het triggersignaal is bij benadering een logisch signaal. Op het moment van schakelen

treedt er een trapvormige signaalverandering op.
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Door nu grafisch het tijdsverschil tussen het moment van daadwerkelijk contact en het

moment van schakelen te bepalen, kan met behulp van de bekende aantastsnelheid de pre

travel worden bepaald.

De zojuist beschreven meting is uitgevoerd voor het schakelende tastsysteem, de TP2 van

Renishaw, met een taststiftlengte I van 10 mm bij verschillende aantastsnelheden bij

aantasting in de voorkeursrichting van het tastsysteem.

De meting is ook uitgevoerd met een taststiftlengte I van 10 mm bij een aantastsnelheid v

van 3 mm/s bij aantasting in niet-voorkeursrichting en met een taststiftlengte I van 50 mm

bij een aantastsnelheid van 3 mm/s zowel bij aantasting in voorkeursrichting als in niet

voorkeursrichting (1800 gedraaid ten opzichte van de voorkeursrichting).

Tevens worden de metingen een aantal malen herhaald, zodat de gemiddelde pre-travel

voor een bepaalde aantastsituatie kan worden bepaald.

In figuur B6.2 tot en met B6.1O zijn de plots behorende bij de verrichte metingen

weergegeven. Van de herhalingsmetingen is telkens van slechts een meting de bijbehoren

de plot weergegeven.

A-o.5 v - s- 30mV TB-o.31~3

I I I
I
I I

I / I
I , I

A. ./
I

II~~
( I

B 1/ I

figuur B6.2 Plot1: I = 10 mm; v = 3 mm/s; voorkeursrichting.
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A-o.5 v - e- 50lllV TB-o.311DS

I I

I
A I,...f'\

/ "f-" ""V

e /' I

I

figuur 86.3 PlotZ: I = 10 mm; Y = 10 mnv's; Yoorkeursrichling.

A-o.5 V - s- 50aV TB-o.63IU

(

It.
I~

J
rv~ -..../'oJ

/1 "~r-
R

I

figuur 86.4 Plot3: I = 10 mm; Y =20 mnv's; Yoorkeursrichting.

A-o.5 V - S- 50aV TB-o.63u

A IA

I
V "---

f'-.r-....

III '"r-
S I

figuur 86.5 Plot4: I = 10 mm; Y = 30 mnv's; Yoorkeursrichling.
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A-G.5 V - e- EO~V ra-G •6SIlIS

I

I I

-(1\
I v 'v\ f-v'rv-. I~

J, r-'--
e

I

I I
figuur B6.6 Plot5: I =10 mm; v =40 I11I1Vs; voorkeursrichting.

A-u.5 V - a- 50mV ra-G •asp

r

A

~

~ r--- __
I\-.."'-'

II '- ""'-
B

[1 J

figuur B6.7 Plot6: I =10 mm; v =50 I11I1Vs; voorkeursrichting.

A-o.5 v - e- 50~V

,
!

A -J ..........
/' Iy...... r--.

, ,.
,

I!

i (

el l/ l

I I I!,

figuur B6.8 Plot7: I =10 mm; v =3 I11I1VS; niet-voorkeursrichting.
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.10-0.5 V - S- SOIlV TB-o.S::ilIS

I--

I
I

A I I

I
S kNw--~V'IW· of

I !I
I I

I

figuur B6.9 PlotS: 1 =50 rnm; v =3 mmls; niet-voorkeursrichting.

U :
,,

i
,

I I

,II i I !
,

I I I I

4 i I I I 1/I

I , I I I !
! I I

S I I ivIAWiI'r-
I I I i i I

I
figuur B6.10 Plot9: I =50 rnm; v =3 mmls; voorkeursrichting.

Opmerkingen:

de gebruikte digitale geheugenoscilloscoop heeft als nadeel dat per signaal de tijd

tussen 2 samples 0,05 ms bedraagt. Dit betekent dat veranderingen van het signaal

gedurende deze tijdsperiode niet worden waargenomen. Afhankelijk van de

aantastsnelheid zal deze tijd verantwoordelijk zijn voor een afwijking van de

bepaalde pre-travel. Bij een aantastsnelheid v = 3 mm/s bedraagt deze afwijking

maximaal 2*0,025*10-3*3*10-3 = 0,15 ~. Bij een aantastsnelheid v = 50 mm/s

bedraagt deze afwijking maximaal 2,5 f.lm. Voor een nauwkeurige bepaling van de

pre-travel zal een analoge geheugenoscilloscoop moeten worden gebruikt;

de aanspreekwaarde van de gebruikte piezo-elektrische opnemer bedraagt 0,01 N.

Voor een nauwkeurige bepaling van de pre-travel moet een gevoeliger opnemer

worden gebruikt met een lagere aanspreekwaarde (paragraaf 5.3.3). Aangezien de
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gebruikte opnemer niet gekalibreerd was op het moment ciat de metingen werden

verricht, kan er geen kwantitatieve uitspraak worden gedaan over de grootte van de

optredende contactkracht.

In tabel B6.1 worden de resultaten van de verrichte metingen vermeld.

ITaststiftlengte I = 10 mm II Aanlaslsnelheid v [mm/s] IPre-travel bun]
I

3 1,2

10 2,2

Voorkeursrichting 20 5,3

30 7,6

40 10,1

SO 12,6

Niet-voorkeursrichting 3 1,9

ITaslstiftlengte 1 = 50 mm

Voorkeursrichting 3 5,9

Niet-voorkeursrichting 3 10,9

label B6.1.

CONCLUSIES

De bepaling van de pre-travel met behulp van een piezo-elektrische opnemer en een

geheugenoscilloscoop is practisch uitvoerbaar. De nauwkeurigheid waarmee deze pre-travel

wordt
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bepaald, hangt af van de gevoeligheid van de piezo-elektrische opnemer en het tyPe

oscilloscoop.

Vit de metingen voIgt dat bij toenemende aantastsnelheid de pre-travel toeneemt. In

hoofdstuk 2 werd dit verschijnsel reeds genoemd. Tevens neemt bij toenemende taststift

lengte de pre-travel toe en is er een duidelijk verschil tussen de pre-travel bij aantasting in

voorkeursrichting en niet-voorkeursrichting. Vit de metingen is de evenredigheid van de

pre-travel met de taststiftlengte in het kwadraat [11] echter niet vast te stellen.
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Bijlage 7

GEOMETRISCHE AFWlJKINGEN VAN EEN GELEIDING

In figuur B7.1 zijn de zes mogelijke geometrische afwijkingen die optreden bij een

rechtgeleiding weergegeven. Deze afwijkingen zijn onder te verdelen in translatie

afwijkingen (T) en rotatie-afwijkingen (R). De eerste van de twee bijbehorende indices

staat voor de translatie- of rotatie-as van de geometrische afwijking en de tweede indices

staat voor de bewegingsrichting van de slede (x-, y- of z-richting).

TZX

y

figuur 87.1 Geometrische afwijkingen van een rechtgeleiding.

Voor de rechtgeleiding van de testopstelling is RyX de mogelijke rotatie-afwijking om de

y-as bij beweging in x-richting.

p

z

I h~ 2 .
/TT7T - - - -geleidingsas

figuur 87.2.
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Geometrische afwijkingen gaan een col spelen als de meetas en de objectas niet in elkaars

verlengde liggen. In figuur B7.2 is deze situatie weergegeven. Indien er nu op een

bepaalde x-positie een RyX optreedt dan bevindt P zich op een andere x-positie dan dat er

gemeten wordt. Deze afwijking dx bedraagt voor kleine hoekverdraaiingen:

dx .. (hI - hz)*Ryx.
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Bijlage 8

BEPALING MAXIMAAL OPTREDENDE BUIGSPANNING

Bij bladveren is het van belang dat de maximaal toelaatbare buigspanning niet overschre

den wordt. Uitgaande van de maximale buigspanning van fosforbronsblad en het feit dat er

met wisselende belasting gewerkt wordt. mag de maximaal optredende buigspanning niet

hoven 200 N/mm2 (50 % van 400 N/mm2
) liggen.

Ml

v f0?r1 F
12

r~__ ,;t (i'

<O~
I II M2

_1_-----3-~F'

M2

B

!>ovengrens:
M1 =- 0 en
A is slar
ingel,letnd

figuur B8.1 Model bladveergelciding.

In figuur B8.1 is een omgevouwen bladveer gemodelleerd.

Aanname: -trekstijfheid >> buigstijfheid

-door gebruik te maken van 5 omgevouwen bladveren geldt VB = 0 en een

moment M1 wordt door de constructie in B geleverd. Door M1 = 0 en punt

A star ingeklemd te beschouwen kan 0bmaximaal op een eenvoudige manier

worden bepaald.

Gegevens: slag uB = ± 5mm;

E =elasticiteitsmodulus bladveer (gekozen is voor fosforbronsblad) = 120

kN/mm2
;
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afmetingen bladveer (figuur B8.1): 11 =40 mm;

12 = 30 mm;

b = breedte bladveer = 30 mm;

h =dikte bladveer = 0,2 mm

Voor de verplaatsing u van punt B geldt:

FL;u=__
B 3EI

2

[mJ
(B8.1)

Met bovenstaande gegevens geeft focmule B8.1 voor uB = 5 mm :

Mb z F12 1/2h N
o = -~- = - __ =199,5 __

b I 1
2

mm2
yy

Uit focmule B8.4 blijkt dat de constructie voldoet.

F\otaal bladveergeleiding= 5*F = 6,65 N
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SCHATTING STUFHEID BLADVEERGELEIDING

Berekening C
X

' B en CZ
' B van omgevouwen bladveer (figuur B8.2).

Voor Ux'B geldt:

F[3
1

Ux'B = 3EI

Hieruit voIgt:

C = 3EI =
x'B -3-

II

[m]

1,1 *102 N
m

(B8.5)

(B8.6)

Indien er ter plekke van Been kracht in z' richting werkt zal er een verplaatsing in deze

richting optreden onder invloed van buiging in het vlak van A en van B. Door de

constructieve uitvoering van de biadveergeleiding zal verplaatsing van B ten gevolge van

roty'A niet mogelijk zijn.

rot z'

Voor Uz'B geIdt:

figuur B8.2 Model bladveergeleiding.

B
z'

$rot y'

y'

x' ~
rot x'

F[3 FI 3
2 1

UZ'B = 3EI + 3E./

Hieruit voIgt:

[m] waarbij I = 1/12hb 3 (B8.7)

3EI 6 N
C'E = -- = 1,78 *10 -

Z [3 [3 m
1 + 2
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Wanneer deze 2 stijfheden terugvoeren op de totale geleiding dan geldt volgens figuur

B8.3:

,--------------,
I 1' ......

I I 'r~t z I
/ k I

I I '1"'...... I

I / zk...... rot
y II I Y ""...... I

I ( r-" I
I...... x I" I
I midd'Emgedeelte I" I
I bladveerg'el<:.inding ~Q( x -> I

...... I /
I ............ / // I
I ...... -..v/ I
L ~

figuUf B8.3 Model bladveer.

c •z

(B8.9)

Cz• = CZ'B *cos (30°) + CXIB *cos(60°)

Cz = 4 *C. = 6,2 * 106 N
z m

Cy • = CZ'B *cos(600) + Cx'B *cos(30°)

N
C = 4 *C = 3 6 * 106

Y y" -m

= 1,5 * 106 N
m

= 8,9 * 105 N
m
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Bijlage 9

BEREKENING OVERBRENGINGSVERHOUDING WRIJVINGSWIELOVERBREN

GING

De overbrengingsverhouding moet de maximaal te behalen versnelling van de bladveerge

leiding met een zo klein mogelijk te leveren moment TE realiseren [14].

Wanneer we de invloed van wrijving in de lagering van de overbrenging verwaarlozen,

blijkt de motor voor het versnellen van de motor en de wrijvingswielen een moment TI en

voor het versnellen van de geleiding een moment Tm te moeten leveren.

Aangezien de massatraagheid van de overbrenging van invloed is op het benodigde

moment TE wordt gekeken bij welke straal van het wrijvingswiel, de motor de geleiding

maximaal versnelt.

Voor de totale overbrengingsverhouding geldt:

. _ Xl _ Xl
1-_-_

<PI <PI

i is opgebouwd uit twee overbrengingsverhoudingen, te weten:
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Voor TJ en Tmgeldt respectievelijk:

(B9.4)

[Nm] (B9.5)

Waarin: r1=2.5*10-3 m;

r3=2.5*10-3 m;

Xl =50*10-3 m/s;

x1=312.5*10-3 mls2 (zie bijlage 18);

1=5*10-3 m',

Q=7900 kg/m3 (staal);

Jmotor= 5.57*10-7 kgm2 (zie bijlage 17);

Jaandrijfrol=1/2.m. (r1)2=1/2.Q.V. (r1)2=1/2.Q.3t.l. (r1)4=

2.42*10-9 kgm2;

JwrijvingSwiel=1/2.Q.3t.1.(r2)4=62 (r2)4 kgm2.

Een maximale F treedt op bij verticale aantasting bij maximale slag. Voor de bepaling van

Tmwordt van deze maximale F uitgegaan.

Voor F geldt:

F =F + F + m *Xl [N]v g
(B9.6)

Waarin: Fv =6,65 N;

mmiddengedeelte geleiding = m1 = 2700*(30*15*100*10-9
) = 0,12 kg;

mliniaal = m2 = 10*10-3 kg;

mopnemec+rotatieconstruetie = m3 = 0,10 kg;
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Vit fonnule B9.6 voIgt dat F =9,2 N.

Invullen in fonnule B9.5 geeft:

T = 0,46 [Nm]
m •

<Pt

T
J

(¢t) is een lineair oplopende functie en Tm (¢t) een hyperbolische functie.

Het kleinst mogelijke benodigde moment TE =TJ + Tm treedt op voor

TJ = Tm •

Wanneer dit wordt toegepast op fonnule B9.4 en B9.7 dan geldt:

0,46

3,50 * 10-6 + 2,4 *10-3 *r;

Verder voIgt uit fonnule B9.2 en B9.3 dat:

(B9.7)

(B9.8)

(B9.9)

Wanneer fonnule B9.8 en B9.9 worden gecombineerd, dan geeft dit de volgende vergelij

king:

1,54 * 105 *r: +224 *r; -0.46 = 0

r2 = 33,9*10-3 m is een geschikte oplossing voor bovenstaande vergelijking.

(B9.10)

Een optimale overbrenging geldt voor r2 = 33,9*10-3 m. Het probleem doet zich echter

voor dat de overbrenging niet te veel ruimte in mag nemen. In verband met de inbouw

ruimte wordt uiteindelijk gekozen voor r2 = 20*10-3 m. Dit betekent dat TE een grotere

waarde zal hebben. Vit bijlage 17 en 20 blijkt dat r2 =20*10-3 m prima voldoet.
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Er geldt nu voor de wrijvingswieloverbrenging:

<P
t
=160 rad

s
. _ 20 rad
<P2- S
it =1,25 *10-1

i2 =2,5 *10-3 m
i =it . i2 =3,125 *10-4 m
TE = 3,6 *10-3 Nm
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Bijlage 10

BEREKENING e KRITISCH

Voor ekritisch geldt:

[12] (BI0.l)

Waarin:

Waarin:

f.! =0,1 N;

Fn =92 N;

E = 2,1*1011 N/m2
;

w = halve breedte van het wrijvingwiel = 2,5*10-3 m;

c I (v=0,3) = 0,1188;

c2(v=0,3) = 0,2628;

b = halve contactlengte.

r3 = kromtestraal wrijvingswiel, 2e gedeelte = 2,5*10-3 m;

r4 = kromtestraal pin = 00;

Er = gereduceerde eiasticiteitsmodulus.

(BI0.2)

E =r
(BI0.3)

Waarin: VI = v2 = 0,3;

Uit formule BI0.3 voIgt: ~ =3,6*1011 N/m2
•

Uit formule BI0.2 voIgt: b = 2,3*10-5 m.

Uit formule BI0.1 voIgt: 8kritisch = 0,0018 rad = 6,2 boogminuten.
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Bijlage 11

GATSCHARNIEREN

De constructie bevat een aantal gatschamieren die zich bevinden in de behuizing van de

overbrenging (zie figuur 5.6) en 1 gatschamier dat zich bevindt in de bevestigingsplaat van

de motor (figuur B11.1).

--
/' "I \

\ 0 )
" /-_/

figuur BILl Bevestigingsplaat motor.

Door de toepassing van een gatschamier zal de buigstijfheid in het vlak gering zijn ten

opzichte van de ovenge stijfheden. In figuur Bl1.2 is een gatschamier getekend met

daarin de karakteristieke parameters.

~ 1

- ex

figuur B11.2.

-B67-



Voor de buigstijfheid in het vlak ter plekke van A geldt [12]:

c '"d

(Bll.l)

Voor de buigstijfheid uit het vlak ter plekke van A geldt [12]:

c '"e

(Bll.2)

De gatschamieren in de behuizing zorgen voor respectievelijk de positionering van de aan

drukrollen en het wrijvingwiel ten opzichte van de aandrijfrol en de positionering van de

aandrukrol en het wrijvingwiel ten opzichte van de pin van de rechtgeleiding. Hierdoor

kunnen de contactkrachten worden ingesteld. Voor deze gatschamieren gelden de volgende

parameters:

h= 1 mm;

D = 10 mm;

E = elasticiteitsmodulus aluminium = 7*104 N/m2
;

t = 6 + 4 = 10 mm;

L =32 mm.

Vit formule B1l.1 voIgt dat Cdl '" 21 N/mm.

Vit formule B1l.2 voIgt dat Cel '" 865 N/mm.

Het gatschamier in de bevestigingsplaat zorgt voor het opheffen van een overbepaaldheid

indien de aandrijfrol door de aandrukrollen tegen het wrijvingswiel wordt aangedrukt.

Voor dit gatschamier geldt:

h= 1 mm;

D = 3 mm;

E = elasticiteitsmodulus aluminium = 7*104 N/m2
;

t = 4 mm;

L = 25 mm.

Vit formule B1l.1 en B1l.2 voIgt dat Cd2 '" 25 N/mm en Ce2 '" 166 N/mm.
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Bijlage 12

HERTZE CONTACTSPANNINGEN

Voor contraforme puntcontacten geldt:

1

31' 1 (El 2

C1 = _ *F1' * _ l'
Hz 2Jt r

(B12.l)

Waarin: F =aandrukkracht [N];

E = elasticiteitsmodulus staal = 2,1*105 N/mm2;

r =gereduceerde straal [mm].

1 1 1 1 1= +-+-+-
r r jj rij 'ji rrjj

(B12.2)

Waarin: r jj = straal as i [mm];

rij =welvingsstraal as i [mm].

Indien de contactoppervlakken gehard zijn tot 65 HRC, dan is de maximaal toelaatbare

Hertze contactspanning bij 105-106 overrollingen 2500 N/mm2 [9].

De volgende contacten spelen een rol:

1) aandrijfrol-wrijvingswiel;

2) aandrukrol-aandrijfrol;

3) wrijvingswiel-pin;

4) pin-aandrukrol.

Adl.

(voor gebruikte parameters, zie bijlage 9)

De contactkracht tussen aandrijfrol en wrijvingswieI bedraagt minimaal:

F = (FJ wrijvingswiel + Flast*r.jr2)/~ = ((Jwrijvingwiel*<P2)!r2) + Flast*r.jr2)/~ =
(2,4*10-3*r2*<\>1 + Flast*r.jr2)/~ = 11,6 N.
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Ad2.

De contactkracht tussen aandrukrol en aandrijfrol OOdraagt minimaal:

F = 11,6/(2*cos(600» = 11,6 N.

Ad3.

De contactkracht tussen wrijvingswiel en pin OOdraagt minimaal:

F =F1aslIl =9,2/0,1 =92 N.

Ad4.

Deze contactkracht is gelijk aan de contactkracht tussen wrijvingswiel en pin en OOdraagt

minimaal 92 N.

In onderstaande taOOl zijn, gebruik makend van fonnule B12.1 en B12.2, de optredende

0Hz gegeven voor de verschillende contacten.

Contact fii [mm] fij [mm] fjj [mm] fji [mm] f [mm] F [N] OHz

[N/mm2
]

aandrijfrol- 2,5 100 20 00 2,2 11,6 1088

wrijvingswiel

aandrukrol- 6,5 500 2,5 100 1,77 11,6 1258

aandrijffol

wrijvingwiel- 2,5 100 00 00 2,44 92 2024

pin

pin-aandrukrol 00 00 6,5 500 6,42 92 1060

tabel B12.1
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Vit tabel B12.1 voIgt dat de optredende spanningen beduidend lager liggen dan de

maximaal toelaatbare contactspanning. De contactkrachten mogen dus zelfs nog hoger

liggen zolang de maximaal toelaatbare contactspanning maar niet wordt overschreden.
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Bijlage 13

SPECIFICATIES PIEZO-ELEKTRISCHE OPNEMER EN LADINGSVERSTERKER

QuarzkrlstaU·Kraftaufnehmer
Capteur de force iI quartz
Quartz Force Transducer

.~. "..-

69203

9203

10.84 .2

Hochempfindlicher Quarzkristall-Krallaufneh
mer zum Messen quasistatischer und dynami
scher Zug- und Druckkriille von einigen mN bis
zu 500 N. Grosse Steifheit und damit hohe
Eigenfrequenz.
Typ 9203 ist mit Montagegewinde M10x1 aus
gefuhrt. Es ist auch eine AusfUhrung mit zy
linderischem Schall als Typ 9201 erhiiltlich.

_6-

MicrOdot

=1

Capteur de force a quartz tres sensible pour
mesurer des forces de traction/compression
quasi-slatiques et dynamiquas de quelques mN
jusqu'a 500 N. Grande rrgldite at par conse
quent frequence propre elevee.
Le type 9203 est livre avec un filetage Ml0.1
pour Ie montage. Le type 9201 en forme cylin
drique est aussi disponible.

Highly sensitive quartz force transducer for
measuring quasistatic and dynamic tensile and
compressive forces from a few mN up to 500 N.
High rigidity and theretore hIgh natural frequen
cy.
Type 9203 is delivered with mounting thread
M10xl. A version with cylindrical shank, Type
9201, is also available.

Technische Daten Donnees techniques Technical Data

Berelcll Gamme Renge N -500 ... 500
Anaprechachwelle 5eull de reponae Threshold mN <1
Oberla.t Surcharge Overload N -600/600

Empflndllchkelt Sensibilite Sensitivity pC/N -45
Uneerltiit Llneerlte L1neerity 'bFSO ~±1
Stelfheit Rlgidlte Rigidity N/!J,m =40

Elgenlraquenz Frequence propre Netural frequency kHz 27
Ansllegszeil Temps de montee Rise time ~s 15
Belrlebalemperaturberrelch Gamme delemperature d'ullllsallon Operating lempe,ature range 'C -150 .240

Temperalurkoelllzleni Coellicient de lempe,ature Temperature coellicient
der EmolmaJlcnkel1 de la senSlblhte of senSItiVity ',/'C -001

Isolatlonswiderstand bel 20°C Resislance d'isolemeni a20'C Insulation resistance at 20'C Q > 10~3

Kapezilii! Capacile Capacitance of =22
Anzug.momenllij, M3 Couple de serrege pou, M3 Tlghlening lorque lor M3 Nm <0.5
Mall. Masse Mass 13

1N INeWlonl - 1kg·m. So, - 0.1019 .. ko - 0.2248... ibf: 1kgl- 9.80665 N: 1 Inch _ 25.4 mm: 19 - 0,03527 ... oz: 1 Nm - 0.73756 .. ibft
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6.9203 10.84 2

Beschreibung

Die zu messende Kraft wird uber das zylindri
sche Krafteinleitungsstuck auf das im Aufneh
mer eingebaute Quarzkristall-Messelement ein
geleitet. Das Messelement ist vorgespannt, 50

dass sowohl Zug- als auch Druckkrafte gemes
sen werden konnen. Das Quarzkristall-Messe
lement erzeugt eine der Kraft proportionale
elektrische Ladung, welche auf den Anschluss
stecker gefuhrt wird.

Anwendung

Der hochempfindliche Kraftaufnehmer eignet
sich zum Messen von quasistatischen und dy
namischen Zug- und Druckkraften im Bereich
von wenigen mN bis zu 500 N. Die besonderen
Vorteile dieses AUfnehmers liegen in der sehr
hohen Empfindlichkeit, der hohen Eigenfre
::juenz und den kleinen Abmessungen. Speziell
:lei der Messung vonsehr kleinen quasistatl-~

schen Kraften muss darauf geachtet werden,'
jass der Aufnehmer wahrend der Messung kei-"
len Temperaturschwankungen ausgesetzt 1st'

Montage

3eim Aufnehmer Typ 9203 ist ein Gewinde
\A10x 1 fur die Montage vorgesehen. Es ist dar
luf zu achten, dass das max. Anzugsmoment
Or den M3-Gewindeanschluss nicht Oberschrit
en wird~':Allfallige radial wirkende Krafte konnen
jurch eine membranahnliche AbstUtzung auf
Jenommen werden, siehe Bild unten.

Description

La force a mesurer agit par I'intermediaire du
cylindre de transmission sur I'e/ement de mesu
re a quartz loge dans Ie capteur. L'element de
mesure est precontraint, permettant ainsi la
mesure de forces de traction et de compres
sion. Proportionnellement a la force appliquee,
I'element de mesure a quartz engendre une
charge electrique qui est disponible sur la fiche
de raccordement.

Application

Ce capteur de force tres sensible se prete a la
mesure de forces de traction/compression
quasi-statiques et dynamiques dans la gamme
de quelques mN jusqu'a 500 N. Les avantages
particullers de ce capteur resident dans la tres
haute sensibilite, la frequence propre slevee et
les faibles dimensions. Particullerement, lars de
la mesure de tres petites forces quasi-stati
ques, iI faut faire attention a ce que Ie capteur
ne soit pas expose ades variations de tempera
ture pendant la mesure.

Montage

Pour Ie type 9203 un filetage M10x 1 est prevu
pour son montage. II faut faire attention a ne
pas dspasser Ie couple de serrage pour Ie file
tage de raccordement M3. Les forces radiales
eventuellement actives peuvent etre suppor
tees par un diaphragme ou une construction si
milaire, voir figure en bas.

Description

The force to be measured is introduced into the
quartz element fitted in the transducer via the
cylindrical force introduction part. The element
is preloaded to enable both tensile and com
pressive forces to be measured. The quartz
measuring element generates an electrical
charge proportional to the force which is led to
the connecting plug. .

Applications

This highly sensitive transducer is suitable for
measuring quasistatic and dynamic tensile and
compressive forces ranging from a few mN to
500 N. The special advantages of this transdu
cer lie in its very high sensitivity, high frequency
and small dimensions. Especially when measur
ing very small quasistatic forces it is necessary
to ensure that the transducer is not exposed to
temperature changes during the measurement.

Mounting

Transducer Type 9203 is provided with an
M10x1 thread for fitting. Make sure that the
maximum torque for tightening the M3 threaded
connection is not exceeded. Any forces acting
radially can be taken up by a diaphragm-like
support, see picture below.

/ /. /

lembranahnliche Abstiitzung von Seiten
raften

Support de forces radiales par diaphragme
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5011, 5011A1, 5011A2,
5011Y26,5011A1Y26,5011A2Y26

Ladungsversfarker
Amplificafeur de charge
Charge Amplifier

Piezo-Instrumentation
Nr.

11.5011
Type

Ed.

8.89
P.

1 ... 4

Der netzbetriebene, mikroprozessorgesteuerte.
einkanalige Ladungsverstarker Typ 5011 wan
delt die von piezoelektrischen Messwertauf
nehmern abgegebene Ladung in proportionale
Spannung um.
Der Einsatz erfolgt mehrheitlich im Bereich
'Messen mechanischer Grossen', d.h. fOr
Druck-, Kraft- und Beschleunigungsmessung.
Wesentliche Merkmale dieses Gerates sind die
kontinuierliche Bereichseinstellung von ±10 ...
999'000 pC und die LCD-Anzeige der Parame
tereinstellung. Die Parameter bleiben auch bei
Netzunterbruch erhalten. Frequenzbereich von
quasistatisch (annahernd 0 Hz) bis 200 kHz.
automatische Nullpunktkorrektur, eingebautes
Tiefpassfilter mit 8 einstellbaren Grenzfrequen
zen, drei wahlbare Zeitkonstanten.

L'amplificateur de charge type 5011 a un ca
nal. alimente du reseau et cornmande par
microprocesseur transforme la charge electri
que provenant d'un capteur piezoelectrique en
une tension proportionelle.
L'amplificateur est surtout utilise pour mesurer
des grandeurs mecaniques, c.-a.-d. pressions,
forces et accelerations.
Le reglage continu de la gamme de ±10 ...
999'000 pC et I'affichage LCD du reglage des
parametres sont les caracteristiques princi
pales de cet instrument. Les parametres res
tent memorises m~me si Ie reseau est interrom
pu. Gamme des frequences de phenomenes
quasi-statiques (d'approx. 0 Hz) jusqu'a 200
kHz, correction automatique du zero, filtre
passe-bas integre avec 8 frequences-limites
au choix, 3 constantes de temps au choix.

The mains-operated. microprocessor controllee
one-channel charge amplifier Type 5011 con
verts the electrical charge yielded by piezo
electric transducers into a proportional voltage
signal.
The instrument is used mainly for measuring
mechanical quantities, Le.• for pressure, force
and acceleration measurements.
Main characteristics of this amplifier are the
continuous range setting from ± 10 ... 999'000
pC and the liquid cristal display (LCD) of par
ameter settings. The parameters remain set if
mains failure occurs. Frequency range from
quasistatic (approx. 0 Hz) to 200 kHz, automat
ic zero offset correction, inbuilt low-pass filter
with 8 selectable cutoff frequencies, 3 selecta
ble time constants.

Ais Option sind eine IEEE-488-Schnittstelle Typ
5605 oder eine RS-232C-Schnittstelle Typ 5611
zur Fernsteuerung samtlicher Ladungsverstar
ker-Parameterwerte erhaltlich.
Der Verstarker kann in ein Normgehause nach
DIN eingebaut werden.

Messen ohne Rechnen:

• Aufnehmerempfindlichkeit einstellen

• Massstab wahlen

• Die Aufnehmerempfindlichkeit und der
Massstab werden angezeigt.

• Am Spannungsausgang angeschlossene
Anzeigegerate, Schreiber und Oszilloskope
werden auf 1 V/div. bzw. 1 V/cm eingestellt.
Dadurch gibt der am Ladungsverstarker
gewahlte Massstab direkt den Darstel
lungsmassstab in M.U./div. bzw. M.U./cm
an.

Une interface IEEE-488 type 5605 ou une inter
face RS-232C type 5611 pour la telecom
mande de toutes les valeurs des parametres
sont disponibles comme option.
L'amplificateur peut ~tre monte dans un boTtier
normalise DIN.

Mesurer sans calcul:

• Regier la sensibilite du capteur
• Choisir I'echelle

• La sensibilite du capteur et I'echelle sont
affichees.

• L'instrument d'affichage, I'enregistreur ou
I'oscilloscope branche sur la sortie de ten
sion est regie sur 1 Vldiv. resp. 1 Vlcm. De
cette far;:on, I'echelle selectionnee sur I'am
plificateur de charge indique directement
I'echelle en M.U./div. resp. M.U./cm de I'in
strument d'affichage.

As an option an IEEE-488 interface Type 5605
or an RS-232C interface Type 5611 are availa
ble for remote control of the charge amplifier
parameter values.
The amplifier can be mounted into a standard
case according to DIN.

Measuring without maths:

• Set transducer sensitivity

• Select scale
• Transducer sensitivity and scale are dis

played.
• The display, recorder or oscilloscope con

nected to the voltage output is adjusted to
1 V/div. resp. 1 V/cm. As a result, the scale
set on the charge amplifier indicates direct
ly the scale in M.U./div. resp. M.U./cm of
the display instrument.

Kistler Instrumente AG, CH-8408 Winterthur, Switzerland, Tel. (052) 831111 -B74- ~nt Corp., Amherst. NY 14228-2171, USA, Phone (716) 691-5100



rechnische Daten Donnees techniques Technical Data

Appareil de base Basic unit

Gamme de mesure Measuring range
Senslbllite du capteur Transducer sensitivity
Echelle Scale

Tension de sortie Output voltage
Courant de sortie Output current

(protege contre les court-circuits) (short-circuit protected)

impedance de sortie Output Impedance
Resistance d'isolement aI'entree Insulation resistance at input
Gamme de frequence (-3dB, Filter off) Frequecy limit (-3dB, Filter off)

Fiitre passe-bas Low-pass filter
(Butterwoth a2 poles) (Butterworth. 2 pol.)
(a 8 etages 10.30.100 ... --3dB) (8 stages 10, 30,100 ... -3dB)

Constante de temps Long Time constant Long
(t =Rg'Cg) Medium (t =Rg'Cg) Medium

Short Short

mm ca. 94x151x195
mm 70.9x128,7x169,5

HE 3 units
TE 14 units

kg =2

5 1 ... 10'000
s 0,01 .,. 100

% S±0,05

% <+3
% Q1

mV,ms <1,5

pC,ms/pF <2'10-5

pCls <±0.03

0 ... 50

BNC neg.
DIN 45322

220/110 ±20%
48 ... 62/20
max. 50

10
>1014

=0 ... 200

0,01 ... 30±10%

±10 999'000
0,01 9990 a)
0,001 9'990'000

±10
0 ... ±5

Typ
Typ

VA
HzNA
V,ms

o
o
kHz

kHz

pC
pC/M.U.
M.UN

VDC
mA

Linearity
Accuracy of measuring range

S±99,9 pC FS
>+100 pC FS

Output interference
Interference due to cable

capacitance
Drift (drift current MOSFET)

at 25°C

Display (parameters)
2-line, 8-character LCD
dot matrix

Operating temperature range

Connections:
insulated from
mains ground
Measuring input/output
Remote control 6-pole

Mains (switchable)
(Protection class I)

Voltage between protection and
measuring ground

Dimensions
with case

(Width x Height x Depth)
without case

Mounting specification Height
accord. to DIN 41494, Width
part 5

Weight
(inc!. IEEE-48B or RS-232C)

Unearite
Precision de la gamme de mesure

S±99,9 pCFS
~100 pC FS

Interference a la sortie
Interference due ala capacite

d'entree du cable
Derive (courant de derive MOSFET)

825°C

Affichage (parametres)
'Dot matrix' LCD a2 lignes et
8 caracteres

Gamme de temperature d'utilisation

Connexions:
isolees de la terre
du reseau
Entree/Sortie de mesure
Telecommande 6 poles

Reseau (commutable)
(Classe de protection I)

Tension entre terre de protection
et terre de mesurage

Dimensions
avec bonier

(Iargeur x hauteur x profondeur)
sans boilier

Specifications de montage Hauteur
selon DIN 41494, Largeur
partie 5

Poids
(IEEE-488 ou RS 232-C incl.)

Unearitit
Genauigkeit Messbereich

<+99,9 pC FS
~100pC FS

Ausgangsstorsignal
Storsignal durch Eingangskabel

kapazitat
Drift (Leckstrom MOSFET)

bei 25°C

Anzeige (Parameter)
8-steliige, zweizeilige
Oot-Matrix-LCO

Betriebstemperaturbereich

Anschliisse:
von Netzerde galvanisch
getrennt
Eingang/Ausgang
Fernsteuerung, 6-polig

Netzanschluss (umschaltbar)
(Schutzklasse I)

Spannung zwischen Schutz-und
Messerde

Abmessungen
mit Gehause

(B x H xD
ohne Gehause

Einbauangaben H6he
gem. DIN 41494, Breite
Teil5

Gewicht
(inkl. IEEE-48B oder RS-232C)

Grundgerat

Messbereich
Aufnehmerempfindllchkeit
Massstab

Ausgangsspannung
Ausgangsstrom

(kurzschlusssicher)

Ausgangslmpendanz
lsolatlonswiderstand am Eingang
Frequenzbereich (-3dB. Filter off)

Tiefpassfilter
(Butterworth 2-pol.)
(8-sMig 10.30, 100 ... -3dB)

Zeitkonstante Long
(t =Rg'Cg) Medium

Short

a) M.U. Mechanical Units a) M.U. Mechanical Units
(Mechanische Einheit, z.B. bar, N, g) (unite mecanique, p.ex. bar, N, g)

a) M.U. Mechanical Units
(e.g. bar. N, g)

Beschreibung

Die Eingangsstufe besteht aus einem hochiso
lierenden Verstarker (OP 1) mit einem Doppel
MOSFET. Er ist uber hochisolierende Bereichs
kondensatoren Cg gegengekoppelt, und wirkt
somit als Integrator fur Eingangsstrome, die
uber den Eingang Charge Input einfliessen. Sie
werden durch Ladungsanderungen des piezo
elektrischen Messwertaufnehmers erzeugt. Am
Ausgang der Eingangsstufe erscheint eine
Spannung, die der Ladung und damit auch der
auf die Aufnehmer wirkenden Messgr6sse pro
portional ist.

Paraliel zum jeweiligen Bereichskondensator
C\1 kann elner der beiden Zeitkonstantenwider
stande R (109 0 bzw. 1011 0) geschaltet wer
den, so dass dynamisch ohne Drift gemessen
werden kann.

Ein Reed-Relais-Ruhekontakt, der den Be
reichskondensator uberbruckt, dient zum
Rucksetzen des Verstarkers in den Reset-Zu
stand. Die Ausgangsspannung ist dann Nuli.
Etwaige Nulipunktabweichungen werden im
Reset·Zustand automatisch kompensiert.

Description
L'etage d'entree est un amplificateur a isole
ment eleve (OP 1) avec un MOSFET double. Sa
retroaction est effectuee au moyen de capaci
tes de gammes Cg avec isolement eleve. Ainsi
j'amplificateur fonctionne comme circuit d'inte
gration pour les courants d'entree qui provien
nent de I'entree Charge Input. 115 sont generes
par des variations des charges electriques du
capteur piezoelectrique. A la sortie de /'etage
d'entree apparaTt une tension qui est propor
tionnelie 8 la charge et par consequent aussi
proportionnelie 8 la quantite mesuree par Ie
capteur.

L'une des deux resistances de la constante du
temps Rg (109 0 resp. 1011 0) peut etre bran
cMe en parallele a la capacite de gamme Cg.
Ceci permet d'effectuer des mesures dyna
miques sans derive.

Le contact de repos d'un relais Reed, qui
shunte la capacite de gamme, sert aremettre 8
zero I'amplificateur. La tension de sortie est
egale 8 zero dans I'etat Reset. Des deviations
eventuelles du point zero sont compensees
automatiquement dans I'etat Reset.

Description
The input stage consists of a highly insulating
amplifier (OP 1) with a double MOSFET. Its
feedback is effected by means of range ca
pacitors Cg with high insulation. Consequently
the amplifier operates as an integrator for input
currents which are fed via the Charge Input.
The latter are generated by electrical charge
variations from the piezoelectric transducer.
The output of the input stage yields a voltage
which is proportional to the charge and there
fore also proportional to the quantity measured
by the transducer.

One of both time constant resistors Rg (109 0
resp. 1011 0) can be paralied to the range ca
pacitor Cg. This permits dynamic measure
ments without drift.

A Reed relay contact (normaliy closed), which
shunts the range capacitor, serves to reset the
amplifier. The output voltage is zero in the Re
set state. Possible zero point deviations are
compensated automaticaliy in the Reset state.
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Bijlage 14

STDFHEIDSBEREKENING ROTATIECONSTRUCTIE

De stijfheid cR van de rotatieconstructie wordt berekend voor de situatie clat de stijfheid

het laagst is. Alhoewel het bereik van de hoek y slechts van - 50° tot + 50° gaat, wordt bij

de berekening uitgegaan van de situatie y= 90° en q>= 50°. In werkelijkheid zal de

berekende stijfheid dus gunstiger uitvallen. Bij de berekening zal het cirkelsegment 1 als

zijnde star worden beschouwd.

In figuur B14.1 is een model van de rotatieconstructie te zien.

arm cirkelsegment 2

[ : Ih
bI

Iy

(2)

12

....
, F.12

0>------.,Q!) A
F F

figuur B14.1 Model rotatieconstruetie.

De vetplaatsing uA uit het vlak van tekening bedraagt: uA = uB+ q>B* 12+ uA'.

[m] (BI4.l)

waarin: 11 = 4*10-2 m;

12 = 1*10-2 m;

b = breedte cirkelsegment 2 - breedte geleidingsbaan = 10* 10-3 m;
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h = dikte van een arm van cirkelsegment 2 = 2,5*10-3 m.

A = doorsnede arm van cirkelsegment 2 = b*h = 2,5*10-5 m2;

a = afstand middenlijn cirkelsegment 2 tot arm cirkelsegment 2 = 9*10-3 m;

E = elasticiteitsmodulus van staal = 2,1*1011 N/m2;

G = glijdingsmodulus van staal = 0,8*1011 N/m2;

II = kwadratisch oppervlaktemoment 1= 1/12*b*h3 m4 = 1,3*10-11 m4
;

12 = kwadratisch oppervlaktemoment 2= 1/12*h*b3 m4 = 2,1*10-10 m4
;

I = 2*(1 +A*a2) = 41*10-9 m4
•xx 1 , ,

4r = 2*12 = 4,2*10-10 m4
;

Ip= polair oppervlaktemoment= 1",,+4r = 4,5*10-9 m4
•

Vit formule B14.1 voIgt:

ql = 2,5*10-8 mIN;

qz= 1,1*10-8 mIN;

q3= 3,9*10-10 mIN.

De stijfheid CR= (ql+ qz+ q3)-I= 2,7*107 N/m.

De massa mR die bij het dynamische gedrag van de rotatieconstructie een rol speelt, wordt

voor de eenvoud gezien als een puntmassa geconcentreerd in punt A (zie figuur B14.1).

De massa mR bestaat uit:

massa opnemer= 13*10-3kg;

massa cirkelsegment 2= (10*5*50*10-9)*7900= 20*10-3kg;

massa middenstuk+schroeven+hulpstuk '" (Jt*(l,5*10-2/2)2*50*10-3)*2700= 24*10-3kg.

Indien bovenstaande massa's worden opgeteld dan geldt dat mR= 0,1 kg.

Voor de laagste eigenfrequentie van de rotatieconstructie geldt bij benadering:

rad

s
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Bijlage 15

SPECIFICATIES MEETSYSTEEM EN INTERFACEKAART

Vit de gegevens behorende bij de interfacekaart blijkt dat de tijd td tussen het verkrijgen

van het triggersignaal en het wegschrijven van de tellerstand naar een buffer maximaal

500 ns bedraagt. Hieruit kan geconc1udeerd worden dat de optredende looptijd tussen het

verkrijgen van het triggersignaal en het vastzetten van de tellerstand kleiner of gelijk is

aan 500 ns. Bij een maximale aantastsnelheid Vmax = 50*10-3 m geeft deze looptijd een

maximale fout van 0,025 ~.

Eingangssignal

Zeitdiagramm:

-ir:

-4)-
--10 . to-

it,

..~
~ ttL t=

X ~"·tbn ~t~;§lt? ffl-f

Bezeichnung min ,'max - Einheit

Vih 3.1.5 30 V
I

Vi} '-0S ~_35 V

tr 500 ns

td 500 ns

te 40 l1S

Der Eingang ist LOi-aktiv und wird von einem internen Pull.-up Widerstand
auf high Pegel gehalten. .
Die Ansteuerung kann durcn TTL~Standart.LS oder CMOS Bausteine erfolgen.
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LtP 403A

Signalperiode 2 ~m

empfohlener MeBschritt
If.lm
O,5f.lm
0,1 f.lm
O,05~m

0,02 f.lm
0,01 ~m

0,005f.lm

"

::=.~=:

.39L.:t0L."
10:!: 1

/-- Ge
TC

bei Montage justiert
ADJUSTED WHEN MOUNTED

BEGINNING OF MEASURING LENGTH
Be inn der Menliin e

50

100

:,mbls40°C
,.·~20bis';voDe
;- • • tw. ",

;.,Abtastkopf:.25 9
'IMalSstab: ." 2,6 9 + 0,13 g/mm Me/?'Iange

Betrieb~emperatur
.Lagertemperatur

Genauigkeitsklassen

,MasSe

'zul.'Vetfahrgeschwindigkeit
-" -i~~~\;~~;~:~:~~i:( ,:,." -

therm. Langenausdehnungs-Koeffizient
Signalperiode

.Vibration (50 bis 2000 Hz)

.$chock (11-ms)
:""';;'-"''''

;';'ljSf6r.mi.g, ca, 7 bis 16 ~ss
";"~t::'-':1 -: .;/,;

'Uchtquelle

Spannungsversorgung

;Ausgailgssignale

et>28

elekbischer AnschluB \'i:KS~t~ ~:TT'l1tAnpar.,.:Elektronik,
iianschli~Bend-KabeI2 m mit Stecker;
t;;zuL 'Katiellangezur Foige-Elektronik: 30 m
~'~ If-:" -""o:-~"}~':: ;
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PC Counter Card

IIHEIDENHAIN

IK 120

The IK 120 counter cilrd connects two
HEIDENHAIN measuring systems with
11 /lApp sinpwflve output signals directly
to an XT or AT compatible personal
computer Position values from the two
measuring systems can be displayed
using the demonstration program
supplied or processed using custom
written software.

The interpolation electronics included on
the counter card generates up to 200
counts pel input signal period. This re
sults in a finest measuring step of
1/200th port ()f the signal penod

May '92

As well as the interpolation and counting
electronics, the IK 120 also has an "inter
val counter" which allows simultaneous
storage of both counter values at prede
termined intervals.

Storage of both counter values can also
be initiated independently for each axis
by an external signal ov~r separate
inputs.

A demonstration program is supplied to
show some of the features of the
counter card. Programming examples
and driver software, written in Turbo
Pascal and C, are supplied to simplify the
programming of the IK 120.
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The IK 120 is inserted rlirectly into a full
length expansion slot of an XT or AT
compatible personal computer. It is ideal
for applications requiring high-speed data
acquisition or further processing of mea
suring data.



~peCITlCal:IOnS II'. 'ILU
• Mechanical Data

,
Dimensions

Operating te~erature
Storage temperature

• Electrical Data

Max. input frequency

Signal interpolation

Signal evaluation

Axes counters

Interval counter

Interface card base address range

Connectors

340 mm x 107 mm, (13.39 x 4.21 in.), requires full length slot

oto 45° C (32 to 113° F)
-30 to 70° C (-22 to 158° F)

50 kHz with 25-fold interpolation, 25 kHz with 50-fold interpolation

25-fold, 50-fold (selectable)

1-, 2- or 4-fold

26 bit

16 bit

COOOOh - FFFFFh, 1 KB (400 Hex) address space is occupied.

Xl 9-pin D submin.: axis 1, sine wave 7 to 16 ~pp
X2 9-pin D submin.: axis 2, sine wave 7 to 16 !lApp

X3 4-pin Lemosa : external latch input/output

Latch input signal
Latch output signal

Uhigh: 3.15 to 30 V
Uhigh: 4.0 to 32 V

Ulow: -3.0 to 0.9 V
Ulow: 0 to 1.0 V

Interrupts

Power requirements

Pin layout (Xl and X2)

IRQ3, IRQ4, IRQS or IRQ7

approx. 1 W, without measuring systems \

IPin 6 11 8 13 9 5 7 2 i4 Ihousing

!Input 0°+ !0°_ 90°+
1

900
-

RI+ RI- + 5 V (Up) OV iinner outer
isignal

I
Jscreen screen and

I J I I housing

• Software

Demonstration program

Driver software

• Adapter Cables

267269 ..

274546 ..

25781801

274542 ..

26577502

Demonstrates the various functions of the counter card. Displays the position or
count values from both axes.

Driver software written in Turbo Pascal and C to simplify programming.

Not included in delivery

Adapter cable for HEIDENHAIN standard incremental encoders (without APE unit)

Adapter cable for HEIDENHAIN incremental encoders with APE unit
(e.g. VM 101. LIP 101)

PCB adapter to output the input signal (X2) to another counter or NC control.

Adapter cable to feed the input signal (X2) to another counter or NC control.

Lemosa connector for latch signals (X3)
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Bijlage 16

POSITIONERING EN FIXATIE

A. bepaling overbrengingsverhouding van de reductiekast

Het kleinst benodigde moment TE treedt op voor TJ =TM (zie bijlage 9).

Voor de globale bepaling van de overbrengingsverhouding wordt de massatraagheid van

de benodigde overbrenging en de wrijving in de lagering van de overbrenging verwaar

loosd.

Voor TJ en TM geldt respectievelijk:

T *<PzT =~g~_M .
<PI

Waarin:

(B16.1)

Tg = torsiemoment rotatie-arm bij een hoekinstelling van 13 = 0° van de

rotatie-arm;

<PI =hoeksnelheid ingaande as;

<Pz =hoeksnelheid uitgaande as =0,2 rad/s.

Waarin:

J ...
T - ROTATIE4RM * <pz *<pz J ..

J - • + MOTOR * <P I
<PI

JROTATlE-ARM = massatraagheid rotatie-arm;

JMOTOR = 1,89*10-6 kgmZ
;

CPI = hoekversnelling ingaande as;

cpz = hoekversnelling uitgaande as = 6 rad/s.

Voor Tg geldt:

(B16.2)

met n = 1,... ,6. (B16.3)

Waarin: Xg = gravitatieversnelling = 9,81 m/sz;

m1 = massa geleiding = 0,25 kg;
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m2 = massa overbrenging + behuizing = (24*70*100*10-9)*2700 =0,45 kg;

m3 =massa servomotor =0,1 kg;

m4 = massa u-profielen =0,5 kg;

m5 =massa bevestigingschijf biadveergeleiding =
20*10-3*(100*100*10-6 - 90*90*10-6)*2700 =0,1 kg;

m6 = massa verbinding Iiniaal aan rotatie-arm = (20*20*30*10-9)*2700 =
0,03 kg;

a1 =afstand massamiddelpunt geleiding/ rotatie-as =60*10-3 m;

a2 = 150*10-3 m;

a3 = 150*10-3 m;

a4 = 120*10-3 m;

as = 60*10-3 m;

a6 = 80*10-3 m.

Uit formule B16.3 voIgt dat Tg = 1,55 Nm.

Voor JROTATIE-ARM geIdt:

met n =1,...,5. (B16.4)

Waarin: JSCHlJF '" (5*10-3*:1t*(l37,5*10-3)-2*7900*(137,S*10-3t 2) +

- (S*10-3*:1t*(62,5*10-3t 2*7900*(62,S*10-3)-2) =4,3*10-2 kgm2
.

Uit formule B16.4 voIgt dat JROTATIE-ARM = 6,S*1O-2 kgm2.

Met behuip van bovenstaande gegevens voIgt uit formule B16.1 dat:

T = 0,31
M -.-

<PI

Uit formule B16.2 voIgt met CPI =CPJ(Pz*¢I =30*¢I dat:
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Wanneer we met behulp van B16.5 en B16.6 de vergelijking TJ = TM oplossen, dan geldt:

<PI = 64 rad/s; i = <PJ<PI = 3,1*10-3
; t l = 320.

Er moet nu gekozen worden voor een reductiekast met een overbrengingsverhouding zo

dicht mogelijk bij t l = 320. De reductiekast die gekozen is, is een planeetwieloverbrenging

met i-I = 236 (bijlage 17).

Voor deze overbrengingsverhouding geldt: <PI = <P2*236 = 47 rad/s. Deze oplossing geeft:

TE = 10,9*10-3 Nm.

B. torsie rotatie-as tiidens het positioneren

Indien het uiteinde van de rotatie-as wordt beschouwd als zijnde star ingeklemd, dan geldt

voor de hoekverdraaiing voor het geval 13 = 0°:

T * I<p = g (B16.7)
G * I p

Waarin: Tg = 1,55 Nm;

1 =3*10-2 m;

G = 0,8*1011 N/m2;

Ip = O,5*3I:*r4 m4
;

r =4*10-3 m.

Vit formule B16.7 voIgt dat <p = 1,45*10-3 rad =0,09°.

De benodigde positioneemauwkeurigheid van ± 0,5° wordt ruimschoots gehaald doordat de

overbrengingsverhouding groot is, speling niet aanwezig is en de hoekverdraaiing ten

gevolge van het torsiemoment Tg klein is.

C. magneet

In het bijgevoegde foldermateriaal worden de specificaties van de magneet vermeld. De

gekozen magneet is in staat bij een luchtspleet 01 = 0 tussen magneet en het magnetische

oppervlak een kleefkracht te leveren van 420 N. Vit de bijgevoegde tabellen blijkt dat de
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kleefkracht afneemt bij toenemende luchtspleet. De magneet moet zodanig tegen de

metalen schijf worden gepositioneerd dat de luchtspleet nagenoeg 0 mm is. Omdat in de

praktijk de luchtspleet &1 bijna nooit gelijk is aan 0 mm, wordt bij de komende berekening

de gespecificeerde kleefkracht gedeeld door een veiligheids factor van 1,5.

De magneet levert dan een kleefkracht FK =420/1,5 =280 N. Voor de wrijvingscoefficient

tussen magneet en schijf wordt IJ. =0,1 genomen.

De wrijvingskracht die door de magneet wordt veroorzaakt bedraagt Fwrn = 0,1*280 =
28 N over een arm van (137,5 - 55/2)*10-3 = 110*10-3 m.

De magneet zorgt voor een houdmoment van 28*110*10-3 = 3,1 Nm. Dit moment is circa

2 keer zo groot als het maximaIe torsiemoment Tg•
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Produktbeschrijving
Permanent-elektro-kleefmagneten

01 3208

¢e

¢d

. IVLW
! ¢a

Type 01 32002 ... 158
met vriie aansluitdraden

Nom. spanning: 24 V -

Inschakelduur: De magneten zijn VDor
25 % 10 bij een cyclusduurvan ~ 2 min., resp.
40 % 10 bij ~ 0,5 min.

Bescherming volgens DIN 40050:
Magneet IPB5

IsolatiekJasse: E

Constructiewijzigingen voorbehouden

Deze kleefmagneten bestaan uit een per
manentmagnetisch kleefsysteem, dat ferro
magnetisch materiaal aantrekt: en uit een
spoelwikkeling.
De spoel neutraliseert in ingeschakelde toe
stand het magneetveld aan de kleefzijde van
de magneet, waardoor het loslaten van lasten
mogelijk wordt.
Het permanentmagnetisch kleefsysteem, dat
in stroomloze toestand werkzaam is, wordt
daar toegepast, waar lange kleeftijden ge
wenst zijn en de magneet slechts voor korte
lijd, of af en loe, ingeschakeld wordt.
De magneten worden verder gebruikt als
veiligheidsmagneet in transportinrichtingen
en hijswerktuigen, opdat bij spanningswegval
de last vastgehouden blijft.
AI naar gelang de loepassing moet men de
voorschriften van de veiligheidsinspectie
inachtnemen.

De apparaten zijn gebouwd en getest volgens
VDE 0580.

Bij gebruik van de apparalen dienen de
"Technische verklaringen 0/1" in acht te
worden genomen.

Type 01 320028
met vrije aansluitdraden

Type 01 32003 ... 158
met vrije aansluitdraden

in%

Technische gegevens
De relatieve inscnakelduur.

reI. 10 = Inschakelduur x 100
Cyclusduur

De labelwaarden v.d. max. kleefkraeht zlin onder optimale
omstandigheden gemeten. Dmdat deze in de praktijk

meestal niet voomanden zijn. moeten de bestaande waarden
gedeeld worden met zekerheldsfaktor 1.5.
Ais de opgegeven waarde voor de insehakel- en cyelus
duur aangehouden wordt. bij een nom. spanning van

+ 5% e.q. - 100/•• wordt een betrouwbaar afSChakelen van
het pennanent-magnetisch systeem bereikt en daannee
het veilig lossen van de te heffen last gegarandeerd. De

optredende remanentkleefkracht bedraagt dan max. 3 %

van de nom. kleetkracht.

8ij 100% 10 worden daze kleefmagneten lhenniseh niet

overbelast. De daardoor optredende hogere lemperatuur
van de spoel bewerkstelligt aileen een vemoging van de
rernanente kleefkraeht.

Afmetingen (mm)
De maat I geeft aan hoever de magneet mag sliiten of
worden nabewerkt e.q. die gebruikl mag worden om de

magneet vocr ziin doel aan te passen.

Groolte Magnetiseh Permanent Opgenomen Induetle Gewieht
oppervlak magnetische vermogen

kleefkracht onbedekt bedekt
bijOL=O

0 FH P20 L L .0

.om N W H H kg

02 20 40 3.6 0.11 0.8 0.037
03 35 160 4.6 1,12 4.9 0.2
05 55 420 9 0.82 4.65 0.5
07 70 720 13.3 0.72 4.42 0.9
09 90 1200 21.8 0.60 4.12 1.7
10 105 1600 28 0.52 3.13 2.6
15 150 3500 44 0.46 3.04 6.4

Bestelgegevens
Permanent-elektro-kleefmagneet
Type: 01 320 grootte: ., B
Nom. spanning: ... V
Toebehoren
Enkelfase-vOedingsgelijkrichter
Type: 32 2 .. grootte: " F
Nom. spanning: ... V1- .. Hz

Bestelvoorbeeld
Permanent-elektro-kleefmagneet
Type 01 32009B
Nom. spanning 24 V
Toebehoren
Enkelfase-voedingsgelijkrichter
Type 32 21327F
Nom. spanning 220 V 1- 50 Hz

a b e d e f 9 I

20 22 9 18 200 M 4 5 1

35 28 11.2 33 200 M 4 5 2

55 36 ! 18 52 200 M 5 6 2
70 45 24 65.6 200 M 8 8 2
90 48 30 84.7 200 M 8 8 2

105 56 37 98 300 M10 10 3

150 63 55 140 300 M16 16 3
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Kleefkracht-krommes
KJeelkrachl FH als 'unclie van de luchtspleet Ol tussen
magneet en werkstuk. De aangegeven waarden gelden voor
materiaal Sl 37 mel sen dikle zoals onder de grafieken
aangegeven. en worden bereikl wanneer het magnetisch

oppervlak voor 100% bedekl is. un veiligheidsoverweging
moet per loepassing met een veillgheidsfador rekening
worden gehouden.
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Bijlage 17

SERVOMOTOREN EN -BESTURING

Bij de motorkeuze moet op een aantal zaken gelet worden:

het maximale moment TE moet door de motor geleverd kunnen worden;

de motor moet kunnen werken op een spanning -12 V < V < 12 V (dit in verband

met de verbinding met de besturingskaart);

een digitale encoder moet aangesloten kunnen worden;

in verband met de warmte-ontwikkeling moet de aansluitweerstand van de motor

klein en de draaimomentconstante groot zijn (bijlage 20).

A. motor translatie-eenheid

Vit bijlage 9 voIgt dat TE = 3,6*10-3 Nm en <PI = 160 rad/s. Met behulp van deze en

bovenstaande gegevens, is gekozen voor een motor van de fabrikant Maxon, type

2322-980-52-235-200 met bijbehorende digitale encoder (positie-opnemer), type 3419.

B. motor rotatie-eenheid

Vit bijlage 16A voIgt dat TE = 10,9*10-3 Nm en <PI = 47 rad/s. Met behulp van deze

gegevens en de gegevens die vooraan in de bijlage zijn vermeld, is gekozen voor de motor

type 2332-906-55-276-200 met bijbehorende digitale encoder, type 34-16, en reductiekast,

type 2932-703-0236.0-000.

Deze motor is een zwaarder type motor dan in principe nodig is. De reden voor deze

keuze is dat de overbrengingsverhouding van de bijbehorende reductiekast groter is dan bij

de reductiekasten behorende bij de wat lichtere typen motoren. Hierdoor is het benodigde

moment TE kleiner zodat binnen het aanbevolen bedrijfsbereik van de motor gewerkt

wordt, hetgeen betekent dat er minder warmte gedissipeerd wordt.

Het rendement van de reductiekast bedraagt circa 70%. Dit betekent dat het werkelijke
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benodigde moment TEwerkelijk = TJO,7.

In het bijgevoegde foldennateriaal worden de specificaties van de gekozen motoren,

digitale encoders, reductiekast en besturingskaart venneld.

C. besturingskaart

Aangezien de kaart gebruik maakt van de voeding van de computer, geldt voor de

maximale te leveren spanning U en stroom I door de besturingskaart:

U = ± 12 V; I = 0,5 A.

Dit betekent dat indien U of I een grotere waarde heeft, gebruik moet worden gemaakt van

een exteme voeding.

De gekozen motoren werken beiden op een klemspanning van 12 V.

Voor de ankerstroom I geldt:

TE1 ---
km

Waarin: km = draaimomentconstante.

(B17.l)

Gebruik makend van fonnule B17.1 en de voorgaande gegevens geldt:

IMOTOR A = 3,6*10-3/15,4*10-3 = 0,24 A;

I MOTOR B = (10,9*10-3/0,7)/13,7*10-3 = 1,2 A.

Aangezien de ankerstroom van motor B groter is dan 0,5 A, moet gebruik worden

gemaakt van een exteme voeding. De specificaties van deze voeding worden venneld aan

het einde van deze bijlage.
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IMotordaten Wicklungsnummer
984 985 986 987 ;

(BestellrlUmmer)

1 Typenleistung W 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Nennspannung Volt 12.00 15.00 18.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00
3 Leerlaufdrehzahl min-' 7150 7100 7610 6760 7240 7420 7270 6940 6380
4 Anhaltemoment mNm 35.1 35.2 37.4 32.7 35.1 35.4 34.1 32.3 29.2
5 Kennliniensteigung min-' mNm-' 212 209 210 214 212 215 219 220 224
6 Leerlaufstrom mA 42.4 33.4 30.7 25.9 21.3 17.7 14.2 11.4 8.86
7 Anlaufstrom mA 2280 1810 1710 1330 1140 942 738 572 417
8 Anschlusswiderstand Ohm 5.26 8.30 10.5 13.6 21,0 31.8 48.8 73,4 115
9 Grenzdrehzahl min-' 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500

10 Max. Dauerbelastungsstrom mA 865 691 615 543 437 355 287 235 188
11 Max. Dauerdrehmoment mNm 13,32 13,48 13.47 13.36 13.46 13.35 13.23 13.25 13.18
12 Max. Abgabeleistung, bei Nennspannung mW 6360 6370 7290 5650 6530 6770 6380 5770 4800
13 Max. Wirkungsgrad % 72.7 73.4 74.1 73,2 74.1 74.4 74.2 73.9 73,2
14 Drehmomentkonstante mNmA" 15,4 19.5 21,9 24.6 30.8 37,6 46,1 56.4 70,1
15 Drehzahlkonstante min-' V·, 621 490 436 388 310 254 207 169 136
16 Mechanische Anlaufzeitkonstante ms 12,4 12,2 12,1 12,1 12,0 11,9 11,9 11.8 11,8
17 Rotortragheitsmoment gcm2 5,57 5.57 5,50 5.40 5,38 5.28 5,18 5,13 5,04
18 Anschlussinduktivitat mH 0.49 0,79 1,00 1,26 1,97 2.94 4.40 6.60 10.2
19 Therm. Widerstand Gehause-Luft KW-' 14,10 14,10 14,10 14.10 14,10 14.10 14.10 14.10 14.10
20 Therm. Widerstand Rotor-Gehause KW·1 3.60 3.60 3,60 3.60 3,60 3.60 3,60 3.60 3,60

maxon·Baukastensystem

7
92 9

3,1 - 3,9 N

2,8 N
2.8 N
14 N
64 N

240 N
0.025 mm

-20/+1OO-C
+125C

.Optionen im Standard- und Sonderprogramm: I
Sinterlager anstelle Kugellager.

• Axialspiel 0,1-0,2 mrn

• Vorgespannte Kugellager (erh6hter
Leerlaufstrom l) fOr Motorkombinationen
mit Encoder
Vorspannkraft min.

• Max. Belastung del' Kugellager
axial (dynamisch)

nicht vorgespannt
vorgespannt

radial (5 mm ab Flansch)
Aufpressdruck (statisch)
(statisch, Welle abgestOtzt)

• Radialspiel bei Kugellager

• Umgebungstemperatur

• Max. Rotortemperatur
• Anzahl Kollektorsegmente

• Motorgewicht
• Motordaten gemass Tabelle sind Nenn

daten. Toleranzdarstellung Selte 25.
Detailliertere Angaben entnehmen Sie
unseren Computerblattern.

[i~:'Jl Lagerprogramm

C Standardprogramm

C Sonderprogramm

1 1·0

Digital-Encoder

J) 1341191·D
Detail Seite 88

Digital-Encoder

Q
HP HEDS5010

- 1341071·0
Detail Seite 89

b

(Erlauterungen Seite 26)

Empfohlener Leistungsbereich

Dauerbetnebsbereich
unter BerOcksichtigung del' angegebenen thermischen
Widerstande (Zifter 19 und 20) und einer Umgebungs
temperatur von 25'C wiI'd bei dauernder Belastung die
max. zui. Rotortemperatur erreicht.
= thermische Grenze.

Kurzzeitbetrieb
Del' Motor dart kurzzeitig und wiederkehrend Oberla
stet werden.

Legende

'000

I (mA) D
JOOO

2500~

2000~

1500

.. (mNm)4025'a

n (min-I)

2000

5000

8000

Betriebsbereiche

Planetengetriebe-1 ~
129 126 I.[BJ ---
Detail Seite 72

Planetengetriebe
129122[.170.1~
Detail Seite 70 ~

I ,---,---,1·0

Ausgabe April 1991 / Anderungen vorbehalten
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Digital-Encoder

Channel B
Kanal B
Conal B

Channel A
Kanal A
Canol A

J"LJLrL
1~60:,
180·

clH
U1..JlSL

max.1422-01

r
"'"r-. -- --I--

("oj
N
X
0
E

u u

Tacho-Bestellnummer

~---I:..--- -----
+ Motor-Bestellnummer

f---....~.[J-~.~-~
Basis-Motor 2322....-52.235-200
siehe Seite 29

+ Getriebe

I---+~.[J-~.~-~
Basis-Motor 2322....-52.235-200
siehe Seite 29

Planetengetriebe ~.§J
Detail siehe Seite 70

I---~~.[J.§].~-~

L
Basis-Motor 2322....-52.235-200
siehe Seite 29

L
~.[J-[@.~-@li@]
Basis-Motor 2130....·56.236·050
siehe Seite 42 .

~.[J-~.0iliJ.@li@]
Basis-Motor 2130....-56.236·050
siehe Seite 42

Planetengetriebe ~.~
Detail siehe Seite 72

Stirnradgetriebe ~.~
Detail siehe Seite 74

Technische Daten Pinbelegung

Versorgungsspannung S V ± 10% Tragheitsmomenl der Impulsscheibe < O.OS gcm2

Ausgangssignal TIL kompalibel Max. Winkelbeschleunigung 2S0 000 rad 5.
2

Micromodul-Messerleisle
Typ Lumberg MICS 4

Signalanstiegszeit(typisch) 200 ns Max. Strom pro Kanal SmA

Signalabfallszeit(typisch) SO ns Phasenverschiebung 90' ± 4S'

r-An_z_a_h_1K_a__n_al_e 2+M~a::..x::... l_m~p.::.u'.::.sf::..re:..:q~u.:..en.::z:........ __=2:..:.0~kH~z=_1 __ ~_=
Impulsza!ll pro Umdrehung 100 ~

I Betriebstemperaturbereich -201+8S'C

Gnd
~_A __
Vee
CH B

~

Pin4Gnd
Pin 3 Kanal A
Pin 2 Vee
Pin 1 Kanal B

empfohlener Stecker:
Micromodul-Slecker
Typ Lumberg MICA 4

500±t

88 maxon tacho
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~I='===1

DO~~~~I
Ausgabe April 1991 I Anderungen vorbehalten



rf:1t'tiID1__
c;1 c;1 \\~[Jr:D'lo 00 ' S-Motor 1231321·0
U U \(j'lJ tsJ l.!J l.!J GraphitbOrsten

Terminal 2.8xO.5
B

o~
0_
00
00
1 1 '"
rr) 0

0
lS 0-,,

rr)
N ---
rr) 1 lS
lS

1.2

max. 2.7

mox.43.85 20.8-0.9dp. =deep/tief /profondeur

M1.5x3.8 dp.

M2x3.5 d .

5.7

o
I

N
n
lS

max.45.05

max. 2.3

12.8 -0.6

1.2

A"=~ 002
00 0

~~ -.-J ---'T""-.....,
"'0 ---,

80 n
o' lS
+,
o
lS -'-----f-+--,'I

.. ..
• I

9~7.
I I •.~-~

.lJIotordaten Wicklungsnummer
900 901 902 903 904 905 906 909 910 911 "~t~'~ 913(Bestellnummer)

1 Typenleistung W 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 Nennspannung Volt 4,50 4,50 6.00 7.20 9,00 9.00 12.00 15.00 18,00 24.00 30.00 36,00 48.00 48,00
3 Leerlaufdrehzahl min" 7650 8780 6920 7610 8470 7330 7890 8010 7950 8810 8750 8380 8910 7370
4 Anhaltemoment mNm 51.9 53.3 43,5 55.3 66.6 59,1 66.6 69.2 67.9 75.0 75,2 69,8 74.9 60.9
5 Kennliniensteigung min" mNm" 177 188 190 152 138 134 126 121 122 121 119 123 121 125
6 Leerlaufstrom mA 190 166 163 109 98 80.7 65.4 52.8 43.2 36.8 29.1 22.8 18,5 14,4
7 Anlaufstrom mA 11100 9350 8390 6780 7120 5460 4860 4060 3270 2980 2360 1740 1490 992
8 Anschlusswiderstand Ohm 0,405 0,642 0.537 1,06 1,26 1.65 2,47 3,7 5.51 8.06 12,7 20,6 32.3 48.4
9 Grenzdrehzahl min" 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200

10 Max. Dauerbelastungsstrom mA 1500 1500 1500 1460 1340 1210 1020 848 707 590 476 377 303 249
11 Max. Dauerdrehmoment mNm 8.42 9,34 10,26 14.69 16,36 16.85 17,67 18.30 18,35 18,47 18.73 18,56 18.75 18.54
12 Max. Abgabeleistung, bei Nennspannung mW 8630 10700 6630 9970 13600 10500 13000 13900 13600 16800 16800 15000 17200 11400
13 Max. Wirkungsgrad % 58,7 63.3 58,2 67,0 70.4 70.1 73,1 74.7 75,4 76.9 77,6 77,4 78,3 76.8
14 Drehmomentkonstante mNmA" 4,68 5.19 5.70 8.16 9,35 10,8 13,7· 17.1 20,8 25,2 31.9 40.0 50.4 60,6
15 Drehzahlkonstante min" V·, 2040 1840 1670 1170 1020 881 698 560 460 379 299 238 189 157
16 MechanischeAnlaufzeitkonstante ms 38.5 31.6 36.5 28.6 26.8 28,3 24.8 24,4 23,4 22.9 22.6 22,4 22,2 22,2
17 Rotortragheitsmoment gcm2 20,8 18,3 16,0 17,9 18,6 18.7 18.9 18.9 18,3 18.1 18.1 17.4 17.5 16,9 I18 Anschlussinduktivitat mH 0,04 0,05 0.06 0.12 0,17 0.22 0,36 0.55 0.82 1,21 1.94 3,05 4,84 7,04
19 Therm. Widerstand Gehause-Luft KW" 13.50 13,50 13,50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13,50 13.50
20 Therm. Widerstand Rotor-Gehause KW" 2.20 2.20 2.20 2.20 2,20 2.20 . 2.20 2.20 2,20 2.20 2,20 2,20 2,20 2.20

maxon-Baukastensystem

Stirnradgetriebe~ Gleichstromtacho

129 138 I. []QJ .• ~D- 128 1221.18001
Detail Seite 78 ' Detail Seite 84

Planetengetrieb~

~-Btl-.~-m
Digital-Encoder

1291321.170·1 .._. • 1341161·0
Detail Seite 75 Detail Seite 86

Digital-Encoder

~
HP HEDS 5010

1 I I·D • ..
1341071·0I

-B92- Detail Seite 89

~etriebsbereiche Legende

2,4 - 3.3 N

3.2 N
2N

16 N
64 N

1200 N
0.025 mm

-20/+1OO'C
+125'C

13
174 9

I

.optionen im Standard- und Sonderprogramm:
Sinterlager anstelle Kugellager und Litzen
anstelle Terminals.

li\~; ILagerprogramm

o Standardprogramm

o Sonderprogramm

• Axialspiel 0.05-0.15 mm

• Vorgespannte Kugellager (erh6hter
Leerlaufstrom!) fUr Motorkombinationen
mit Encoder
Vorspannkraft min.

• Max. Belastung der Kugellager
axial (dynamisch)

nicht vorgespannt
vorgespannt

radial (5 mm ab Flansch)
Aufpressdruck (statisch)
(statisch, Welle abgestUtzt)

• Radialspiel bel Kugellager

• Umgebungstemperatur

• Max. Rotortemperatur
• Anzahl Kollektorsegmente

• Motorgewicht
• Motordaten gemass Tabelle sind Nenn

daten. Toleranzdarstellung Seite 25.
Detailliertere Angaben entnehmen Sie
unseren Computerblattern.

(Erlauterungen Seite 26)

Empfohlener Leistungsbereich

Dauerbetriebsbereich
unter Berlicksichtigung derangegebenen thermischen
Widerstande (Ziller 19 und 20) und einer Umgebungs
temperatur von 25'C wird bei dauernder Belastung die
max. zul. Rotortemperatur erreicht.
= thermische Grenze.

Kurzzeitbetrieb
Der Motor dart kurzzeitig und wiederkehrend liberia
stet werden.

750 mm

I (mA) D4500

3750~

3000~

2250

~ 1500

U (mNm)50

2500

10 30

7500

5000

n (min") 11 o//{;.'illff),
10000
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Digital-Encoder 1341161.0

22 500±20

r-=1lt
~l~ ~
~LW ttl
~

Tacho-Bestellnummer

~---I ----

;; -hr
, I' 10."",,11

c:i n n n- Kanal 1
. 1---1 LJ LJ L
~ o· =+"--=+-I-==---= Conal 1
E 360' T

;= T _A

g 90' 180' v T
:) 1 I B

., Inn n Channel 2
o~ Kanal2
~ Canol 2

+ Motor-Bestellnummer

I--~~!·D-~·~-~
Basis-Motor 2326....-52.236-200
siehe Seite 31

1---...~.D'~'~-~
Basis-Motor 2326....-52.236-200
siehe Seite 31

f---'"~.D-§J.~.~
Basis-Motor 2326....-52.236-200
siehe Seite 31

I---"'~, D·§].@]ili]-~
Basis-Motor 2332....·55.276-200
siehe Seite 32

I---~~I.D.§].~-~
Basis-Motor 2332....-55.276·200
siehe Seite 32

f---"'~·D-§·~-~
Basis-Motor 2332....-55.276-200
siehe Seite 32

-om
I. _I max.60.8

~

~mo,.60.9
~

+ Getriebe

Planetengetriebe ~.~
Detail siehe Seite 72

Stirnradgetriebe ~.~
Detail siehe Seite 78

Stirnradgetriebe ~.~
Detail siehe Seite 78

Planetengetriebe ~.~
Detail siehe Seite 75

Technische Daten Wichtige Hinweise Schaltschema (Encoder)

Versorgungsspannung 5V±5% • Die Impulsscheibe ist gegen Staub geschutzl.

Ausgangssignal TTL kompatibel • Die Impulsscheibe isl starr mil der Motorwelle
10<30mA

A
I Ausgangsstrom I, an C" C2 <16mA verbunden. rg G~sgJ§ ~D
! Impulszahl pro Umdrehung Vrx; -

100 • Tacho ist ohne zusatzliche Lagerung. 4,5 - 16V I,lotAnzahl Kanale 2 • Motor mit vorgespannten Kugellagern. (+{1J ~ D G~\I7iID
Phasenverschiebung 90' + 20' • Ausgangssignal (Schmitt-Trigger und Endtransistor)

Encoder: 10k tI, '-'-

Max. Impulsfrequenz 100 kHz UHIGH = Vcc' I,' 10 k.Q ~E'.
K2 K,

Tragheilsmomenl der Impulsscheibe 0.12 gcm2 • Tastverhaltnis Tv in Abhangigkeit von 10.
Empfohlene
externe v>'

• 10 mil exlernem Widerstand abstimmen, Beschal·
tung: '~

86 maxon tacho -B93- Ausgabe April 1991 I Anderungen vorbehalten



Planetengetriebe 1291321.170_1

~.[J

~.[J

j34109j.[J
Digital-Encoder
HP HEDS 5500

Detail siehe Seite 91

Digital-Encoder
HP HEDS 5010

Detail siehe Seite 90

Gleichstromtacho

Detail siehe Seite 85

Gleichstromtacho

Detail siehe Seite 84

Digital-Encoder

Detail siehe Seite 87

m
~
~
~

I. Ls , I

~
I. Ls .1

~
I. L7 , I

~
I. La 1

~
c:i.. Technische Daten

"0

v Planetengetriebe geradeverzahnl
x Abtriebswellenlagerung Kugellager

rr)
Radialspiel. 5 mm ab Flansch max. 0,08 mm:::2
Axialspiel max. 0.7 mm
Max. zUlassige Axiallast 120 N
Max. zulassiger Aufpressdruck 120 N
MillieresGetriebespiel

« unbelastet pro Stufe <0.9'

4x 190'1
N Emplohlene Molordrehzahl <4000 min"
c:i EmpfohlenerTemperaturbereich -20/+80'Cs.
$ 1 Stufe 2 Slufen 3 Stufen

deep Max. zul. Radiallast.
dp. tief 12 mm ab Flansch 70N 140N 210 N

profondeur Wirkungsgrad 80% 75% 70%

<t'l 12 +0 5

max. Cl
Drehmoment

Cl
c E E:J ::c.t! ctl

z Z c
C1l N C 1:

Getriebe- !'.' c Qi 'iii '-' Ll L2 l.J l..4 Ls La L7 L8

~
2 t! .c .~

:J :J ~ max. max. max. max. max. max. max. max.
Bestellnummer Ci5 ctl :J C1l

:::> 'tJ -'" Cl C) mm mm mm mm mm mm mm mm

2932.701·0005.0·000 5.2: 1 1 0,75 1,12 130 26.6 91,0 109.10 116,50 81,10 103.50 93,6 101.85=
2932.702'0019.0-000 19,2: 1 2 2.25 3,37 170 36,1 100,5 118.60 126,00 90,60 113.00 103.10 111.35=
2932.702-0027.0-000 27: 1 2 2.25 3.37 = 170 36,1 100,5 118.60 126.00 90.60 113.00 103.10 111,35

2932,702-0035.0-000 35: 1 2 2,25 3,37 = 170 36,1 100.5 118,60 126,00 90.60 113.00 103,10 111.35

2932.703-0100.0-000 100: 1 3 4.50 6,75 = 215 45,6 110,0 128.10 135.50 100.10 122.50 112,60 120,85 I
2932.703-0181.0-000 181 : 1 3 4,50 6.75 = 215 45.6 110.0 128,10 135.50 100.10 122,50 112.60 120.85

2932.703-0236.0-000 236: 1 3 4,50 6,75 215 45,6 110.0 128.10 135.50 100.10 122,50 112,60 120.85 I=

+ Motor-Bestellnummer + Tacho

-.'" 0

85 c:::i
00 +i
I I If)
1.0 Lfis.

N
c:::i

I-I-- +i1-.... N
rr)
s.

3±0.15
A

20±0.8 L1

/---~ ~0251'10551-~
Basis-Motor RE 025-055-.. EAA200A
siehe Seite 49

t
~·[J·§]·~·~
Basis-Motor 2332....-52.215-200
siehe Seite 34

~
§§.[J-~.~-~
Basis-Motor 2332....·52.215-200
siehe Seite 34

1231321·[]·§]·~·~

I

Basis-Motor 2332....-52.215-200
siehe Seite 34

1--.... ~0251-10551.~
Basis-Motor RE 025-055-.. EAA200A
siehe Seite 49

f---.......~0251-10551.~
Basis-Motor RE 025-055·.. EAA200A
siehe Seite 49

f---+ ~0251·10551·~
Basis-Motor RE 025-055-.. EAA200A
siehe Seite 49

....,....,
o
o
I

o
N
S.

LI?m32(70_1_ __ __ _ I

"
"-
2
'iii
(/J

Cl
C
:J
N
Qj
Elo
u.

-B94-
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DC-Motor Controllers PI
C-812 DC-Motor Controller as PC Board

C-812 DC-Motor Controller

J B - J 11: 10-pin motor connector
with power, encoder,
limit and reference switch
lines

J4: 8 x output, 40 rnA

J5: IEEE-connector

J 1: RS 232-connector

.. w we UII UII U20 1m 1 ~.

[JJAL PCRT RAM

J2: 16 va lines,
4 AID lines

network
address

IEEE address
baUd-rate

J7: power connectorJ 6: 26-pin connector
motor power .... encoder for
channel 1 - 4 without limit
and reference switCh lines

-B95-
4.15



DC-Motor Controllers

C-812 Operation
The C-812 Controller is designed to drive up to 4 small DC
motors directly out of a PC. This PC compatible board makes the
control of DC-motors easier ever before: Simply plug the C-812
into a free slot of your PC, connect the motors and start the
software.

All operating voltages are supplied via the PC bus. The board
itself needs very little power and your computer power supply
can easily cope with small DC-motors up to about 3 Watt. For
larger motors, the amplifier C-818 can be installed outside the
PC and powered by an external power supply. Using inside the
PC, direct bus communication can be used as well as the
RS·232 interface.

Also the C-812 itself has external power connectors on board.
So it can be used as stand-alone-eontroller. In that case, an
external power supply of ±12 to 15 Volt is needed and the
communication can be accomplished via RS-232 or IEEE-488
interfaces.

All statements given in the previous chapters regarding the
C·804 Controller are also valid for the C-812 board.

Connecting motors
All DC-motors listed on page 4.22 can be used directly with the
C-812 board. The rotary encoder is attached to the motor shaft
and its resolution ranges from 15 to 500 lines. All motors have a
10 line flat ribbon cable with an appropriate connector that fits the
pin socket on the C-812 board. Limit switch and reference signal
lines are part of the cable as well as encoder signals and motor
current lines.

Using the motor/encoder unit along with a mechanical stage, the
C-815.60 extension cable can be used. It splits near the motor
connector in 6+4 lines, where the four lines are used for limit
switch and the 6 lines for motor/encoder connection.

s

1EEE-488 BUS

RS-2~2-C

Mounting brackets with connectors
There are 2 mounting brackets with builHn connectors available.
Model C-813.40 has two 10-pin flat ribbon connectors for two
motor cables. Model C-813.50 has a 25-pin sub-D-connector
and can be plugged into connector J2 (I/O lines) or J6 (motor
1 - 4, without limit switch lines).

LIMIT
SWITCHES

MOTOR/
ENCODER

(fl (fl
(fl
::>w .... 1O

Z ::>
::; Q. ,.

= ~
0 (!)::: 0

..J

~ '"z
'"

e-812 Specifications:

Number of axes:
Max. output voltage:
Max. output current:
Encoder:

Connectable motors
Interfaces:
Programming:

Operating voltage:
I/O Capabilities:

4
±12 Volt
0.5 A
Two channel encoder with TTL or
sine signals
12 V, 0.5 A (see page 4.22)
RS-232, IEEE-488, IBM-bus
Over 80 ASCII commands
available
±12 to 15 Volt, +5 Volt
16 I/O lines, 4 analog inputs (8 bit)

C·813.40 C-813.50

4.16
-B96-

Ordering information:

C-812.00 DC-Motor Controller, PC-board
Interface: RS-232, IBM-bus (XT/AT 286)

e-812.10 DC-Motor Controller, PC-board
Interface: RS-232, IBM-bus (XT/AT 286), IEEE-488

Accessories:

C-811.20 Power supply for C-812
C-813.40 PCB bracket with two 10-pin flat ribbon connectors

for connecting 2 motors (with limit switch lines)
C-813.50 PCB bracket with 25-pin sub-D-connector. Can be

plugged into J2orJ6and brings either the I/O lines or
the power and encoder lines of the 4 motors outside.

C-815.60 Flat ribbon motor cable, 6+4 lines, 1.5 m
C-815.61 Flat ribbon motor cable, 6+4 lines, 3.0 m

See page 4.23 for more accessories



DC-Motor Controllers PI
C-818.00 Power Amplifier Module
Driving DC-motors with more than 5Watt, external amplifiers like
C-818 have to be used. The C-818 power booster is designed for
two motor channels and outputs up to 100 Watt peak power to
the connected DC-motors. Without taking special cooling pre
cautions, 25 Watt motors can be driven with reasonable torque.

The amplifier can be integrated in the motor cable and needs no
further modifications at the C-8121C-804 Controllers.

C-809 DC-Motor Controller
This DC-Motor Controller is built as an Euroboard and drives two
DC-motors. For higher OEM quantities we offer customized
versions tailored to your specific requirements. The command
set is fully compatible to the C-812 controller with addition of
some special commands to control the output voltage directly.
Motor current output stages supported by operational amplifiers
allow a current up to 4 A (with cooling precautions). The 96-pin
connector enables access to all control, input and output signals.

C-818

C·818 Specifications

Motor channels:
Peak power:
Max. output current:
Max output voltage:
Control signal input:
Input impedance:
Operating voltages:

;.: ...•....
_.

2
±12 V, (max. ±36 V)
4 A per channel
Two channel encoder with TrL or
sine signals
12 V, max. 4 A (see page 4.22)
RS-232
Over 80 ASCII commands
available
±12 V, +5 V
16 I/O lines, 4 analog inputs (8 bit)
16 bit - motor outputs may be used
as ±10 V programmable voltage
supply

C-809

......

Connectable motors
Interfaces:
Programming:

C-809 Specifications:

Number of axes:
Max. output voltage:
Max. output current:
Encoders:

Operating voltages:
I/O Capabilities:

2
100 Watt
10 A
15 Volt
0 ... +10 Volt
1 kOhm
max. rating +30 Volt, 10 A
recommended: 18 Volt, 10 A

Recommended connecting cables:
C-815.70: 10 lines cable, length 1.5 m

-B97-
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Bijlage 18

BEWEGINGSPATROON

In figuur B18.1 is het bewegingspatroon weergegeven voor een aantastbeweging.

Voor de beweging van de geleiding zijn de volgende parameters van belang:

Xm = maximaal mogelijke afgelegde weg bladveergeleiding = 10 mm (slag = ±5 mm);

~l = versnellingsweg = 4 mm;

~2 = remweg =2 mm;

vmax = 50*10-3 rn/s;

~ = tijd tussen het genereren van een triggersignaal en het werkelijk starten van de

vertragingsbeweging ll: 0,1 ms (volgens de fabrikant van de besturingskaart, bijlage

17);

tml = opzettijd versnelling;

tm2 =opzettijd vertraging;

a l =versnelling;

a2 = vertraging.

Aangezien de ingangsfunctie een parabool is (eenparig versnelde beweging), geldt:

(B18.1)

(B18.2)

(B18.3)

(B18.4)

Vit formule B18.1 en B18.2 voIgt dat:

tml =0,16 s, a1 =312,5*10-3 m/s2
•

-B98-



Uit fonnule B18.3 en B18.4 voIgt dat:

tm2 = 0,078 S, a2 = 641*10-3 m/s2
•

il
I I
I I
I
I
I
I I

_1.1_

h m t :::: versnellingsweg
"" ,.

hm2 = remweg
<: :;.

t ~--~.Eenparig versnelde beweging
a Sprong in de versnelling.

---

x
-~--~

figuur B18.1 Bewegingspatroon.
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Bijlage 19

A. AFSCHATIEN LAAGSTE EIGENFREQUENTIE FRAME

Voor deze afschatting is de gefixeerde toestand van de constroctie van belang aangezien in

deze toestand het tastsysteem getest wordt.

Het dynamische gedrag van het frame wordt bepaald door de volgende elementen:

a) draaitafel voor rotatie van de constructie om de verticale as;

b) partaal;

c) rotatie-arm;

d) fixatie partaal/rotatie-arm;

e) verbinding motor translatiebeweging/rotatie-arm

f) bladveergeleiding;

g) verbinding overbrenging/rotatie-arm;

h) verbinding motor horizontale rotatiebeweging/ portaal.

Aangetoond moet worden dat de laagste eigenfrequentie van het frame groter is dan 40

Hz.

Om dit aan te tonen, wordt het frame gereduceerd tot een aantal eenvoudig oplosbare

deelproblemen, waarbij bepaalde frame-onderdelen star worden verondersteld.

Aangezien het hier een eenvoudig model betreft, zullen de werkelijke eigenfrequenties

enigszins afwijken van de berekende frequenties. Het is echter gerechtvaardigd gebruik te

maken van een eenvoudig model omdat het hier niet gaat om een nauwkeurige bepaling

maar om een globale afschatting van de laagste eigenfrequentie. Komt de geschatte laagste

eigenfrequentie in de buurt van de 40 Hz dan is het noodzakelijk een nauwkeuriger model

te maken waaruit zou kunnen blijken dat eventueel tot optimalisering van de constructie

moet worden overgegaan.

-B100-



Berekening stijfheden van bovengenoemde elementen:

a)

b)

De draaitafel wordt als deel van de referentie beschouwd.

I
Y

'----~:----.....II~ u-peofiel
I porlaal
I

x I- - - - - -l- - - - - - _x

I
I
I
I
I
I y

figuur B19.1 Model portaaI.

In figuur B19.I is schematisch een doorsnede van het portaal weergegeven.

Voor de buigstijfheid Cxp. de buigstijfheid Cyp• de torsiestijfheid k<pp en de trekstijfheid Czp

van het portaal geldt:

c =
3Elxx

~]xp [3

C =
3Elyy f:]yp l3

krpp =
Glp

~]l

C = E(2A)

~]zp l

(B19.l)

(B19.2)

(B19.3)

(B19.4)

Waarin: Ixx = kwadratisch oppervlaktemoment van het portaal bij buiging om de as

x-x = (gebruik makend van de formule van Steiner) 2*(I'xx+A*a2
) m4

•
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waarin: I'xx = 11,91*10-8 m4
;

A = doorsnede u-profiel = 8,50*10-4 m2
;

a = afstand u-profiel tot middelijn portaal = 5*10.2 •

Hieruit voIgt Ixx = 4,49*10-6 m4
;

Ip=Ixx+Iyy m4
;

waarin: Iyy = 2*1'yy = 2*120,7*10-8 m4
;

Hieruit voIgt Ip = 6.90*10-6 m4
;

I = lengte portaal = 22*10-2 m;

G = glijdingsmodulus staal = 0,8*1011 N/m2
;

E = elasticiteitsmodulus staal = 2,1*1011 N/m2
•

Vit formule B19.1 tot en met B19.4 voIgt dat:

Cxp = 2,66*108 N/m; Cyp = 1,43*108
; kq>p = 2,51*106 Nm/rad; Czp = 1,6*109 N/m.

Gezien de grootte van Czp ten opzichte van de overige stijfheden wordt Czp bij de verdere

berekeningen oneindig stijf verondersteld.

c)
Z

I

I
I
I ~
I
I

y--- L y
I
I
I
I
I
I
I
Z

figuur 819.2 Model rotatie-ann.

u-profiel
rolalie-arrn

In figuur B19.2 is schematisch een doorsnede van de rotatie-arm weergegeven.
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Voor de buigstijfheid Cyr, de buigstijfheid Czr' de torsiestijfheid ~ en de trekstijfheid Cxr

van de rotatie-ann geldt:

c =
3Efyy

~]yr /3

C =
3Elzz

~]zr /3

Of

~]
k = __P

<pr /

C = E(2A)

~]xr /

(BI9.S)

(BI9.6)

(BI9.?)

(BI9.B)

Waarin: Izz = kwadratisch oppervlaktemoment van de rotatie-ann bij buiging om de

as z-z = (gebruik makend van de fonnule van Steiner) 2*(I'zz+A*a2
) m4

•

waarin: I'zz = 0,8*10-8 m4
;

A = doorsnede u-profiel = 2,1*10-4 m2
;

a = afstand u-profiel tot middelijn rotatie-ann = 5*10-2 m;

Hieruit voIgt Izz = 1,07*10-6 m4
;

Ip=Izz+Iyy m4
;

waarin: Iyy = 2*1'yy = 2*5,09*10-8 m4
;

Hieruit voIgt Ip = 1,17*10-6 m4
;

I = lengte portaal = 21*10-2 m;

G = glijdingsmodulus staal = 0,8*1011 N/m2
;

E = elasticiteitsmodulus staal = 2,1*1011 N/m2
•

Vit fonnule B19.1 tot en met B19.4 voIgt dat:

Cyr = 6,9*106 N/m; Czr = 7,3*107
; ~ = 4,46*105 Nm/rad; Cxr = 4,2*108 N/m.

Gezien de grootte van Cxr ten opzichte van de overige stijfheden wordt Cxr voor de verdere

berekeningen oneindig stijf verondersteld.
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Gegeven:

d) De verbinding (portaal+magneet)/schijf mag als zijnde oneindig stijf worden

beschouwd, aangezien de magneet voor een 2 keer zo groot moment zorgt dan nodig is,

om in de stand waar het grootste zwaartekrachtsmoment heerst (~=O) voor statisch

evenwicht te zorgen [bijlage 16].

Aangezien de fixatie enkel dient om de rotatie om de horizontale as tegen te gaan, wordt

voor de modellering slechts de stijfheid in het rotatievlak bekeken.

E =2.1*1011 N/m2
;

I =9*10-2 m (afstand middelpunt magneet, rotatie-arm);

A =55*5*10-6 =2.75*10-4 m2
•

Bij benadering geldt voor de trekstijfheid CPORTAAL:

EA ~lCPORTAAL = -Z- lm

Vit formule B19.9 voIgt dat CPORTAAL =6,42*108 N/m.

Deze stijfheid is zo hoog dat de fixatie als oneindig stijf kan worden beschouwd.

(B19.9)

e) De motor voor de translatiebeweging is via een gatschamier schamierend opge

hangen aan de rotatiearm. De wrijvingsrol die bevestigd is aan de motoras is

voorgespannen tegen het wrijvingswiel. De as wordt beschouwd als zijnde star ingeklemd.

De dwarsstijfheid CdZ van het gatschamier ter plekke van de motoras en de buigstijfheid

CB van de motoras bepalen bij benadering de totale dwarsstijfheid ~OTAAL van dit

gedeelte. De overige stijfheden van dit gedeelte worden als oneindig stijf beschouwd.

Gegeven: CdZ GATSCHARNIER =2.5*104 N/m [bijlage 11];

E = 2.1*1011 N/m2
;

r = 1.5*10-3 m;

I = 1/4*j(*r4 =3,97*10-12 m4
;
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I = 15*10-3 m.

Voor de buigstijfheid CB van de motoras geldt:

c = 3EI ~]
B [3 lm

Uit formule B19.10 voIgt dat CB =7,4*105 N/m.

Voor de dwarsstijfheid CrOTAAL geldt:

Uit formule B19.11 voIgt dat CrOTAAL =7,65*102 N/m.

(B19.10)

(B19.11)

f) In bijlage 8 zijn de relevante stijfheden van de bladveergeleiding bepaald.

g) ,h) De verbinding overbrenging/rotatiearm en de verbinding motor horizontale rotatie

beweging/portaal worden oneindig stijf verondersteld.

Met de bovenstaande aannamen kan het frame worden gemodelleerd in 4 onafhankelijke

deelproblemen.

Deelprobleem 1:

In dit model worden de stijfheden en massa's aan elkaar gekoppeld die verantwoordelijk

zijn voor de trillingsvormen in het horizontale vlak in y-richting. In figuur B19.3 is

deelprobleem 1 weergegeven.

I
U j ,

~ ill j I

~~k;

/,' ///////

figuur 819.3 Model deelprobleem 1.
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Voor dit probleem geldt:

ml = massa motor = 0,1 kg;

m2 = massa geleiding = 0,25 kg;

m3 = massa rotatiearm = 2 kg;

kl = CrOTAAL (zie e) = 7,65*105 N/m;

k2 = Cy (zie f) = 3,6*106 N/m;

k3 = Cz (zie c) = 7,3*107 N/m;

k4 = kJ(5*1O-2
)2 (zie c) = 1.78*108 N/m;

k5 = ex (zie b) = 2.66*108 N/m;

k6 = kqJ(21*10-2
)2 (zie b) = 5,69*107 N/m;

llk= l/(k3 +k4+k5 +k6);

k=2,4*107 N/m.

Voor het model in figuur B12.3 kunnen de massamatrix en stijfheidsmatrix worden

bepaald, waarmee de karakteristieke vergelijking K:U-AM:u = 0 opgesteld kan worden. Vit

het eigenwaardenprobleem van de karakteristieke vergelijking volgen de eigenfrequenties.

Voor de massamatrix geldt:

[:

1 0 0

M= 0 m2 0

o 0 m3

Voor de stijfheidsmatrix geldt:

(BI9.12)

k1

K= 0

-k1

o -k1

k2 -k2

-k2 k1 +k2+k

(BI9.13)

Voor de eigenfrequenties geldt:

fl=417 Hz;

f2=498 Hz;

f3=701 Hz.
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Deelprobleem 2:

De buigstijfheid Cyp (zie b) is verantwoordelijk voor de trillingsvorm in het horizontale

vlak in x-richting. Wordt de totale massa m = 2,35 kg beschouwd als een puntmassa die

zich aan het uiteinde van het partaal bevindt dan geldt:

f4 =~-
23t

1241 Hz
(B19.14)

Deelprobleem 3:

In dit model worden de stijfheden en massa's aan elkaar gekoppeld die verantwoordelijk

zijn voor de trillingsvormen in het verticale vlak in z-richting. Doordat een aantal

stijfheden oneindig stijf zijn verondersteld wordt het trillingsgedrag in het verticale vlak

bepaald door de buigstijfheid CO2 van het gatschamier (zie bijlage 11) van de

bevestigingsplaat van de motor en de buigstijfheid Cye van de rotatie-arm (zie c).

z

l_x
/777777/7

figuur B19.4 Model deelprobleem 3.

Voor dit probleem geldt:

m1 = massa motor = 0,1 kg;

m2 =massa geleiding + massa rotatie-arm =2,25 kg;

k1 = CO2 = 1,66*105 N/m;

k2 = Cye = 6,9*106 N/m.

Voor het model in figuur B12.4 kunnen de massamatrix en stijfheidsmatrix worden

bepaald, waarmee de karakteristieke vergelijking KY-AMy =0 opgesteld kan worden. Vit
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het eigenwaardenprobleem van de karakteristieke vergelijking volgen de eigenfrequenties.

Voor de massamatrix geldt:

Voor de stijfheidsmatrix geldt:

[
kl -kl 1

K = -kl kl+k2J

Voor de eigenfrequenties geldt:

f5 =205 Hz;

f6 = 279 Hz.

(BI9.15)

(BI9.16)

Deelprobleem 4:

Het vierde deelprobleem wordt bepaald door de torsiestijfheid k.pe van de rotatiearm en de

torsiestijfheid CroIx van de bladveergeleiding.

figuur B19.5 Model deelprobleem 4.

Voor dit probleem geldt:

J1 = massatraagheid geleiding '" 0.25*(1.5x10-2
)2 = 5,6*10-5 kgm2

;

J2 = massatraagheid rotatiearm '" 2*(5xl0-2
)2 = 5*10-3 kgm2

;

kl =1... '" C *(15*10-2
)2 =20*103 Nm/rad'ArOlx rolx • , ,

k2 = k.pe = 4,46*105 Nm/rad.
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Voor het model in figuur B12.5 kunnen de massamatrix en stijfheidsmatrix worden

bepaald, waarmee de karakteristieke vergelijking K~-AM~ = 0 opgesteld kan worden. Vit

het eigenwaardenprobleem van de karakteristieke vergelijking volgen de eigenfrequenties.

Voor de massamatrix geldt:

Voor de stijfheidsmatrix geldt:

[
kl -kl 1K=

- -kl kl +k2

Voor de eigenfrequenties geldt:

f7 = 948 Hz;

f8 = 1509 Hz.

(B19.17)

(B19.18)

Conclusie:

De berekende eigenfrequenties liggen > > 40 Hz. Het frame kan dus als zijnde star worden

beschouwd.

B. BEPALING SERVOSTIJFHEID

Indien de massa van de bladveergeleiding msl wordt gereduceerd naar de motoras dan

geldt:

(B19.19)

Waarin: msl =0,25 kg;

i1 = 1,25*10-1
;

i2 =2,5*10-3 m.

Vit formule B19.19 voIgt dat J'sl =2,4*10-8 kgm2
•
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Reductie van de massatraagheid van het wrijvingswiel Jwrijvingswiel naar de motoras geeft:

Waarin: Jwrijvingswiel =9,9*10-6 kgm2
;

i l = 1,25*10-1
•

Vit formule B19.20 voIgt dat J'wrijvingswiel = 1,55*10-7 kgm2
•

Vit bijlage 9 voIgt: Jaandrijfrol =2,42*10-9 kgm2
•

Voar de rotatiestijfheid k l van de motoras geldt:

(B19.20)

GI
k = P

I --
l

[Nm]
rad

(B19.21)

Waarin: G = 0,8*1011 N/m2
;

Ip =O,5*Jt*(1,5*10-3
)4 = 8,0*10-12 m4

;

I = 15*10-3 m.

Vit formule B19.21 voIgt dat k1 = 42 Nm/rad.

Worden bovenstaande gegevens ingevuld in de formules 5.6.1, 5.6.2 en 5.6.3 dan voIgt

hieruit voar we > 250 rad/s en Jmotor =5,57*10-7 kgm2 dat:

ks > 0,05 Nm/rad;

WI = 1,5*104 rad/s;

002 = 3*102 rad/s.
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Bijlage 20

AFSCHATIING AFWIJKING DOOR INSTATIONAIRE

TEMPERATUVRSVERDELING

De gebruikte servomotor voor de aandrijving van de bladveergeleiding moet in het uiterste

geval een moment TE leveren van 3,6*10-3 Nm (zie bijlage 9).

Het gedissipeerde vermogen van de motor Qm is afhankelijk van dit moment volgens de

betrekking:

Q. = [, • R = [;~r·R
(B20.1)

Waarin: I = ankerstroom [A];

R = aansluitweerstand = 5,26 Q;

km = draaimomentkonstante = 15,4*10-3 Nm/A.

Vit formule B20.1 voIgt: Qrn = 0,29 W.

Gedurende een meetcyc1us (tijdsduur TC> is de motor slechts gedurende en tijd Tin

ingeschakeld (in de ruststanden wordt er geen warmte gedissipeerd).

In totaal wordt er gedurende een meetcyc1us Tir/fc*Qm aan warmte geproduceerd.

Voor de thermische tijdconstante Lth geldt bij benadering:

(B20.2)

Waarin: ~h = thermische weerstand rotor-omgeving = 17,7 oK/W;

m l = massa rotor = 0,1 kg;

cpl = soortelijke weerstand koperen wikkeling rotor" 400 J/(kgOK).

Vit B20.2 voIgt dat Lth .. 700 s.

Omdat Lth aanzienlijk groter is dan de tijd waarin de motor is ingeschakeld, kan
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geconc1udeerd worden dat er gedurende de meetcyc1us een constante warmtedissipatie

Pm =Tir/Tc*Qm plaatsvindt. Tj,/fc '" 0,5.

Indien de motor eenmaal is warm gelopen, zal er bij benadering sprake zijn van stationair

bedrijf.

Om een afschatting te maken van de afwijking die door opwarming van de motor ontstaat.

wordt allereerst gekeken wat de uitzetting tussen liniaal en contactoppervlak is ten gevolge

van temperatuursgradienten veroorzaakt door warmtedissipatie van de motor. De uitzetting

tussen de meetkop van de liniaal en het rotatiepunt zal aanzienlijk lager zijn dan de

uitzetting tussen liniaal en contactoppervlak.

Het gedissipeerde vermogen zal voomamelijk door warmtegeleiding naar de omgeving

worden afgevoerd. Doordat aan de servomotor koelribben zijn bevestigd en tussen de

motor en de constructie isolatiemateriaal is aangebracht. zal de warmte via de koelribben,

via de motoras of direct via de motor naar de omgeving worden afgevoerd. Voor de

eenvoud wordt bij de volgende berekening er van uit gegaan dat er uitsluitend warmte via

de koelribben en de motoras wordt afgevoerd.

Voor de warmtestroom Q door een stof ten gevolge van geleiding geldt:

(B20.3)

Waarin: A =warmtegeleidingscoefficient [W/(m oK];

I =afgelegde weg door stof [m];

A =doorsnede [m2
];

~T = temperatuursverschil.

De warmte weerstand van de koelribben is 7,1 0K/W.

-B112-



Voor de warmteweerstand van de motoras geldt:

~T

Q [~] (B20.4)

Waarin: A = 52 W/(m OK);

I =2*10-2 m;

A =3t*(2.5*10-3)2.

Vit formule B20.3 voIgt dat de warmteweerstand van de motoras bij benadering gelijk is

aan 19.6 0K/W.

Met behulp van de warmteweerstand van de koelribben en de motoras kan geconc1udeerd

worden dat circa 25% van de warmtestroom wordt afgevoerd via de motoras en 75% van

de warmtestroom via de koelribben naar de omgeving.

l:l
I

I

I I

I

ii'
------~-----------------

n
I'

figuur 820.1 Doorsnede translatie-eenheid.

In figuur B20.1 is een doorsnede van de translatie-eenheid weergegeven waarin de motor

en de overbrenging te zien zijn. De warmtestroom door de motoras zal door middel van

geleiding via de overbrenging en de behuizing naar de omgeving worden afgevoerd. De
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overdracht van wannte naar de omgeving zal door middel van convectie tot stand komen.

Vitgaande van een ruwe schatting zal 30% van de wanntestroom die wordt aangevoerd via

de motoras door middel van geleding in de overbrenging het middengedeelte van de

bladveergeleiding bereiken.

Aangenomen wordt dat ten gevolge van de aangevoerde wanntestroom een lineair

temperatuursveld zal ontstaan en dat er uitsluitend wanntegeleiding is in de langsrichting

van het middengedeelte.

De aangevoerde wanntestroom Po bedraagt O,25*O,30*O,5*Qm = 0,011 W.

Wordt fonnule B20.3 toegepast voor,

Q = 0,011 W,

')... = wanntegeleidingscoefficient aluminium = 220 W/(m OK),

A= doorsnede middengedeelte bladveergeleiding = 26*15*10-6 m2
,

dan geldt voor de temperatuursgradient b = ~T/I = 0,13 °K/m.

Voor de uitzetting tussen liniaal en het contactoppervlak geldt de betrekking:

[7] (B20.5)

Waarin: a = lineaire uitzettingscoefficient aluminium = 24*10-6 IrK;

I = afstand tussen liniaal tot midden rotatieconstructie = 6*10-2 m (de

afstand midden rotatieconstructie tot contactoppervlak wordt niet

meegenomen aangezien de uitzetting van dit gedeelte ten opzichte van I

verwaarloosbaar is);

b = 0,13 °K/m.

Vit fonnule B20.5 voIgt dat Txx = 0,006 !J1l1. De uitzetting tussen meetkop en rotatiepunt

zal aanzienlijk lager zijn dan 0,006 I-lm en is daarom verwaarloosbaar.
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Bijlage 21

LAGERBEREKENINGEN WRIJVINGSWIELOVERBRENGING

Voor het instellen van de contactkracht tussen de wrijvingwielen wordt gebruik gemaakt

van aandrukrollen van de fabrikant INA, type LR6.. NPPU met een uitwendige diameter D

= 13 mm (zie bijgevoegd specificatieblad). Voor de aandrukrollen geldt dat Fr maximaal

kleiner is dan 700 N. Voor de overbrenging geldt dat Fr = 92 N (zie bijlage 12).

Voar de levensduur van een lager bij een omwentelingsfrequentie n = w/(23t) omw/s geldt:

n_ *106 *23t
L = P bedrijfturen

1011 w *3600

Voar de aandrukrollen van de aandrijfrol geldt:

L10h = (860/11,6)3*106*23t/(160*3600) =4,4*106 bedrijfsuren.

Voar de aandrukrol van het wrijvingswiel geldt:

L10h = (860/92)3*106*23t/(20*3600) = 7,4*104 bedrijfsuren.

F= 11,6 N

a b

(B21.l)

F=92 N

figuur B21.1 Krachtenspel wrijvingswielas.
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Indien we de invioed van de zwaartekracht bij het wrijvingswiel verwaarlozen, dan voIgt

uit het momenten- en krachtenevenwicht om a (zie figuur B21.l) dat IFrb I = 24 N en

IFral = 57 N.

Wordt er gekozen voor 2 groefkogellagers van de fabrikant SKF, type 623, dan bedraagt

de levensduur van de groefkogellagers bij een omwentelingsfrequentie van 20/(23t) omw/s

minimaal L10h = (488/57)3*106*23t/(20*3600) = 5,5*104 bedrijfsuren.

DOORBUIGING LAGERASSEN

De doorbuiging van de lagerassen is het grootst bij de aandrukrol van het wrijvingswiel en

wordt bepaald door de relatie:

[m]
(B21.2)

Waarin: F =92 N;

1 = 6*10-3 m;

E =2,1*1011 N/m2
;

d = 4*10-3 m.

Uit formule B21.2 voIgt dat f = 1,3 !lm.

De doorbuiging van de lagerassen IS zeer gering en heeft geen invioed op de

nauwkeurigheid van de overbrenging.
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llaltig81 Mantel
LR 8•• NPPU
LA 60•• NPPU
LA 2.. NPPU

Zytindrischer Mantel
LR 2•• NPP

Sa/Jiger Mantel
LA 8•. KDDU

Ge- Drehzahl· Tragzahl eft. Tragzahl· . 8ezeichnung
wicht grenze

Fen· dyn. stat. dyn. stat.
... schmierung C Co Cw Cow Fr zul. For zul.

.. 0 8 d F rmin kg min" N N N N N N

13 4.0 I 4 6.0 0.2 0.01 40000 970 I 360 860 I 350 700/ 700 LR 604 NPPU
16 5.0 5 7.1 0.2 0,01 38000 1330/ 500 1190 I 490 980 I 980 LA 605 NPPU

5.0 5 7.1 0.2 0.01 38000 1330 I 500 1190 I 490 980 I 980 LA 605 KDDU
19 6.0 6 8.7 0.3 0.01 36000 1970 I 740 1740/ 700 1400/ 1400 LA 606 NPPU

6.0 6 8.7 0.3 0.01 36000 1970 I 740 1740 I 700 1400 I 1400 LA 606 KDDU
22 6.0

I
7 9.0 0.3 0.01 34000 2340/ 890 2130 I 870 1740/ 1740 LA 607 NPPU

6.0 7 9.0 0.3 0.01 34000 2340/ 890 2130/ 870 1740/ 1740 LA 607 KDDU
24 7.0 8 10.0 0.3 0.02 32000 33001 1350 2750/ 1250 2500/ 2500 LA 608 NPPU

7.0 8 10.0 0.3 0.02 32000 3300 I 1350 2750 I 1250 2500 I 2500 LA 608 KDDU
28 8.0 10 14.6 0.3 0.02 28000 4600 I 1960 36501 1700 2550/ 3400 LA 6000 NPPU
30 8.0 12 16.6 0.3 0.03 26000 5100 I 2350 4300 I 2100 4100/ 4100 LA 6001 NPPU
32 9.0 10 15.4 0.6 0.05 16000 5100 I 2370 43501 2130 4260 I 4260 LA 200 NPPU

9.0 10 15.4 0.6 0.05 16000 5100 I 2370 43501 2130 4260 I 4260 LA 200 NPP
35 10.0 12 17.1 0.6 0.05 15000 68001 3050 56001 2700 45001 5400 LR 201 NPPU

10.0 12 17.1 0.6 0.05 15000 6800 I 3050 5600 I 2700 4500/ 5400 LA 201 NPP
9.0 15 20.1 0.3 0.05 22000 5600 I 2850 45001 2300 46001 4600 LA 6002 NPPU

40 11.0 15 20.0 0.6 0.07 14000 7600 I 3700 65001 3300 66001 6600 LA 202 NPPU
11.0 15 20.0 0.6 0.07 14000 76001 3700 65001 3300 66001 6600 LA 202 NPP
10.0 17 22.6 0.3 0.07 19000 6000/ 3220 5400 I 2990 59801 5980 LR 6003 NPPU

47 12.0 17 22.5 0.6 0.11 11000 96001 4750 84001 4400 8800 I 8800 LA 203 NPPU
12.0 17 22.5 0.6 0.11 11000 96001 4750 8400/ 4400 8800 I 8800 LA 203 NPP
12.0 20 27.6 0.6 0.11 17000 9400/ 5000 67001 3570 4650 I 7140 LA 6004 NPPU

52 14.0 20 26.5 1.0 0.15 10000 12800 I 6600 10500 I 5600 10700/11200 LA 204 NPPU
14.0 20 26.5 1.0 0.15 10000 12800 I 6600 10500 I 5600 10700/11200 LA 204 NPP

62 15.0 25 30.3 1.0 0.23 9000 14000/ 7800 12500 I 7100 14200 / 14200 LA 205 NPPU
15.0 25 30.3 1.0 0.23 9000 14000 I 7800 12500 I 7100 14200 I 14200 LA 205 NPP

72 16.0 30 37.4
1

1
.
0 0.33 7100 19500/11300 16600 I 9600 19200 I 19200 LA 206 NPPU

16.0 30 37.4 1.0 0.33 7100 19500/11300 16600 I 9600 19200 I 19200 LA 206 NPP
80 17.0

1

35 42A
1

1
.
1 0.40 5600 25500 / 15300 20200 / 11900 19500 I 23800 LA 207 NPPU

170 35 42A 1.1 OAO 5600 25500 I 15300 20200 I 11900 19500 I 23800 LA 207 NPP
85 18.0

1

40 48.4 1.1 0.45 5000 32500 / 19800 22800 / 13600 13400/23100 LA 208 NPPU
18.0 40 48.4 1.1 0.45 5000 32500 I 19800 22800 I 13600 13400/23100 LA 208 NPP

90 19.0
1

45
1

53
.
2 1.1 0.50 4500 32500 / 20400 22500/13700 13300 / 22800 LA 209 NPPU

19.0 45 53.2 1.1 0.50 4500 32500 I 20400 22500 I 13700 13300 I 22800 LA 209 NPP

• 8el Abstutzung gegen eine ebene Laufbahn oder Kurvenschelbe sind aufgrund der elastischen AuBenringvertormung die eft. Tragzahlen c.N und
Cow, sowle die zul. Raaialbelastungen Fr und For maBgeoend. 8el aen Laufrollen. bel denen Fr ZUI < C'N iSl. dart die dyn. 8elastung nlcht groBer
als Fr zuI. sein.
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